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Redactioneel

Het was voorspelbaar. Water en vuur verzoenen zit er niet in. Voor de francofonie  is
verantwoordelijkheid nemen voor hun uitgaven onbespreekbaar. Vandaag kunnen zij
zorgeloos het gemeenschapsgeld uitgeven en de tekorten worden toch met vooral Vlaams
belastingsgeld bijgepast. Het hoofdstedelijk gewest Brussel vraagt, naast de vele
honderden miljoenen euro’s die zij reeds krijgen, nog eens een half miljard euro daar
bovenop jaar in, jaar uit, zonder uitleg te moeten geven waaraan zij dat geld besteden.
De preformateur Di Rupo begon dan maar te “marchanderen” en verminderde dit bedrag
tijdelijk naar de helft. Compensatie voor de splitsing BHV, alleen maar dat? Zeer zeker niet.
Er is nog niet veel gekend, maar het wordt geen “propere” splitsing. Er is de inperking van
de omzendbrief Peeters, bij de volgende legislatuur zouden de drie hardhorige burgemees-
ters ondanks alles toch benoemd kunnen worden, in de faciliteitengemeenten zouden
tweetalige kamers van de Raad van State bevoegd worden en de splitsing BHV zou niet
gelden voor de zes faciliteitengemeenten. Maar dit is niet alles. Wanneer de draad dan toch
terug wordt opgenomen, zal men ergens in de in de 30 blz. tekst van Di Rupo onder de titel
“Brussel en zijn hinterland” het volgende kunnen lezen: 
“Op basis van de Octopus-nota van de Brusselse regering wordt er een metropolitane
gemeenschap voorzien door een bijzondere wet voor Brussel en zijn hinterland, gelet
op het verbindend karakter tussen de twee gewesten. Deze gemeenschap zal worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie gewesten en van gemeenten die dit
wensen en die de garantie krijgen over hun vrijheid om al dan niet toe te treden.”
Deze metropolitane gemeenschap zou de samenwerking tussen de openbare diensten
versterken inzake openbare werken, milieu, stedenbouw en socio-economische materies.
Dit is een anders geformuleerde versie van “Le tout grand Bruxelles”.

De besprekingen met de zeven partijen (3 Franstalige en 4 Nederlandstalige) zullen nu
opnieuw worden voortgezet, hoofdzakelijk in het Frans, onder de leiding van de voorzit-
ters van kamer en senaat. A. Flahaut (PS), Waals Brabander en voormalig minister van
defensie, die er niet voor terugschrok alleen Waalse bedrijven te betrekken bij investe-
ringen voor het leger en D. Pieters (N-VA), Vlaams gezinde Brusselaar (Ukkel), doctor in
de rechten en voorzitter RvB van de VDAB. Het is jammer dat de SP-a weinig oog heeft
voor de Vlaamse belangen en steeds bescherming gaat zoeken bij hun evenknie de PS en…
Groen! heeft zijn lot verbonden met dat van Ecolo. Maar toegegeven, het is de eerste keer
dat Vlamingen het been stijf houden en zich niet laten overdonderen door de Franstaligen,
Bart De Wever krijgt nog altijd het voordeel van de twijfel. Nog altijd wilt Di Rupo weinig
of niets op papier. Er is wel het geheime teambuildingweekend geweest tussen N-VA en PS
in Vollezele, waarbij Di Rupo er vanuit ging dat België ten laatste tegen 2020 zal ophouden
te bestaan. Volgens hem zou België gesplitst worden in een Vlaanderen en een Wallo-Brux.
Nu komt de Belgische Francofonie zelf met een separatistische visie op de proppen en zij
zullen dat niet doen zonder nieuwe compensaties of zonder een “corridor” te eisen. Dat is
nieuw. 

De regeringsvorming die een staatshervorming met 2/3de van de stemmen moet realiseren
en die tegelijk 25 miljard moet besparen met een lege staatskas is moeilijk. Blijft De Wever
op de rem staan? En als het niet lukt, wat dan? Nieuwe verkiezingen of dan toch de boedel-
scheiding? Laten wij niet naïef zijn, het ziet er niet goed uit…
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Rotte Compromissen door suïcidale Dialoog
Pamflet van Jean-Pierre Rondas (radio Klara)

De 11-julitekst van Jean-Pierre
Rondas werd door V.V.B. ruim
verspreid en dat is geen toeval. Het
is een scherpe analyse van wat de
Vlamingen allemaal mis hebben
gedaan en nog doen. De titel is op
dat punt duidelijk. Dit is een
persoonlijke poging om u te laten
genieten van het essentiële in dit
pamflet. Het was geen makkie,
want het zijn 28 bladzijden vol
waarheden over het België dat
Vlamingen zich zouden wensen. 
De Vlamingen hebben zich steeds
verplicht gevoeld compromissen te
sluiten. Dikwijls deden ze serieuze
toegevingen, wat ook verwacht
werd, en kregen ze daarvoor vage
beloften of toezeggingen over hun
wensen en eisen.  Die waren “voor
daarna” en meestal werden ze niet
of maar deels verzilverd. De
Vlaamse politici en partijen hebben
menigmaal in die zin gezondigd,

door een wereldvreemde houding
en gebrek aan contact met de
grondstroom. Deze werkwijze werd
steeds gesteund door de Belgische
Nederlandstalige kwaliteitsmedia
(Vlaamse?).Daar moet dringend een
einde aan komen. 
Vlamingen zijn vragende partij voor
meer autonomie. Belgicisten en
Franstaligen, bijna synoniemen,
natuurlijk niet. Door menig rot
compromis hebben zij namelijk alle
troeven in handen gekregen,
waarom zouden zij dan vrijwillig
veranderingen aanvaarden?  
Vlaamse media, radio en TV incluis,
spelen alles heel Belgicistisch. Dat
lijkt onbegrijpelijk, maar het heeft
zeker te maken met macht en
centen (aandeelhouders?). Zij
verkondigen dezelfde strategieën
als de Franstalige pers. De Vlaamse
eisen worden belachelijk gemaakt
en de boodschappers egoïstisch, …
ze klinken bekrompen of klein-
geestig. Het Belgisch bestel zou van
een hoger moreel niveau zijn. Men
is tegenwoordig tegen alle grenzen,
behalve de Belgische buiten-
grenzen, uiteraard. Vlaanderen mag
geen grenzen hebben, dat zou
enggeestig zijn en schadelijk voor
de solidariteit. Het baart verwonde-
ring dat Rondas nog niet werd
gestopt in zijn openlijk kiezen voor
de Vlaamse zaak. Een collega zou
wel willen, maar had nog school-
gaande kinderen, dus.. Leven wij
misschien in een Belgische terreur?
Misschien niet voor de eerste keer.  
De CD&V heeft de grondstroom in
Vlaanderen te lang genegeerd en
heeft zo menige zware nederlaag
geleden. Vlaamse partijen hebben
meer dan eens contact verloren met
deze grondstroom en telkens een
nieuwe partij doen opstaan. Na het
Egmont-débacle kwam het Vlaams
Blok aan 24%; na Leterme-Van
Rompuy kwam N-VA aan 28%. Onze
media vertellen ons dat men niet
‘communautair’ heeft gestemd op
deze N-VA! Lezen die de program-
ma’s niet? 
De grote Belg Jules Destrée

beweerde, na de oprichting van de
Nederlandstalige universiteit van
Gent, dat de Vlamingen hem
Vlaanderen hadden gestolen. Hoe
kan dat toch? Zelfs vandaag zien de
Franstaligen Vlaanderen nog altijd
als een wingebied. De Francofonen
in Vlaanderen krijgen alle aandacht.
Spreekt er één Vlaming van al die
Vlamingen die om den brode naar
Wallonië trokken en daar meestal
niet vriendelijk werden behandeld,
tot ze Waals of Frans hadden
geleerd en Waal waren geworden? 

Eindelijk is de Vlaamse grond-
stroom de permanente en flagrante
minorisering van de meerderheid
door de minderheid beu. Vooral dan
door het oneigenlijke gebruik van
de grendels, niet om de minderheid
te beschermen, maar gewoon tegen
de meerderheid (zoals de ons opge-
drongen asielpolitiek). Regeer-
akkoorden worden zo jarenlang
gesaboteerd als ze iets bepalen dat
Vlaanderen vraagt. 
Leterme wou er, met N-VA, een
diepgaande staatshervorming door-
drukken. Hij wilde de resoluties
uitvoeren van het Vlaams parlement
van 1999 of anders niet in een rege-
ring stappen. Dit leverde hem
800.000 stemmen op. Hij kreeg alle
media over zijn hoofd, kon het niet,
was koppig, kon geen compromis
sluiten, enz. Hij werd een Belgisch
‘staatsman’,  slikte te veel toege-
vingen  en was politiek dood. In
2010 beloofde CD&V niets meer aan
de kiezers en leden óók een histori-
sche nederlaag: het contact met de
grondstroom was nogmaals
verloren. Eigenaardig genoeg
vraagt de pers steeds compromisbe-
reidheid en toegevingen van de
Vlamingen, nooit van de
Franstaligen, zoals ze steeds de
Vlamingen de schuld geven van elke
gemiste formatiepoging door de
‘onredelijke’ eisen. De Vlamingen
moesten hun nederlaag ‘assu-
meren’, bij BHV moesten ze ‘abdi-
ceren’. Kijk naar de woordenschat
van deze Vlaamse pers. Met de gren-
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delgrondwet van 1970 werd voor
een bord linzensoep de Belgische
democratie voorgoed begraven. De
meerderheid is machteloos. 
Verhofstadt (“Il est génial!”) had in
2005 een compromis klaar voor
BHV met zoveel Vlaamse toege-
vingen dat het een schande was.
Gelukkig kon Geert Lambert het
kelderen. De Franstaligen echter
houden dit compromis nog steeds
als toetssteen en krijgen dus nooit
genoeg compensaties. 
Vlamingen moeten leren dat poli-
tiek ‘oorlog’ is en niet ‘dialoog’ of
compromis, wat altijd van de
Vlamingen wordt verwacht, ook
door Eyskens, Verhofstadt,
Dehaene. De echte separatisten zijn
de Franstaligen.  Maingain zei
onlangs: Nog liever een onafhanke-
lijk Vlaanderen dan een confedera-
listisch België. Franstaligen willen
alleen een België waar ze de baas
zijn en verder Vlaanderen kunnen
plunderen en kapot maken. 
Een Vlaming wil een België waar
wederkerigheid heerst, wat de een
mag, mag ook de andere.  Niet dus
dat kromme BHV.  
Eerbied voor de grenzen is normaal. 
Transparantie in de transfers is ook
zo een gewettigde eis. Hoe kan het
dat de Waalse economie niet in orde
komt ondanks jarenlange steun? 
Dit zijn drie erg redelijke eisen, de
Franstaligen zullen die vroeg of laat
moeten aanvaarden en zo België
leefbaar maken, ook voor de
Vlamingen. 

