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Redactioneel

Rond BHV, de financieringswet, de staatshervorming en het vormen van een nieuwe rege-
ring is het de laatste weken heel stil, angstvallig stil. De stilte voor de storm?

Kleine partijen als Open VLD verwijzen de grootste partij in Vlaanderen naar een rolletje
in FC De Kampioenen. CD&V met de premier op kop, enkele ministers en staatssecretaris-
sen hebben onlangs hun frustratie afgereageerd op alweer de grootste partij in Vlaanderen,
tot grote vreugde van de Franstaligen en tot misnoegen van koninklijk bemiddelaar
Wouter Beke (CD&V). Waarom doen ze dat? Laten wij hopen dat het geen breuk wordt.
De Sp-a en Groen! houden zich stil en profiteren mee van de situatie. Van een Vlaams front
is er allang geen sprake meer, als het er ooit geweest zou zijn. Langs Waalse kant is dat
anders. Frontvorming boven de partijgrenzen heen is daar per definitie vanzelfsprekend.

De Vlaamse regeringspartijen van lopende zaken, met Sp-a en Groen!, staan achter de eis
van de PS om eerst een regering te vormen zonder een voorafgaand akkoord rond de
staatshervorming en BHV. Ze zullen wel achteraf zien wat er gedaan kan worden. Er moet
inderdaad een begroting worden opgemaakt met een tekort van maximaal 4,1% van het
BBP, die aan Europa moet voorgelegd worden. Intussen heeft de regering van lopende
zaken een begroting klaar gestoomd met een tekort van 3,6%, dank zij de economische
groei en de stijgende werkgelegenheid. Het is zeker niet alleen de verdienste van de
huidige regering, zoals beweerd wordt. Een regering in lopende zaken is geen reden om nu
ineens overhaast te werk te gaan, waarom dan wel? Er is een Vlaamse en een Waalse
regering die het land draaiende houdt. En dan is er nog de opgemerkte uitnodiging van de
Britse premier David Cameron op Downing Street 11 voor een kennismaking met Bart
De Wever en een bezoek met de nodige egards. Ze weten dat Vlaanderen er ook is!

Intussen krijgen wij de indruk dat de vier kleinere Vlaamse politieke partijen (samen 48
kamerzetels) een cordon rond de grootste partij willen leggen om de N-VA te isoleren
wanneer compromitteren niet lukt? (dS 15-03). Op die manier kunnen ze misschien samen
met de vier Waalse partijen (61 kamerzetels) een regering vormen om de gewisse en
begeerde macht te behouden. Zij kunnen dan hun goesting doen met een eventuele staats-
hervorming waarmee Vlaanderen “verkracht” wordt. Geen mooi beeld voor de toekomst!
Een dergelijke regering met een Waalse meerderheid van 13 kamerzetels en een
twee-derde meerderheid van 9 kamerzetels kan ook werken, maar hoelang? Voor de CD&V
zijn moeilijke keuzes nodig, zeggen zij en volgens La Derniére Heure in het artikel
“Le délicat virage”  is dat de hoop van alle Franstalige partijen. Maar gaan die vier
Vlaamse partijen zover gaan? 

Het zou interessant zijn om de tegemoetkomingen van Franstaligen eens naast die van de
Vlamingen te leggen. Zelfs het Vlaams voorstel om de vennootschapsbelasting te regiona-
liseren werd door La Libre Belgique in een artikel “Un vent glacial” afgewezen! Begrijp
het maar. En dan is er nog Le Soir in een opmerkelijk artikel “Elargir Bruxelles? Oui, mais
pas en Wallonie” of de eenmalige uitgave van Le Soir met vijf bladzijden francofone hypo-
criete reacties in het Nederlands die door ‘t Pallieterke “Une édition des mille collines”
werd genoemd. 

Hebben onze Vlaamse politici het nog altijd niet begrepen?

(redactie afgesloten op 31-3-2011)
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Als “tegenprestatie” voor de split-
sing van de kieskring BHV eisen de
Franstaligen een Brussels Metropo-
litan Region (BMR). Ook sommige
Vlaamse organisaties (VOKA, de
VUB) en partijen scharen zich ach-
ter dergelijke plannen – al is de
interpretatie over wat die BMR
moet worden lang niet gelijklopend.  