Conclusies: 
Vlaanderen moet stoppen zich
verplicht te voelen geruststellende
signalen (lees toegevingen) te
geven, Vlamingen moeten integen-
deel telkens hun eisen op tafel
leggen. 

1) PS krijgt een zetel voor 34.405
stemmen N-VA krijgt er een voor
42.059 stemmen. Dit is toch niet
normaal, niet democratisch!

2) Pariteit voor de Franstaligen
in de federale regering veronder-
stelt tweeledige structuur, dus
het statuut van Brussel moet
herzien worden. (Sorry, meneer
Maingain). 

3) Afschaffing van alle ondemo-
cratische grendels, ze zijn al te
veel misbruikt. Zij beschermen
geen minderheid, ze blokkeren
een meerderheid en zetten het
parlement buiten spel.  

De Franstaligen krijgen jaarlijks
onze gulle solidariteit, het wordt
tijd dat ze beseffen dat daar ook
verplichtingen uit voortvloeien.
Onze Vlaamse resoluties van 1999
zijn voorlopig radicaal genoeg. De
Franstaligen vragen respect en
kunnen dat krijgen als ook de
Vlamingen eindelijk respect krijgen
als gelijkwaardige partners. Dan
zou eindelijk eens vrede heersen in
dit aards paradijs.

Jan Goossens
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De gemeente Overijse heeft dit jaar de IJseprijs op 25 juni uitgereikt aan
de horecazaak ’t Gebroken Hof in Eizer. Deze prijs wordt traditioneel
uitgereikt aan handelszaken of bedrijven  met de origineelste
Nederlandstalige benaming.

Na de uitreiking was het tijd om te feesten in ‘Den Bonten Os’. Lekker
pintje, gezellig praatje en traditionele muziek.

Volgens barones Hilde Kieboom, voor-
zitster van de Sint-Egidiogemeenschap
en oud-gouverneur Steve Stevaert (SP-
a) zouden de informateur en preforma-
teur het amnestiedossier opnieuw
bespreekbaar moeten maken. De
‘Joodse Aanwezigheid voor de
Herinnering‘, een organisatie van oud-
verzetstrijders die de haat tegenover de
Vlaams-nationalisten hoog in haar
vaandel draagt, reageerde zeer agres-
sief.

Dat deze Joodse organisatie van oud-
verzetstrijders vandaag de Vlaams-nati-
onalisten nog als misdadige collabora-
teurs, beulen van het nationaal
socialisme blijft beschouwen, schokt
ons. 

Het amnestiedebat in België is
gesloten. Men komt daar niet meer op
terug, zonder het onrecht te vergeten
dat ons werd aangedaan. Het amnestie-
dossier mag nu niet misbruikt worden
als pasmunt voor eventuele Vlaamse
toegevingen. De meeste mensen over
wie het gaat leven niet meer. Het zijn de
(klein)kinderen die in sommige
gevallen de gevolgen blijven dragen. Is
dit rechtvaardig? Zeker niet. België
heeft tijd genoeg gehad om, daar waar
nodig, amnestie te verlenen. Het blijft
voor het koninkrijk een onuitwisbare
smet, een tatoeage op het Belgisch poli-
tiek blazoen.

Kent u een land dat na 65 jaar, na een
mensonwaardige repressie, elk voor-

stel tot amnestie, elke inoverweging-
neming blijft weigeren? En daardoor
zichzelf tot wereldkampioen van de
haat heeft gepromoveerd. En waar het
recente amnestievoorstel van Hilde
Kieboom, die zowel in eigen land als
internationaal actief is in de Sint-Egidio
gemeenschap, dan ook geen schijn van
kans maakt. “Ik ken zo’n land, maar
dat land zal nooit het mijne zijn!”
zei Wim De Wit tijdens de IJzerwake
van 22/ augustus ll. 
Zie www.ovv.be).

Henri Otte

Het is te laat om amnestie als pasmunt te gebruiken
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Uit sympathie

Vrede-vrijheid-verdraagzaamheid
IJzerbedevaart zondag 29 augustus 2010
Precies één week na de IJzerwake
woonde wij ’s morgens onder een
betrokken hemel de IJzerbedevaart bij.
Er was ooit een tijd dat deze bedevaart
in Diksmuide één van de hoogtepunten
was in de Vlaamse beweging onder de
IJzertoren, met vele duizenden deelne-
mers. Nu is deze herleid tot een
progressieve mini-manifestatie. 

De IJzerbedevaart werd bijgewoond
door een goede 500 bedevaarders. Het
testament van de fronters werd
herschreven of “eigentijds vertaald” in
vrede, verdraagzaamheid en vrijheid.
Voor het eerst wordt een oecumenische
plechtigheid georganiseerd, met katho-
lieke en anglicaanse priesters, een
predikant, een rabbijn, een Iman en een
vrijzinnige. Het is een herdenking van
alle soldaten, slachtoffers aan het
IJzerfront en van alle oorlog en geweld
in de wereld. De toespraak van voor-
zitter Paul De Belder richt zich vooral
naar de slachtoffers van alle oorlogen
en in mindere mate naar het streven
naar Vlaamse zelfstandigheid. Hij
vestigde de aandacht op:
een Vlaanderen dat open staat voor de
verrijkende kruisbestuiving die
contact met andere culturen mogelijk
maakt maar dat er een punt van
maakt dat de liefde niet van één kant
komt... een gastvrij Vlaanderen dus
dat de angst van de bange blanke
man/vrouw echter niet weglacht maar
wegneemt door een even doordacht als
doortastend integratiebeleid. 

een Vlaanderen dat volop inzet op
vredesopvoeding en zich niet geroepen
deel te nemen aan heilige of andere
oorlogen tegen echte of vermeende
vijanden.
Hij had het kort over de actuele
toestand in de federale staatshervor-
ming: 
Draaien de Franstalige partijen
terzake niet bij, dan is het de hoogste
tijd om effectief werk te maken van de
veelbesproken Copernicaanse omwen-
teling en kan er enkel nog gepraat
worden over wat Vlamingen en Walen
nog samen willen doen. Komt er toch
nog een doorbraak, dan laten  wij ons
voor de beoordeling leiden door de zgn.
Frans Baert-doctrine: 
Worden er belangrijke stappen vooruit
gezet? 
Staan de toegevingen - en in een demo-
cratisch besluitvormingsproces zijn
wederzijdse toegevingen onvermijde-
lijk - in verhouding tot de geboekte
vooruitgang? 
Blijven verdere stappen mogelijk?

Gastspreker Jan Peumans (voorzitter
Vlaams parlement) legt de klemtoon op
de taak van het parlement voor een
verdere verzelfstandiging. De Vlaamse
accenten formuleerde hij als volgt:
Deze Vlaamse staatsvorming is nog
niet af. 

De Vlamingen hebben bij de laatste
federale verkiezingen in juni massaal
gekozen voor een verregaande staats-
hervorming en voor een fundamentele

verandering, omdat dit land vierkant
draait. 

De inzichten van Vlamingen en
Franstaligen zijn op velerlei gebied te
verschillend: sociale zekerheid,
arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg,
justitie, migratiebeleid, .... om nog
niet te spreken over Brussel, de facili-
teitengemeenten, het dossier BHV en
fiscale en financiële autonomie.

Hij besloot: We moeten komen tot een
contract tussen de twee grote gemeen-
schappen. Dat samenlevingscontract
moet de spelregels op een zeer transpa-
rante wijze beschrijven met de rechten
en de plichten, waaronder ook de
mechanismen van solidariteit.
Dát realiseren is de opdracht voor
degenen die nu aan het roer staan van
de federale regeringsvorming. Ik wens
hen veel moed en overtuigingskracht
toe.

Henri Otte

P.S.: Sommigen vragen zich af of het
niet beter is de datum van de
IJzerbedevaart te verleggen naar 11
november. Past dat niet beter in de
pacifistische dodenherdenking overal
ter wereld? Door meningsverschillen
rond de in te vullen thema’s ontstond
immers een breuk, die niet snel zal
hersteld worden.

Alle toespraken kunt u lezen op
www.ovv.be.
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De 91e IJzerwake: 
Ons Europa vereist een vrij Vlaanderen

Ave commilitones, gegroet gij mede-
strijders, gegroet waarde landgenoten,
met deze woorden opende prof.
Matthias Storme zijn toespraak als
gastspreker voor meer dan 5.000
Vlamingen tijdens de IJzerwake van
zondag 22 augustus.
Hij citeerde Van Wilderode met onder
meer: 
De oude eis, nu in de felle gebiedende
wijs! 
Neemt gij het lot van uw land stevig in
eigen hand!
Volk, word staat, word Vlaamse staat
om als volk te leven.

Enkele alinea’s uit zijn toespraak:

Waarde landgenoten, heb ik dat wel
goed gehoord? Dit kan toch niet
correct zijn? Ons landje is al zo klein. 
We gaan dat toch niet splitsen zeker -
we bouwen toch een Europese Unie?
We gaan ons toch niet opsluiten in ons
eigen grote gelijk of zo? Daar liggen
de mensen niet wakker van! Hou u
bezig met de echte problemen. 
Jullie weten toch dat Vlamingen niet
bestaan, dat volkeren slechts een
uitvinding zijn? En we gaan onszelf
toch niet tot paria maken, zeker? We
worden een nieuw Kosovo - heeft
profeet Eyskens ons voorspeld - door
iedereen uitgesloten en daarmee uitge-
teld. Dat was wel voor de uitspraak van
het internationaal gerechtshof waarin
erkend wordt dat een eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring niet
strijdig is met internationaal recht. 
Maar hoe kan je nu een grens trekken
tussen mensen? Dat is apartheid, zegt
Gosuin. Wat een egoïsme in plaats van
solidariteit, parroteren de ongestelde
lichamen erbij.

Hebt U het ook gemerkt op welk argu-

menteringsniveau men asiel moet
zoeken om de vaart naar een vrij
Vlaanderen te verhinderen?
De schaalvoordelen van België is er zo
één. Ach ja, wie vult de schaal, wie de
voordelen. 
Die schaalvoordelen dus, u weet wel,
een land van zes miljoen, dat kan niet
wezen. 
Tot de helft der landen van Europa
kleiner bleek te zijn, qua inwoners-
aantal al, en veel meer nog economisch
gezien. 
En waren nieuwe landen dan niet uit de
tijd? Weet u, zes van de Europese
lidstaten bestonden twintig jaar
geleden niet eens. Minstens twaalf
ervan zijn minder dan een eeuw oud.
Andere nieuwe landen worden wellicht
spoedig in de Unie opgenomen.
Weigeren zij ons wat zij voor zichzelf
wilden? 
Francobelgië zal de Belgische staat
voortzetten, zegt men, en ons uit de
Europese Unie houden. 
Vergeet die chantage: wat van België
rest en wil doorgaan onder die naam,
zal ook diens schulden moeten dragen
en opnieuw moeten onderhandelen
over zijn plaats in de Unie.

En over Europa:

Wordt het geen tijd de confederale Unie
van Utrecht te hernemen, de grondslag
van de succesvolle Republiek der
Verenigde Provinciën? Wordt het geen
tijd met de Staatse Nederlanden binnen
Europa aan hetzelfde zeel te trekken?
Om één lijn te trekken in onze buiten-
landse politiek, om één lijn te trekken
in onze integratiepolitiek, om één lijn te
trekken in ons havenbeleid, om één lijn
te trekken in onze rechtspolitiek? 
Daar wij toch zijn in eenen stronck
geplant. En samen in Europa sterker

zijn. Want ook aan Europa is nog wel
wat werk voor het echt ons Europa zal
zijn.

Hoezo ons? Durven wij het woord ons
nog gebruiken? We gaan Europa toch
niet beperken tot de Europeanen
zeker? Dat mag toch geen christelijke
club zijn, zei Erdogan. Zo papegaaien
ook de hoge dames en heren. Zo pape-
gaaiden de gebroeders Verhofstadt, die
immers liever Turks dan paaps zijn, die
onze Europese identiteit willen
uitwissen omdat die nu eenmaal
wezenlijk door het christendom is gete-
kend. 
Als de grens van Europa niet aan de
grens met Turkije ligt, dan kan men
evengoed een Unie vormen met alle
Chinezen. Als Europa inderdaad ook op
eigen waarden is gegrond, dan moet het
daar zonodig jaloers mee omspringen
en kan men politiek maar Europees
worden als men eerst cultureel is
geëuropeaniseerd. 
Jawel, verscheidenheid is een enorme
rijkdom in Europa, en de vrijheid om te
verschillen een grote Europese verwor-
venheid. Jawel, wij willen een cultuur
van de rede, een cultuur van de dialoog.
Maar juist daarom moeten wij die vrij-
heid, die verscheidenheid, die cultuur
van de rede bewaken en beschermen,
tegen verstikkende gelijkschakeling
door de eigen overheid zowel als tegen
wetten en praktijken die van elders
komen.
Want, inderdaad: “Alleen een vrij en
sterk Vlaanderen in een Europees
Europa kan van harte en bij
uitstek ons aller toekomst zijn”.

De volledige toespraak kan men lezen
op www.ovv.be

Henri Otte

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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Merkwaardige conclusies uit de
jongste 11-julitoespraken 
Jean-Piere Rondas (Radio Klara) in
de Warande te Brussel:

De essentie: er loopt een breuklijn
door Europa. Ze deelt niet alleen
Europa, maar evengoed België in
tweeën, van Moeskroen tot de Voer.
Ze volgt de binnen-Belgische grens.
Ze is mentaal, politiek en historisch
gegroeid. Ze is structureel én econo-
misch. Economisch omdat ze
mentaal is. Ten noorden van die
breuklijn, die toevallig ook de lijn van
de barst door België is, ligt

Vlaanderen. Vele krachten, zeker ook
financiële, willen ons ook geografisch
doen aanleunen bij het Zuid-
Europese systeem. Als men daarin
slaagt zal dat ten koste gaan van de
welvaart en het welzijn van de
Vlaamse bevolking. Ik zeg niet dat
men over die breuklijn heen niet kan
samenwerken, maar ik zeg dat de
geschiedenis heeft bewezen dat zulks
zeer moeilijk is binnen hetzelfde
staatsverband. België heeft de laatste
tijd nog niet veel anders gedaan dan
zich bezig gehouden met het lijmen

van die tweedeling. Vruchteloos zoals
blijkt.
De breuklijn ligt zo erg vast omdat
ten noorden en ten zuiden ervan
historische continuïteiten spelen. Elk
van deze gebieden heeft zo zijn eigen
pad-afhankelijkheid - een term voor
de keuzes die je na elke periode in je
eigen geschiedenis nog overhebt:
telkens afhankelijk van het voor-
gaande. Wat sinds 2007 is gebeurd,
heeft bepaalde wegen naar een
herstel van het federalisme afge-
sloten. De Belgische pedagogische
methodes om de barst in de geesten
te herstellen zijn definitief mislukt. Er
is geen weg terug. Maar anderzijds is
er ook zoiets als de wet van de
inertie, van datgene wat is, dat uiter-
aard meer houvast biedt dan wat nog
moet komen. Hoe doorbreek je de
hardnekkigheid van het ‘ancien
regime’? Met nog andere woorden:
hoe maken we van die breuklijn een
echte confederale grens? Want
eenmaal dat is gebeurd, ligt de weg
open voor totaal andere, nieuwe
mogelijkheden en uitdagingen, voor
nieuwe vormen van confederaties
met andere aangrenzende regio’s. De
Nederlanden wenken. Dat is de taak
en de uitdaging van vandaag, voor
overmorgen.

Johan Sanctorum (Cultuurfilosoof
en publicist) in Mechelen:

Ondertussen moeten wij, de 45%
Vlamingen die voor een V-partij
stemden, de 55% andere Vlamingen
nog doen inzien dat België inderdaad
een ongeneeslijke kwaal is, en
Vlaanderen de remedie. Jawel, ook
onze progressistische, linkse mede-
burgers, de culturele sector, de
kunstenaars, de journalisten, zullen
wij ervan moeten overtuigen dat het
Vlaams-republikeins project geen
oprisping is van zure opa’s, of de
natte droom van een handvol neo-
nazi’s, maar een warm project dat de
Vlaamse Gemeenschap ook tot een
echte cultuurnatie kan smeden. 
Op de huidige Vlaamse pers, de
kranten, of de publieke omroep, of de
commerciële omroep, moeten wij
niet rekenen. Zij zullen de Belgische
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kaart blijven trekken, het zit in hun
conformistische marktlogica inge-
bakken. 
Voor de nodige sensibilisering
hebben wij een eigen, nieuw medium
nodig, een krant, een TV-zender, of
desnoods moet een weekblad starten:
radicaal, kritisch, zelfkritisch, cultu-
reel bewust. Slim, breeddenkend, met
veel zin voor humor en ironie. Een
remedie, niet alleen tegen het
Belgische compromis, maar ook
tegen de pulpcultuur en de zeepjour-
nalistiek die deze monarchie recht-
houden. Misschien is Vlaanderen
daarvoor te klein en moeten we het
samen met Nederlandse republi-
keinen doen: ook bij onze
Noorderburen is er wellicht plaats
voor een nieuwe kwaliteitskrant, nu
Peter Vandermeersch verkast naar
NRC-Handelsblad. Geen preformatie
of reformatie of evolutie dus, maar

revolutie. De klassiek-traditionele
sporen van de Vlaamse beweging,
stammend uit de 19e eeuw, moeten
nu verbreden en opgaan in een repu-
blikeinse volksstroming die de
Vlaamse natie in het Europa van de
21e eeuw positioneert, zelfbewust,
zonder complexen. Dat zal een schok
geven, een heilzame schok, die door-
heen heel Europa zal zinderen.

Het taalloket van de vzw De
Rand.

Lezers melden ons dat het taalloket
geen klachten meer behandelt voor
anderstalige bus-aan-bus-publiciteit
in de Vlaams-Brabantse rand. De
medewerkers van het taalloket
verwijzen de indieners van de
klachten naar de gemeentebesturen.
Lang niet alle gemeentebesturen
bekommeren zich om die problema-
tiek. De Rand beweert zich enkel te

concentreren op wat de overheid hen
opdraagt. Hun argumentatie luidt:
“Daarom wordt bij het begin van
de nieuwe Vlaamse legislatuur
met de voogdijminister afge-
sproken dat het taalloket zich
concentreert op de grote dossiers
en op de faciliteitengemeenten.”
Het taalloket@derand.be wekt dus
valse verwachtingen, aangezien ze
niet waarschuwen dat er een belang-
rijke beperking is. Het briefschrijven
van het taalloket staat dus op een
laag pitje voor zover het al ooit veel
heeft voorgesteld. Rudi Coel van
TaalRespect zal inzage vragen via
decreet openbaarheid bestuur.
Spoorslag zal eveneens contact
opnemen met het taalloket. In
volgend nummer leest u hierover.
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De feiten en de gevolgen

Bij het ontstaan van de Belgische natie werden de Vlamingen
gedwongen Belg te worden. De Vlamingen werden gebruikt als
keukenmeiden, poetshulpen, huisbewaarders, tuiniers,
seizoenarbeiders, stalknechten, spoorleggers, enz. in dienst
van de Franssprekende aristocratie, de hogere geestelijkheid,
de kloosters, de bourgeoisie, magistraten, advocaten, nota-
rissen en de industriëlen. De eerste 75 jaar België konden de
Vlaamse kinderen in de dorpsschool, een beetje leren lezen en
een beetje leren schrijven. De lessen werden veelal gegeven  in
het dialect. De leerplicht werd pas van toepassing sinds mei
1914. Vanaf hun 14 jaar moesten de meeste Vlaamse kinderen
gaan werken. Als de ouders genoeg geld gespaard hadden,
konden de slimste in het Frans middelbare studies aanvangen
in één of ander pensionaat. Dat was de eerste stap tot de
geplande verfransing.

Tijdens beide wereldoorlogen trachtten de Vlamingen zich los
te rukken van het Belgisch koninkrijk en de francofonie. Dit is
manifest mislukt met alle gevolgen vandien. Toch gingen de
gedachten rond het streven naar autonomie niet verloren. De
concepten van het activisme, de frontbeweging en de
ontwerpen van tijdens het interbellum werden verder uitge-
werkt. Er was de fel omstreden talentelling van 1947 (bekend
gemaakt in 1954) en er was een tweede talentelling voorzien in
1957. Deze werd uitgesteld en na de marsen op Brussel defini-
tief afgevoerd. De taalwetten werden bij mondjesmaat aange-
past, het zal nog duren tot 1968 eer de Leuvense universiteit
enkel Nederlandstalig werd en daarop volgden de splitsing van
de ULB naar een zelfstandige VUB. De francofone greep op de
Belgische politiek bleef behouden ook na het Egmontpact van
1977 en het Stuyvenbergakkoord van datzelfde jaar onder
L. Tindemans. De hevige protesten langs Vlaamse kant tegen
de verleende privileges voor de francofonen hadden gevolgen
voor alle politieke partijen. De uitlopers van het Egmontpact
waren de oprichting van gewesten en gemeenschappen en het
tot stand komen van, jammer genoeg, het Brussels
Hoofdstedelijk gewest en de zes faciliteitengemeenten binnen
het Vlaams gewest rond Brussel, naast de zes bijkomende faci-
liteitengemeenten voor franstaligen in Vlaanderen. In het
Waals gewest werden vier faciliteitengemeenten voor
Vlamingen aangeduid. Elk gewest heeft de verplichting om de
scholen voor Franstaligen en voor Nederlandstaligen te subsi-
diëren. Vlamingen hebben trouw aan hun verplichtingen
voldaan, maar de Francofonen hebben dit tot vandaag stelsel-
matig geweigerd. Het is dus niet te verwonderen dat het
vertrouwen tussen de twee gemeenschappen zoek is. Achttien

jaar na Egmont werd de provincie Brabant gesplitst (1994-95).
Vandaag trachten Vlamingen opnieuw meer autonomie te
verkrijgen bij een nieuwe staatshervorming, maar zij stuiten
op venijnige weerstand van de Francofonen.       

Welke lessen hebben wij uit die gebeurtenissen geleerd?

Had België haar plicht tegenover de Vlaamse bevolking
vervuld, dan was er niet in die mate ‘collaboratie’ geweest.
De Belgische Staat is mee verantwoordelijk.
Het is begrijpelijk dat Vlamingen geen vertrouwen meer
hebben in de Belgische staatsstructuur.
Vlamingen zullen nooit aanvaarden gedwongen te worden
België als hun vaderland te ervaren. 
De geschiedenis heeft ons geleerd dat Vlamingen er alleen
voorstaan. Een onafhankelijke staat krijgen wij niet zomaar
cadeau! Geen bloedige revolutie, maar wel een vreedzame
evolutie is nodig om onze onafhankelijkheid af te dwingen.

70 jaar na de tweede wereldoorlog tracht men een nieuwe
staatshervorming te realiseren door aan Vlamingen meer
autonomie te beloven. De slaagkansen zijn klein. Francofonen
of Belgische nationalisten zullen 180 jaar privileges niet
zomaar afgeven. Wanneer zal men inzien dat alleen de
boedelscheiding soulaas brengt? Wanneer nemen de
Vlamingen eensgezind het voortouw? Het is hoogtijd dat wij
internationaal de boer opgaan om onze onafhankelijkheid
voor te bereiden en uit te leggen.
De 11-juli toespraken van J.-P. Rondas en van J. Sanctorum
leggen de vinger op de wonde. Hun conclusies van de analyse
lagen respectievelijk in enerzijds het confederalisme en
anderzijds in de onafhankelijkheid. U leest erover in dit
nummer. 

Henri Otte

Zij zullen 180 jaar dominantie en privilegies 
niet zomaar prijs geven.

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Een studiebureau werkte in 2008 in
opdracht van de Waalse, de Brusselse
en de Vlaamse overheid (Agentschap
Natuur en Bos) een structuurvisie uit.
- Mogelijke meertaligheid binnen de
bestaande taalwetgevingen: drietalig-
heid waarbij de voertaal in een taal-
gebied groter staat afgebeeld dan de
andere; plaatsnamen enkel in de
voertaal. 
[Meertaligheid is in Vlaanderen
vanzelfsprekend NIET in orde met
de taalwetgeving. (RC)]

- Voor bewegwijzering moet grens-
overschrijdend een meertalige huis-
stijl worden uitgewerkt.

- Bebording: drietalig, rekening
houdend met de geldende taalwetge-
vingen. [Zelfde opmerking]

- Infoborden: drie- of viertalig en de
voertaal groter dan de andere. 

Er wordt ook gedacht aan een ‘soort
gewestgrensoverschrijdend platform,
bijvoorbeeld via een statuut Nationaal
Park.’. [Dat belooft m.i. niet veel goeds]

Er komen grootschaliger toegangs-
poorten tot het woud (o.a. in

Groenendaal, Park van Tervuren,
Hippodroom Watermaal-Bosvoorde) en
kleinere instapplaatsen, zoals in Jezus-
Eik, waar het zou kaderen in de
verplaatsing van het op- en afritten-
complex naar de Brabandtlaan en het
verkeersarm maken van het centrum
van Jezus-Eik. Die instapplaats is
“gericht op culinaire liefhebbers en
een lokaal publiek, een selectie als
horecacluster ‘het eetbare woud”. 
[Dat belooft: viertalige borden van de
Vlaamse overheid in Jezus-Eik, en een
maaltijd in een restaurant waar men
geen Nederlands spreekt.]

Juridische opdracht over de mogelijk-
heid meerdere talen te gebruiken.
Allereerst dit: in toeristische plaatsen
mogen mededelingen aan het publiek
in verscheidene talen opgesteld
worden indien de gemeente daartoe
het verzoek richt. Overijse deed dat
niet. Het Agentschap voor Natuur en
Bos is anderzijds onderworpen aan de
regeling inzake gedecentraliseerde
diensten van de Vlaamse gemeenschap
en mag in regel enkel Nederlands

gebruiken tenzij in de faciliteitenge-
meenten.
Er werd door de Vlaamse overheid aan
de Taalwetwijzer, betaald door
diezelfde Vlaamse overheid, gevraagd
of het mogelijk is meertalig te commu-
niceren. 
Het antwoord is verbazingwekkend.
‘In beginsel is het antwoord negatief’,
antwoordt de Taalwetwijzer, om er
meteen aan toe te voegen “Nochtans is
het evident dat er situaties zijn
waarbij het gebruik van meerdere
talen aangewezen is. Wanneer het gaat
om berichten en mededelingen die
(ook) specifiek bestemd zijn voor
toeristen, is er bovendien een regeling
voor gemeentebesturen van toeristi-
sche gemeenten die per analogie zou
kunnen toegepast worden voor toeris-
tische berichten en mededelingen van
de diensten van de Vlaamse regering.”
Ziehier hoe een Vlaamse overheids-
dienst aan de Vlaamse overheid
middelen aanreikt om meertalig te
werken. Proficiat!

(R.C.)

Structuurvisie van het Zoniënwoud 
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Kapelle-op-den-Bos

Tijdens vorige uitstap waren wij in de Londerzeelse-
steenweg beland. De Breughemlaan brengt ons naar …

Ramsdonk
Vlak woondorp van 431 ha, bespoeld door de Plas-, Hogels-
en Sint-Niklaasbeek. Er is nog 40 ha bos. Ramsdonk maakte
in de hoge middeleeuwen deel uit van het uitgestrekte
gebied van de donken en broeken tussen Rupel en Zenne,
waaraan nog talrijke dorpsnamen herinneren. Een streek
van lage gronden, vele beken, die uit Meise-Wolvertem
vertrekken, bezet met bossen en heiden, metalleen op de
hoger gelegen delen goede akkergrond. 

De Sint-Martinuskerk is een bakstenen neoclassicistische
zaalkerk met rechthoekig koor en met noord- en zuid-
kapellen, waarvan er een als doopkapel wordt gebruikt. Ze
heeft de zandstenen laatgotische westertoren behouden. Die
toren werd in 1538 gebouwd op de plaats waar de vorige
kerk stond (van voor 1132!). De kerk leed erg onder de gods-
diensttroebelen van de 16e eeuw. Een brand in 1599 was
verwoestend. Enkel het hoogaltaar bleef gespaard. Een
storm in 1606 richtte bijkomende schade aan. Pas in 1610
volgde de wederopbouw van de kerk. Achteraan is een fraaie
Mariagrot en een mooie kruisweg. 
De Pastorie ligt achter de kerk. Ze is deels in traditionele bak
-en zandsteenarchitectuur en heeft een mooie korf-
boogvormige inrijpoort. De huidige pastorie werd een jaar
na de afbraak van de oude pastorie in 1613 gebouwd. Er zijn
wandschilderijen op doek uit de 18e eeuw en een mooi 18e-
eeuws houten Mariabeeld. Het kasteel van Houtem met fraai
park en dreef hoorde in de 17e eeuw toe aan de familie de
Houtem, maar het is ouder: in 1180 werden de ridders van
Ramesdonck als bewoners genoemd. Oorspronkelijk ging
het om een vierkant rond een binnenplein, alles omringd
door een slotgracht. De ingangspoort voor het binnenplein,
geflankeerd met twee torentjes, werd pas omstreeks 1932
gebouwd. Het smeedijzeren hek aan de ingang van het park,
afkomstig van de Brusselse Warande, werd hier rond 1835
geplaatst. Kasteel en bijbehorende hoeve zijn nog bewoond.
Op het grondgebied van Ramsdonk trof men niet minder dan
4 Heerlijkheden of versterkte burchten aan, waarvan het Hof

ten Bossche er één was. De andere drie waren het Kasteel
van Houtem (cijnsplichtig aan de heren van Grimbergen),
het Berenbroek (leenplichtig aan de hertogen van Brabant)
en het Hof van Lier (ook een cijnshof). Het Hof ten Bossche
was een omwalde hoeve en zal wel een belangrijke rol
gespeeld hebben in de strijd tussen de hertogen van Brabant
en de Berthouts, de heren van Grimbergen. Ramsdonk
behoorde immers tot het domein van de hertogen van
Brabant maar had ook verplichtingen tegenover de heren
van Grimbergen.Het Hof van Lier, Dreefstraat 19, werd in
1960 verbouwd door de familie Peeters en heet nu
Peetershof.

De Bormstraat, Londerzeelseweg en Mechelseweg brengen
ons in de kortste keren naar …

Kapelle-op-den-Bos
De hele gemeente is 1.525 ha groot, telt 8.800 inwoners,
“neusmakers” genoemd en bestaat uit het gelijknamig dorp,
uit Nieuwenrode en Ramsdonk. Bij de jongste gemeente-
raadsverkiezingen behaalden de socialisten 9 zetels, de
christendemocraten 6 zetels, de N-VA 2 zetels, het Vlaams
Blok en Groen elk een zetel. De coalitie van socialisten en
christendemocraten wordt geleid door burgemeester Leo
Peeters, wel gekend om zijn omzendbrief als Vlaams
minister aan de bestuurders van de zes Vlaams-Brabantse
gemeenten met tegemoetkomingen aan de Franstaligen. 

Kapelle-op-den-Bos zelf is 482 ha groot en telt nog slechts 9
ha bos en mooie landschappen langs de beemden van Bos-
en A-beek. Het heeft waarschijnlijk zijn oorsprong en naam
te danken aan een kapel in een bosgebied, die in de loop der
eeuwen uitgroeide tot een parochiekerk. De hertog van
Brabant gaf in de 13e eeuw een keure aan het dorp, dat afge-
bakend werd door oude wegen en beken met de heerbaan
als ruggengraat, tussen de domeinen Grimbergen-Meise,
Zemst en Puurs. Vandaar de Kapelle IN den Bos. De legende
vertelt dat een verdwaald edelman in de 13e eeuw, uit dank
voor zijn redding een kapel liet bouwen, die later de paro-
chiekerk werd. De Sint-Niklaaskerk is een driebeukige
modern-Romaanse kerk, gebouwd in 1564 en later vergroot

Sint-Nicolaaskerk

Schandpaal
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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!

en verbouwd, tot in 1866. De kerk werd in mei 1914 door de
Duitse bezetter platgebrand. Drie beelden bleven gespaard
en één glasraam, dat later in de pastorie, waar nu de biblio-
theek is gevestigd, werd aangebracht. Pas in 1926 startte de
heropbouw naar een ontwerp van architect J. Diongre, die
ook het Brusselse N.I.R bouwde. De kerktoren kreeg in
plaats van een spits een kroon, wat uniek is in ons land.
Prachtige gebrand schilderde glasramen met o.a. de twaalf
apostelen (in 1999 volledig gerestaureerd). Naast de kerk
bevindt zich de 17e-eeuwse schandpaal. Op het kerkhof
staat een grafmonument van letterkundige kanunnik dr.
Jaak Muyldermans (1855-1929) naar een ontwerp van de
Mechelse architect Lauwers, bekend als de vooruitstre-
vendste modernist van de toenmalige Mechelse architecten.
Noemenswaardige Kapelse figuren zijn de letterkundige
kanunnik dr. Jaak Muyldermans (1855-1929), de kunst-
schilder Evert Larock (1865-1901), Augustinus Verhaegen
(1886-1965), benedictijn van Affligem die bekendheid
verwierf als componist en organist en de heemkundige
Hendrik Van de Ven (1913-1979). 
De Kuiermansstraat brengt ons naar het gehucht …

Oksdonk (of Oxdonck)

In het gehucht Oxdonk is er het Koningsteenmet ongekende
oorsprong. Wellicht oorspronkelijk een jachtpaviljoen van
de hertogen van Brabant, al vermeld in oude kronieken uit
de 16e eeuw. Pas in 1671 heette het “Coninckxsteen”, op
verzoek van de toenmalige eigenaar. Nu is het Koningsteen
een centrum waar de moderne mens zichzelf kan terug-
vinden en zijn groeikracht ontdekken.

De Donkereham en de Molenstraat brengen ons naar …

Nieuwenrode
Woondorp van 583 ha, licht golvend van 10 tot 27 m. Het
ontstaan van Nieuwenrode heeft alles te maken met de
oprichting van een vrouwenklooster te midden van een
uitgestrekte bosstreek op de grens van de twee parochies

Wolvertem en Meise. Dit klooster moest principieel te
Grimbergen zelf gebouwd worden als dubbelklooster waar
canonici en sorores samenwoonden. Het project kon door
de abdij Grimbergen - in 1128 gesticht door Hugo, abt van de
Orde van Premonstreit en plaatsvervanger van de H.
Norbertus - niet worden uitgewerkt omdat het algemeen
kapittel van 1137 zulke kloosters verbood. Daarom werd
uitgezien naar het noordelijk deel van Meise en Wovertem
aan de rand van het bos. Het klooster verdween in 1270,
doch het kortstondige bestaan was belangrijk voor de
ontwikkeling van deze voordien onbewoonde hoek van
Meise. Door een overeenkomst tussen de Berthouts en de
Heren van Wolvertem werden in Nieuwenrode de nodige
gronden gevonden voor een afzonderlijk nonnenklooster,
dat in 1643-1647 gebouwd werd op de samenloop van de
kleine Schriekbeek en de Bierbeek. Het gebouw wijzigde
nogal eens van functie, maar het kan duidelijk in drie zones
verdeeld worden: de feitelijke pastorie aan de oostzijde, de
middenbouw als ontvangstruimte, en de westgevel met de
diensten. In 1989 werd het gemeenschapscentrum, een sensi-
bilisator, stimulator en kloppend hart van het culturele leven
in de gemeente. De kerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-
Hemelopneming is een classicistische kerk met driebeukig
schip. Ze is in de 12e eeuw opgericht als kapel van het
klooster. Er kwam een nieuwe kerk in 1613, die vergroot
werd in 1750. Baron Emmanuel Vanderlinden d’ Hoogvorst
(1866), de toenmalige burgemeester van Meise, bekostigde
in 1823 de ingrijpende vergrotings- en verfraaiingswerken.
De Duitse bezetter stak in 1914 de kerk in brand. De weder-
opbouw van 1923 gebeurde met baksteen en witte zand-
steen. Andere bezienswaardigheden zijn: Hof ten Dorp, Het
Molenhuis, Het Noorhof, Het Spaans hof, Brandhof en De
Minnetraan.  

We nemen de Paddegatstraat en komen in Humbeek maar dit
is gemeente Grimbergen en dus voor volgende maal.

Roeland
(Wordt vervolgd)

Kanaalbrug

Kanaal
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Café   “Casino” bij Herman

In het dorp van “de Shup en de Sheu” (Huldenberg dus)
waren we reeds eerder op cafébezoek. Maar ook hier nog
een rijkdom aan volkscafés zoals in Terlanen.

Vanop het gezellige dorpsplein, met z’n waterbron, zie je
onmiddellijk de statige gevel van café CASINO, momenteel
een beetje aan het zicht onttrokken door stellingen, omdat er
onderhoudswerken aan het dak gebeuren. Enkele trapjes
naar boven, en je komt binnen aan de toog, die terecht zijn
prominente plaats inneemt.

Bij het toekomen, proef je als het ware de rijke historiek van

dit pand. Het gebouw staat reeds op de oudste gemeente-
kaarten aangeduid.

Het was al herberg in 1892 maar sinds 1919 is het eigendom
van dezelfde familie. De Casino, uitgebaat door Alfons Van
Wayenbergh; beter gekend als Fonje va Pataat, die getrouwd
was met Nekke (Antoinette Van Wayenbergh) - neef en nicht
met dezelfde familienaam - begonnen hier hun loopbaan.

Ondertussen zorgt Herman Vanderveken als vierde generatie
voor de continuïteit. Herman is hier geboren en baat het café
reeds 28 jaar uit. In 2003 is moeder overleden en heeft hij het
pand gekocht. Herman woont ook op dit adres. Broer Octaaf
en zus Christianne zijn evenwel nooit veraf en altijd beschik-
baar voor een helpende hand. Ook op het moment van ons
bezoek is Octaaf mee aan ’t bedienen en we vragen waarom
hij graag komt helpen. Een simpel en duidelijk antwoord: “ ’t
Es na gewoein men breu, en vè  ’t  amusement”. Meer moe da
ni zijn.”

Het café is een grote rechthoek, met de toog vooraan en
tafels en stoelen in de open ruimte. Klassiek staan er banken
langs de kanten met tafeltjes ervoor. Er is een kikker en een
bingo. Achter de toog blinken de vele gewonnen bekers.

De indeling van toog en banken, lokaal in het geheel, is
oorspronkelijk. Maar in 1970, toen mama, als derde gene-
ratie, de zaak overnam, is alles nieuw bekleed: het plafond,

Stellingen rond Casino. (GD)
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toog, lambrisering. De vloer met mooi tegeltjesmotief is wel
nog steeds dezelfde. Langs de zijkant van het café loopt een
“buisschouw”, deze buis deed vroeger dienst als souffleurka-
naal voor de toneelspelers in het zaaltje erboven.
De toiletten (zeer netjes) waren vroeger op een open koer,
maar nu zijn ze overdekt. De overblijvende ruimte doet
dienst als garage en opslagplaats.

Het café herbergt veel, veel veel verenigingen, om “u” tegen
te zeggen. Of ’t zou ook kunnen dat Huldenberg leeft!? Een
grote troef is natuurlijk het zaaltje boven het café, waar
verenigingen hun vergaderingen kunnen houden. 

Bij Herman, in café Casino is er plaats voor: 

- De Koninklijke fanfare “De Ware Vrienden” of “ De Kèèt”.
- De Kikkerclub “Casino Boys”, zij speelden in 2009
kampioen en promoveerden van 3e naar 2e regionale
divisie Limburg.

- Spaarkas “De Vooruitziende Spaarders”
- Toneelkring “BisArt”
- V.K. Huldenberg
Dit zijn allemaal officiële verenigingen, maar daarnaast
lopen er ook informele draden doorheen het geheel. Zoals
“de onofficiële vissersclub”. Een groepje kameraden huren
tweemaal per jaar een wachtbekken in Neerijse. Met een 25-
tal personen gaan ze forel vissen en organiseren een etentje
voor de deelnemers. Maar hun vaste trekpleister is café
Casino, en zeker, of misschien vooral, ‘Bij Herman’.
De Spaarkas heeft zijn “Spaarbakske” naast de toog. Op
dinsdag is er lichting, € 5 is de minimuminzet. Er zijn zo’n 100
à 120 spaarders en die organiseren hun jaarlijks souper.

De geschiedenis van de Koninklijke Fanfare “De Ware
Vrienden” en café Casino is zeer gelijklopend. In 1869 werd
het Sint-Ceciliakoor opgericht. Uit deze koorzangers
ontstonden: “De Ware Vrienden” die hier hun eerste repetitie
hielden in 1892. Hier zijn dus de wortels van de fanfare te

vinden. Ter inlichting: in 1893 namen ze deel aan een festival,
ingericht door “De Verenigde Turfboeren” van Terlanen,
gevolgd door optredens in Tervuren en Leuven.
De concerten kunnen ondertussen niet meer plaatshebben in
het zaaltje, maar de fanfareleden, vinden het dankzij de
oorspronkelijke staat van het zaaltje wel fantastisch om te
kunnen zien in welke omstandigheden er vroeger werd gere-
peteerd en vooral opgetreden.

Dat de klanten en familie, Herman op handen dragen blijkt
uit elk gesprek met de gasten en uit een mooie anekdote van
Herman.
In 2007 werd hij 50 en hij was bovendien 25 jaar cafébaas. De
verenigingen van Huldenberg en de klanten organiseerden
een speciale uitstap. Ze vertrokken voor een dagje “spa en
sauna” in Dilbeek en ’s avonds was er roulette voorzien in ’t
café, met een professionele croupier. De avond werd afge-
sloten met een omzet van 10 à 12 vaten bier en Herman
bevestigt: “Goe gedronken”. Naast alle mensen, dankt
Herman ook zijn zus Christianne, die de bezielende kracht
was achter de organisatie.

Als we met de klanten spreken, komt steeds hetzelfde terug: 
“Herman, nen toffe pèi”
De facteur van dienst beaamt: “De baas is altijd even kalm en
sympathiek” 

“Hij kan horen, zien en zwijgen”
“Als Herman tegen mij zegt, “Ge drinkt ni meer”, den drink ik
nemi”

“Als ik vraag om de koers op te zetten, zet ‘m de koers op.
Hier doe ik nog wa ik wil”

De televisie, via Belgacom-TV, is er vooral voor sportwed-
strijden. Anders staat er al eens de radio aan of worden er
CD’s gedraaid. Alles afhankelijk van uur, moment en sfeer.

We komen bij Herman over de vloer, en niet enkel de baas is
verwelkomend, op zijn eigen rustige manier, ook de klanten
hebben zin in een “klapke”. 

Het café is dagelijks open vanaf 9 - 9.30 uur en sluit rond 1 –
1.30 uur; maandag en dinsdag voormiddag is het café
gesloten.

Herman denkt zeker nog niet aan te stoppen. Hij ziet wel een
mogelijkheid voor opvolging, maar zijn neefje is nu pas 12.
Maar wie weet, wij duimen er alvast voor.

Bovendien, gezondheid Herman voor ’t lekker glas
Westmalle, perfect geschonken!
Adres: Gemeenteplein 23, 3040 Huldenberg

Greta, Patrick en Joske.

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

De sympathieke cafébaas Herman schenkt een biertje uit. (foto GD)
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

Het gaat menigeen verwonderen, maar
ik heb ook lezers die iets afweten van
biljarten. Ik moet dus altijd dubbel
opletten wat ik schrijf, het moet rede-
lijk correct zijn of ik zou er nog lezers
door verliezen en dat wil toch niemand
die graag iets neerpent (figuurlijk dan).
Toch moest het er eens van komen. Ik
werd geconfronteerd met een onjuist-
heid in mijn laatste pennenvrucht en
wel vanwege een ‘excellence’ (Brussels
voor buiten categorie) gewezen speler,
dus hij zal wel gelijk hebben. Ik heb
beloofd dat direct recht te zetten, zo
zijn we! Het ging namelijk over een bal
die ongewild het biljart zou verlaten,
door onhandigheid of geweld, of door
beide. Volgens mij en zo heb ik het
altijd gezien, wordt die op de midden-
stip geplaatst en is de volgende speler
aan de beurt. Niet dus! Het valt hier op
dat ik met deze wilde praktijken van
ballen overboord te spelen weinig
ondervinding en kennis heb. Volgens de
geldende normen moet de tegenpartij
opnieuw beginnen met een acquitstoot,
dus de drie ballen op de acquitpunten
plaatsen en opgaan. Hiermee is deze
pijnlijke toestand dus van de baan. Met
dank aan Hedwig. 
Ik ben nog eens verbouwereerd
geweest door sommige commentaren
van onze Franstalige vrienden. Volgens
de Belgische grote baas Di Rupo mag
niemand armer worden van de moge-
lijke veranderingen en besparingen. De
Franstaligen hebben al direct beslist
dat Brussel bij Wallonië hoort. Er zijn
daar namelijk te weinig Vlamingen
(volgens hen 5,3%). Dat Brussel dan
binnen enkele jaren bij Marrakech
hoort, of bij Turkije, heb ik nog niet
gehoord, noch dat Wallonië bij
Vlaanderen hoort (een klein miljoen
Vlamingen leven daar, al dan niet
aangepast), kleine vergetelheid? In de

Vlaamse scholen in Brussel komen wel
ruim 20% van de leerlingen, als ze niet
te veel gesaboteerd worden door
eerder onvriendelijke gemeente- en
andere besturen. Kijk maar naar het
schandaal van het (ex Frenet-)
schooltje in het Vlaamse Wezembeek-
Oppem. Godgeklaagd is dat. 
In alle geval hebben Franstalige
geleerden al berekend dat ze er niet
rijker op gaan worden in Wallo-Brux,
‘New Belgium’, misschien 20% armer,
hallo Di Rupo? Milquet heeft gezegd dat
alles een prijs heeft, ook de vrijheid. Ze
bedoelt waarschijnlijk dat ze niet kan
leven in een land waar Vlamingen bijna
gelijkwaardig zouden zijn met
Franstaligen. Ik heb zondag op Canvas
naar ‘Arm Wallonië’ gekeken. Heel
instructief en bijna verrassend uit die
hoek. Vlaamse ‘boerkens’ gingen
werken op Waalse boerderijen voor het
zwaar werk. Ze waren bij aankomst
heel dom, want verstonden geen Waals
noch Frans! Ze werkten er lange dagen
als beesten en sliepen in het stro en
gingen op café, ze hadden messen op
zak. Ze werden gevoed. Een zoon, die
gezegd had dat het ‘varkenseten’ was
wat ze kregen, kreeg thuis een pak
slaag van zijn moeder. Die jobs konden
ze niet missen, als ze wilden eten. Een
Vlaming mocht werken en moest
zwijgen. 
In een rioolkrantje (onze enige
‘Vlaamse’ pers) las ik dat Elio ooit
verwikkeld was in een pedofilieschan-
daal. J.-L. Dehaene, onze gepatenteerde
loodgieter, kon hem echter niet missen,
zijn regering zou kunnen vallen, en dat
wou hij toch niet, de vetpotten der
Belgische macht waren hem stilaan
onmisbaar geworden. Heel christen
democratisch dus heeft hij Eliootje van
de ondergang gered. Elio is tenslotte
geen bisschop of pastoor. Hij zou een
heel geschikte eerste (en laatste)
minister zijn van het koninkrijk België. 
Jean-Luc had onlangs ook een voorstel
klaar, op papier, voor een staatshervor-
ming en splitsing BHV. Niemand mag
dat papier echter zien. Spannend! Voor
Walen ‘inbuvable’ maar toch schandalig

veel Vlaamse toegevingen. Gelukkig
gebuisd, dankzij rarara … madame
Non, Milquet herself. 
Elio wil nog altijd niets op papier
zetten, iemand zou het kunnen zien. 
En zo boeren we rustig verder, we
zoeken nog 22 miljard €, i.p.v. 25, een
serieuze verbetering, dank zij de
opfleurende economie; Brussel eist een
half miljard om zijn oorlogen te bekos-
tigen, zijn baronnen te betalen en het
atomium te doen schitteren; BHV moet
gesplitst worden, zonder prijs; de finan-
cieringswet; de staatshervorming, enz.
Vandaar … bijlange nog geen gebrek
aan stof voor mijn biljarten. Tot spijt
van wie het benijdt! 

Jan Goossens

Biljarten op zijn Belgisch
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DAAR  WAS  LESTMAAL  EEN  KWEZELKEN

Zuidnederlands

18e eeuw

Opgetekend door Pol de Mont

Spoorslag jaargang 40, nummer 4-5 - 2010 17

LIED
ER

EN
 V
A
N
 TO

EN
 (76)

Luimige liederen

Een populair verhalend volkslied, opgetekend door Pol de Mont uit een 18e-eeuws familieboek. Bij De
Coussemaker verscheen een andere versie in 1856. Het lied wordt soms ook ‘Het Verwaande Kwezeltje’

genoemd.

I
Daar was lestmaal een kwezelken die
’t al wil verstaan,
Die ware toch zo geerne naar de
hemel gegaan,
Op hare sokken, 
Kousen, holleblokken,
Maar Onze Lieve Heer die aller hert
doorziet,
Die wilde deze kwezel in de hemel
niet.

II
Die kwezel sprak: ‘och Heer, wat heb
ik U misdaan,
Dat ik uw gouden poort niet en mag
binnengaan?
Ik heb er nooit gezongen, 
Gedanst noch gesprongen
En als al d’ander meiskens naar de
kermis zijn gegaan,
Heb ik er gans alleen mijn potje koffie
opgedaan.’

III
De grote Sinte-Pieter sprong uit bed bij dit gerucht,
En kwam ter poort gelopen in de volle vlucht:
‘Och god, neem toch die femel 
Niet op in onze hemel,
Er zijn er in ons keuken al een stuk of vier,
Zij maken ons de hemel tot een vagevier.’

IV
Beëlzebub die heeft mij gisteren nog verkleerd,
Dat hij al in de helle gene kwezels begeert:
Ze doen er niets dan kwellen, 
Heel d’hel in roere stellen,
En al zijn duivels riepen met een wreed getier:
‘Weg met alle femels naar het vagevier.’

V
Maar nu sprak deze kwezel: “’k Heb zo menig vriend:
Ik heb de heilige Jozef zo godvruchtig gediend.
Ik ben hem gaan bezoeken,
Met zeven kerkboeken,
En nooit en ben ik in of uit de kerke gegaan,
Al zonder duizendmaal op mijne borst te slaan.’

VI
‘Hoor eens’ zei Sint-Jozef en de man was heel verstoord,
‘Wij houden niet van kijven aan de hemelse poort.
Bij God is het besloten,
De hemel gaat niet open!’
En al de maagden riepen van het hoog balcoen:
‘Wij hebben in de hemel gene kwezels vandoen!’

VII
‘Bon!’ sprak toen Sinte-Ivo met zijn pots en tabbert aan,
‘Maar zeg me nu toch eens wat met die kwezel wordt
gedaan?’
Antonius zei: ‘die kwezel,
Wel zet ze op mijn ezel!
En laat ze dan maar rijden waar ze niet wil gaan:
Wij trekken ons de ezel of de kwezel niet meer aan!’

Roeland
(Wordt vervolgd)

BERKENKRUISJE
historisch vormend tijdschrift

opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa

jaarabonnement 12 € op rek. Sint-Maartensfonds 
401-3019081-71
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1910 - 1910 - 1910
Tervuren : Niet enkel in het jaar 1897, maar ook in 1910 lokt de kolo-

niale afdeling van de wereldtentoonstelling van Brussel een massa

volk naar Tervuren. Het gloednieuwe, prestigieuze Museum van

Belgisch-Congo wordt op 30 april officieel door koning Albert

geopend.  En hoe bereiken de bezoekers Tervuren? Te voet, per fiets,

per koets of automobiel. Maar ook al per trein en met de tram. Een

eenvoudige landelijke gemeente wordt ontsloten door de grootse

plannen van Leopold II.  Wil u er mee van weten en zien? Ga voor

eind oktober op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 14 en 17 uur naar

het gemeentelijk museum van Tervuren, in het Hof van Melijn.

toerisme@tervuren.be 

1935 - 1935 - 1935
Overijse en de Druivenstreek : In winter van 1935 volgen tientallen

serristen (en andere jonge mannen vanaf 16 jaar) de theorie- en prak-

tijklessen van de Vrije Gewestelijke Gespecialiseerde

Tuinbouwschool van Overijse. Theorie in Den Bouw, Heuvelstraat 46

en praktijk waar het nuttig pas geeft. Ik merk dat ook mijn vader,

Gaston Stroobants, als jong onderwijzer dat (avond)onderwijs

meepikt. Makkelijk te begrijpen, hij was de zoon van een hovenier.

Nu weet ik nog met meer zekerheid waar ik samen met wat mosterd

mijn hobbyliefde voor tuin en druiventeelt haalde. De bezielers van

zo’n beroepsvervolmaking – door de staat trouwens betoelaagd én

gesteund door de gemeente – waren deken Jozef Aertssens en onder

meer Kamiel Poels van het Verbond der Serristen, aangesloten bij de

Belgische Boerenbond. Vele tientallen belangstellenden van

Overijse-Centrum, zes uit Jezus-Eik, vijf uit Huldenberg, drie uit

Eizer en telkens één uit Duisburg en Maleizen volgden de cursus in

1935.

1960 - 1960 - 1960 
Hoeilaart : De jongste Druivenfeesten van Duisburg waren nat, van

Huldenberg levendig en tof, die van Overijse lekker gevarieerd en

wat het Druivenfestival van Hoeilaart betreft: mooie tentoonstelling

ge-BOEK-t op het toch steeds indrukwekkende gemeentehuis.

Interessante programmatie en een Rommelmarkt met veel volk. Zou

een opvallend, uitnodigend kraampje met gratis inschrijvingsformu-

lieren voor een cursus Praktisch Nederlands voor elke dag (werk- én

feestdag) te overwegen zijn? Hoe zetten wij anderstaligen in groep

aan onze taal en cultuur te eerbiedigen, in onze eigen gemeenten???

Kom, wat stond er in 1960 op het programma? Wel, in Kunstgalerij

Serco viel er een gezamenlijk salon van schilders en beeldhouwers te

bewonderen. Daar werden trouwens doorheen het jaar worden regel-

matig goede tentoonstellingen georganiseerd. En voor de druiven-

feesten was ook Hoeilander Marc Sleen present op het humoristisch

salon.

1985 - 1985 - 1985
Hoeilaart : Het provinciaal houthakkerskampioenschap wordt in 1985

voor de eerste maal tijdens de Hoeilaartse druivenfeesten georgani-

seerd. Druivelaars omhakken aan de rand van Zoniën, hoe durven ze

het! Neen, beste lezer, aan de - intussen mooi herstelde -

Ganzenpootvijver meten de deelnemers zich in het omhakken, zagen

en klieven van grote bomen.

Francis Stroobants

Twee jaar later, in oktober 1937, start er een nieuwe jaargang. En op het

strooibriefje is ook te lezen dat de ingeschrevenen gratis naar de rijks-

tuinbouwschool van Vilvoorde praktijkervaring mogen gaan opdoen…

op een zondag nog wel. (FS)



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

* Alexander De Croo : “Wat nu op tafel ligt, is niet het
model voor een België van de 21e eeuw”. 

* Geografische Vlaminge Béatrice Delvaux, ook gekend
door ‘Le Soir’ : “Als het echte doel van de Vlamingen
onafhankelijkheid is door Brussel te annexeren, moeten
ze dat eerlijk zeggen en met open vizier onderhandelen
over de splitsing van het land”.

* Carl Devos : “België zal niet verdwijnen door de onaf-
hankelijkheid van Vlaanderen, maar door de onmoge-
lijkheid een nationale regering te vormen”.

* Christian Dutoit : “Het belgisch hof, dat in theorie
boven de politiek zou moeten staan (een lachertje!)
probeerde in combine met Di Rupo en het verenigd
belgisch establishment N-VA te isoleren en CD&V onder
druk te zetten”.

* Elisa Stuckens : “Een goede ambassadrice van de
Brabantse tafeldruif wil ik zeker zijn. Maar toen ik
tijdens de finalenacht in Overijse de naam van de
winnares hoorde, was ik toch verrast. Ik had het totaal
niet verwacht”.

* Anselm Feuerbach : “De humor draagt de ziel over
afgronden heen en leert ze met haar eigen leed te
spelen”. 

* Isaac Goldberg : “Het Goede, het Ware, het Schone!
Helaas, het Goede is zo vaak onwaar, het Ware zo vaak
onschoon, het Schone zo vaak niet goed”.

* Naike Huygelen, kandidate bij de jongste druivenko-
ninginnenwedstrijd, kwam gedurfd en schalks uit de
voorronde : “Ik wil wel kwijt dat ik eens op het dak van
de universiteit ontbeten heb”. Maar over andere
gewaagde dingen, zweeg ze wijselijk. De Overijsese
publieksprijs een jaar lang in mooie Hoeilaartse
handen!

* Johan De Koning over de tekeningen van Kaproen in
‘Volk en Staat’ : “Willy Vandersteen komt niet alleen
voor in de betaalstaten, maar ook in de lijsten waarin
vermeld wordt welke personen zich van welke pseudo-
niemen bedienen”. 

* Karel Van Eetvelt, topman van Unizo, vindt het niet zo
erg dat de regeringsvorming wat schroef verloopt : “We
hebben nog een aantal momenten nodig waarop
iedereen zich in zijn gat gebeten voelt”.

* Laurette Onkelinx : “Ik hecht nog weinig geloof aan
het voortbestaan van België. Tijdens de onderhande-
lingen moeten wij de best mogelijke uitgangspunten
verwerven, voor als het land uiteenvalt”.

* Bart Maddens : “De Brusselse vraag naar meer, naar
veel meer middelen is voor de Vlamingen een kostbaar
wapen dat ze niet lichtzinnig of overhaast uit handen
mogen geven”.

* Napoleon Bonaparte (misschien wel van in zijn rust-
plaats sprekend tot de huidige Vlaamse onderhande-
laars der regeringsvorming): “De achting van onze tijd-
genoten is een reëler geluk dan de bewondering van het
nageslacht”.

* Olivier Wendell O’Malley : “Het leven is enkel het ene
vervloekte ding na het andere”. Komaan zeg, de pessi-
misten over het België van vandaag mogen toch ook aan
de bak komen”.

* Peter Kramer, Duits reder en multimiljonair : “In de
V.S.A. zijn giften voor het grootste deel aftrekbaar. Een
rijke kan zich bijgevolg de vraag stellen: Besteed ik mijn
geld aan liefdadigheid of betaal ik belasting?”.

* Quintillianus, die wellicht in herhaling vervalt : “Een
leugenaar moet een goed geheugen hebben”.

* Jean-Pierre Rondas op 11 juli 2010 : “In het conflict
tussen Vlaanderen en België is de huidige dialoog suïci-
daal, omdat het gaat om onoverbrugbare tegenstel-
lingen, die diep verankerd zitten in het politieke leven
van Noord en Zuid. Water en vuur produceert mist”.

* Peter Sirius : “In de tragedies van het leven spelen
dikwijls komedianten de hoofdrol”.

* William Makepeace Thackeray : “Wie oren heeft om te
horen, laat hij ze dichtstoppen met watten”.

* Sigrid Undset : “Sommige mensen zijn niet geboren om
in de boom der kennis te klimmen”.  

* Rik Van Cauwelaert van Knack : “De hervorming van
de financieringswet mag er alleen komen alse er
niemand armer van wordt. De zeven partijen rond de
onderhandelingstafel weten dat dit nonsens is”.

* Wouter Van Besien : “Wat ik wil tegenhouden? Een
staatshervorming die de mensen niet zouden begrijpen,
zoals een autosnelweg waar de verkeersregels veran-
deren telkens de taalgrens overschreden wordt”.

* X of was het toch William Shakespeare? : “De mode
verslijt meer kleren dan mensen”.

* Lin Yutang : “Alle vrouwenkleren zijn enkel variaties op
de eeuwige strijd tussen het erkende verlangen zich te
kleden en het verzwegen verlangen zich uit te kleden”.

* ”Zonder gezamenlijk project is de toestand hopeloos”,
weet Charles Picqué te vertellen. En pour les Famands,
voor de Vlamingen, die in Brussel overal, in zieken-
huizen, gemeentescholen, officiële instanties geëerd en
sympathiek bejegend worden, voegde hij eraan toe:
“Een Brussel bestuurd door de twee gemeenschappen
is een nachtmerrie”. Mooi zo, leve de 19 Brusselse
baronnen! Zitten daar toevallig ook partijgenoten van
de gepikeerde voorzitter bij? Gepikeerd omdat er geen
liefde meer is voor Brussel….

Francis Stroobants
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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

Volgens mevrouw Christine Mattheeuws,
N.S.Z.-voorzitter (Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen), starten niet-
Belgen vaker een eigen zaak, maar de
slechte talenkennis zorgt voor misluk-
kingen.

Zij citeerde:
Van de niet-Belgen starten in 2008
1,36 % een onderneming terwijl slechts
0,64 % van de Belgen een eigen zaak
startten. 
Het aandeel van de niet-Belgen bij star-
tende ondernemers bedraagt nu 19 %
terwijl het aandeel van de niet-Belgen
in de totale bevolking op ons grondge-
bied ongeveer 10 % bedraagt.
In 2009 stopte 9 % van de ondernemers
met vreemde nationaliteit met hun
onderneming één jaar na de start. Bij
ondernemers met Belgische nationali-
teit was dat 4 %.
Van het totaal aantal zelfstandigen is
iets minder dan 9 % niet van Belgische
nationaliteit Dat komt nagenoeg
overeen met het aandeel niet-Belgen in
onze totale bevolking.
De niet-Belgische ondernemers zijn
voor 80 % burgers van de Europese
Unie  Hiervan komt 43 % uit Nederland,
Frankrijk en Italië en nog eens 22 %
komt uit Oost-Europa, vnl. Polen,

Roemenië en Bulgarije. Turken en
Marokkanen vertegenwoordigen 5 %
omdat heel wat van die ondernemers
de Belgische of zelfs dubbele nationali-
teit hebben.
Volgens het N.S.Z. heeft dit falen te
maken met een geringe voorbereiding
en een slechte kennis van de lands-
talen.
Vooral Oost-Europeanen (maar ook
Fransen en Italianen …) spreken vaak
geen of gebrekkig Nederlands, omdat
zij niet verplicht zijn een inburgering-
cursus te volgen. 
De buitenlanders buiten de E.U.
moeten zo’n cursus wel volgen, behalve
wanneer zij gehuwd zijn met een
inwoner van de E.U. (Leidt dit soms tot
schijnhuwelijken?). Een Chinese
vrouw gehuwd met een Duitser die in
ons land komt wonen, moet geen inbur-
geringcursus volgen, terwijl een
Chinese vrouw gehuwd met Rus beiden
een cursus moeten volgen. Is Franz
Kafka veraf?
Vooral in Brussel komen veel starters
naar het ondernemingsloket
GO–START, dat zorgt voor elke
inschrijving of wijziging in de K.B.O.
(Kruispuntbank voor ondernemingen).
Zij kennen voor een nieuwe zaak in
Vlaanderen geen Nederlands. Er blijft

enkel wat gebarentaal over…
Een verplichte en doorgedreven cursus
die het accent legt op taal- en bedrijfs-
kennis is een absolute noodzaak, maar
… geen voorwaarde.
Wie in Vlaanderen het Nederlands niet
onder de knie heeft, mislukt drie keer
sneller.

Het artikel in De Standaard vermeldt
ook het succesverhaal van de 24-jarige
Russische pasteibakker Bavel Bernikov
uit Sint-Martens-Leerne. Hij vertelt dat
hij al 9 jaar in ons land is, sedert zijn
15e; hij volgde de onthaalklas en na een
half jaar kende hij reeds voldoende
Nederlands om zijn mannetje te staan.
Zijn Nederlands ontwikkelde hij verder
via zijn werk in de bakkerij en de
sociale contacten. Waar een wil is, is
een weg. 

Roel Van der Stichelen

Bron: De Standaard, katern economie.
www. NSZ.be persberichten.

Nederlandse taalkennis is voor sommige allochtonen
die een zaak beginnen geen voorwaarde.

Het boek Zorg aan zet is een 180 blad-
zijden tellende analyse van het ethisch
omgaan met ouderen door Linus
Vanlaere (ethicus) & Chris Gastmans
(hoogleraar en ethisch adviseur). 
Uitgever: Davidsfonds Leuven. € 22,50
Laten we vooraf duidelijk stellen: dit is
geen lectuur voor Jan met de pet. Het is
echter wel een grondig bestuderen van
alle mogelijke facetten van het
verzorgen van ouderen, al dan niet
dementerend, met in het bijzonder de
aspecten van het respect voor de waar-
digheid en de gevoeligheden van hulp-

behoevenden. Het begint met het
eenvoudig verzorgen van oudere
mensen, met bij voorbeeld de moge-
lijke ongelukjes tijdens het wassen, het
kiese van de fysische aanraking bij die
verzorging, zeker van de intieme delen.
Er wordt aandacht besteed aan de
soms aanwezige seksualiteit. Hoe
daarop reageren, hoe aanvaarden dat
dementerende ouderen nog op een
relatie uit zijn met ook een seksueel
aspect, een relatie die voor beide part-
ners vrijwillig moet zijn? Kiese onder-
werpen worden dus zeker niet uit de

weg gegaan. Een groot deel gaat ook
naar omstandigheden van de laatste
wilsbeschikking, van het laten heen-
gaan tot de euthanasie, dit steeds in
overleg met de naaste familie, de
verzorgende ploeg en de geneesheer.
Echt geschikte lectuur voor wie uit
noodzaak een leidraad zoekt bij deze
ethische problematiek. Een aanrader
dus voor verzorgers en medisch perso-
neel die bezorgd zijn over de levens-
kwaliteit van ouderen. 

Jan Goossens

Zorg aan zet
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Kort genoteerd

* In vorig nummer namen wij met een reeks foto’s en een dosis weemoed afscheid van het gesloopte Mariëndalgebouw.
Beseffend dat onze oudjes van morgen een veilig nest, een aangepast onderkomen in onze samenleving krijgen in comfor-
tabeler omstandigheden, willen wij vandaag met twee foto’s een blik in de toekomst werpen. En vergeet het niet: blikjes
horen niet op straat, maar in de vuilnisbakken.

Zo zal Mariëndal eruit zien. (FS)

Grondplan en gezicht op de patio van Mariëndal. (FS)
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VLAAMS-NATIONALE VERENIGING
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* Armoede en gezondheidszorg in Vlaanderen. Het
symposium met die naam start op zaterdag 23 oktober
om 9 uur in De Schelp van het Vlaams Parlement. U kan
de hele dag (tot 15.45 uur werken en dan receptie) gerust
bijwonen. De € 5, 00 deelnamekosten gaan naar vrijwilli-
gerswerk tegen armoedebestrijding en worden gestort op
rek. 407-3062251-47 van V.G.V. En waarvoor staat V.G.V.?
Het is het Verbond van Vlaamse Medisch-
Wetenschappelijke Verenigingen. Samen met het Vlaams
Geneeskundigenverbond en met de steun van het
Doktersgild van Helmont  brengen zij gespecialiseerde
sprekers, deskundigen en aanwezigen in werkgroepen
samen, zodat er in de namiddag besluiten kunnen meege-
deeld worden. Welkom!

* In het Bormshuis kunt u tot eind januari volgend jaar
terecht voor de tentoonstelling “Les petits vicaires”,
geestelijken van de Vlaamse Beweging. 
Men kan zich de opgang van de Vlaamse Beweging sinds
1830 niet indenken zonder de bezielende rol die heel wat
geestelijken speelden in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Onder hen schrijvers, dichters en leraars, maar ook
eenvoudige dorpspastoors en kapelaans die zich – vaak
tegen de wil van de kerkelijke overheid – hebben ingezet
om de bedreigde culturele en nationale eigenheid van de
Vlamingen te verdedigen en ook de daaruit volgende
sociale achterstand te bestrijden. Dankbaar beseffen wij
nu dat zij plaatselijk de gangmakers waren waarrond
Vlaamsbewust bewegingsleven tot ontplooiing kwam of
inspirerend werkte voor tal van Vlaamse voormannen.

De opening met bescheiden receptie had plaats op 25
september 2010 met een inleiding Edwin Truyens, voor-
zitter van het Vormingsinstituut Wies Moens. 
Gratis bezoek op dinsdag, woensdag en vrijdag van 14 tot
17 u. en zaterdag van 10 tot 16 u. Alleen het adres moeten
we nog meegeven: 
Bormshuis v.z.w., Documentatie- en archiefcentrum
voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging,
Volkstraat 30 te 2000 Antwerpen. Tel.: 03 238 33 99
(antwoordapparaat buiten de openingsuren) en e-post:
info@bormshuis.org

* Tweetalig Tempo. Onlangs speelde een van de jeugd-
ploegen van voetbalclub Tempo van Overijse een match
tegen Racing Mechelen. De wedstrijd had plaats in de
manenblussersstad. De coach van Tempo vuurde zijn
spelers aan met volledig tweetalige aanmoedigingen. De
omstanders trokken grote ogen en Overijse werd er
bekeken als een Brusselse ploeg waar alles tweetalig is.
Ook al doet burgemeester Brankaer en zijn schepencol-
lege nog zoveel moeite om het Vlaams karakter van de
gemeente te benadrukken, hun pogingen worden gekel-
derd door een of andere ‘Pipo’ die denkt dat hij de wijs-
heid in pacht heeft. Toch wordt Tempo jaarlijks door het
gemeentebestuur rijkelijk gesubsidieerd. Spijtig.

* Jaarlijks mossel- en kipfestijn ten voordele van De
Kerselaar, tehuis voor personen met een handicap, heeft
plaats op zaterdag 9 oktober van 18 tot 22 uur in zaal
Lindenhof te Hoeilaart. En vergeet ook ons eigen
stoempfestival niet op 24 oktober ! 

(FS)

Hier kan volgende keer uw publiciteit staan.
Vraag naar onze reclamevoorwaarden !
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Wat men onder een populist verstaat, doet hier niet ter zake. 
En of een populist recht heeft op aanzien en achting in onze inge-
wikkelde samenleving evenmin. Belangrijker voor deze maande-
lijkse wedstrijd is deel te nemen en ervoor te zorgen dat uw
oplossing - dit keer  woord ‘populist’ - doorgeseind wordt. Welnu,
er waren weer vele goede inzendingen. Gelukkig zijn de redactie-
leden na hun vergadering nog fris genoeg om er de gelukkigste uit
te kiezen. Vandaag is dat mevrouw Anna Daans uit het sympa-
thieke Ekeren, want daar wonen een paar betalende abonnees
van Spoorslag. Proficiat.
En om uw oplossing van onderstaand raadsel op te sturen moet u
niet wachten tot er een regering is gevormd. Meteen opsturen
naar De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. Of per
e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of
jena.de_wilde@skynet.be
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Horizontaal:

1. ... Mosuse - ... Van Steenbergen
2. ... Grassin oftewel het Brussels Ketje
3. De ... is een instelling van openbaar nut die voortdurend op de

bres staat voor een beter leefmilieu - ... Kelly
4. ... is een stadje ten oosten van Teheran - Hij sprak ... lachend
5. De ... in de garage was stuk. Hij heeft ze vervangen door een

nieuwe. - Medeklinkers van ‘Waal’ - Op een haar ...
6. Sus ...
7. … Al-Fayed - Er worden nog steeds veel ‘…’-fouten gemaakt. 
8. Eerste helft van ‘rode’ – Indische autofabrikant - Vier wever-

kens zag men ter botermarkt gaan, en de boter die was ... zo die-
re

9. Indo-Iraans - … McGrew
10. Afkorting van ‘dokter’ - En ze dansten ... in de vroege uurtjes -

Ambtshalve
11. Het ... strijken - ..., two, three
12. Veel kruiden en specerijen waartoe men ook ... rekende, wer-

den aanvankelijk in onze gewesten ingevoerd omwille van hun
farmaceutische kwaliteiten

Verticaal:

1. ... u ook? - Zo ... mogelijk - ... helder als kristal
2. ... komt van ‘villa aan de voorde’, een doorwaadplaats
3. Ik ... van deze rotzooi - En dergelijke - Een bloem en een meis-

jesnaam
4. ... van Haegendoren - Koekjesmerk
5. Initialen van een stijlvol automerk - Een sketch
6. Dat waardeer ik ... zeerste - Het openzetten van de sluizen aan

de IJzer in 1914 leidde tot de overstroming van de ...
7. ... Maes
8. Zij groeit op voor galg en ... - Frans goud
9. Klinkers van ‘Fiat’ - Zij erfde een pakket ... aan toonder
10. Kinderen mogen ook - ... Esterella - Tijdens de advent en de vas-

ten mochten de monniken niet zoveel bier als anders drinken.
De brouwer maakte hun bier dan maar een beetje straffer.
De ... was geboren!

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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u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

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

STOEMP-
FESTIVAL

Zondag 24 oktober 2010 van 11.30 uur tot 15 uur
in ‘DE FRAAT’ 

Duisburgsesteenweg 179, Eizer-Overijse

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

STOEMP-
FESTIVAL