Nochtans zijn de bedoelingen van
Franstalig België zonneklaar voor al
wie de verklaringen van de Fransta-
lige politici en media opvolgt: een
nieuwe groot-Brusselse instantie
(gepresenteerd als overlegorgaan)
moet voor de eerste keer voet aan
de grond krijgen in Vlaams-Brabant
en Waals-Brabant, met (aldus de
nota Vande Lanotte) bevoegdheden
inzake ruimtelijke ordening, inplan-
ting van industrieterreinen, open-
bare werken, mobiliteit1, socio-eco-
nomische aangelegenheden en
(volgens de Franstalige interpreta-
tie) ook onderwijs en cultuur.  

Elke gemeente uit de BMR regio
zou “op vrijwillige basis” kunnen
instappen. Het spreekt vanzelf dat
sommige politieke meerderheden in
de 6 Vlaamse randgemeenten hier
gretig zullen op ingaan: ze zien dit
als een eerste stap om hun gemeen-
ten structureel aan Brussel te kop-

pelen en de Vlaamse bevoegdheid
te ondermijnen. De andere Vlaamse
gemeenten worden voor een ver-
scheurende keuze geplaatst: mee-
doen is het gewicht van de BMR
vergroten, niet meedoen is het
Vlaams element in BMR verzwak-
ken. De uitholling van het Vlaams
gezag in Vlaams-Brabant zal door
de oprichting van een BMR pas
goed beginnen. Vijftien jaar geleden
werd de provincie Brabant opge-
doekt (wegens permanente taalt-
wisten), vandaag zou bij wet een
nieuw orgaan herrijzen, met Frans-
talig overwicht (België in het klein).
Het lijkt alvast zeker dat BMR een
tweetalige instelling zal worden. De
wettelijk verankerde inspraak van
Brussel en Waals-Brabant via BMR
is het paard van Troje om de uitbrei-
ding van Brussel en de verbinding
met Wallonië (de zgn. corridor) in
de toekomst te realiseren: als een
formele annexatie van Vlaamse
gemeenten nu nog niet kan, laat dan
een nieuw orgaan geleidelijk die uit-
breiding in de feiten tot stand bren-
gen.  

Inderdaad, de BMR zal de krachten
bundelen van Brussel, het Waals
gewest en de federale overheid om
een feitelijke toestand te creëren
die de Vlaamse overheid en de

Vlaams-Brabantse gemeenten per-
manent in de verdediging zal druk-
ken. De inspanningen van de
Vlaamse regering om het Vlaams
karakter van de Vlaamse rand te
promoten (denk aan vzw De Rand)
worden vergeleken met de feitelijke
macht van de groot-Brusselse BMR
een druppel op een hete plaat:
waarom zouden anderstalige inwij-
kelingen, die zich zogenaamd in
“groot-Brussel” vestigen zich nog
moeten aanpassen aan het Vlaams
karakter van de streek? BMR bete-
kent niet alleen een uitholling van
het Vlaamse gezag maar tevens een
impuls tot “verbrusseling” van heel
de Vlaamse rand. Het voordeel van
de splitsing van de kieskring BHV
(met name een einde stellen aan de
francofone politieke druk 
in Halle-Vilvoorde) wordt aldus
tenietgedaan door een nieuw inter-
mediair niveau waarin de Franstali-
gen de boventoon zullen voeren. Zo
krijgen ze een nieuwe hefboom in
handen om de uitbreiding van Brus-
sel te bepleiten en – in geval van
splitsing van het land – “verworven”
rechten op Vlaams grondgebied te
doen gelden. 

Deze nodeloze structuur kan enkel
gerealiseerd worden door de naïvi-
teit en medewerking van een aantal
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Open brief aan de Vlaamse partijen en politici 
23 maart 2011 

Brussels Metropolitan Region, het paard van Troje 
voor de uitbreiding van Brussel 

1 Hiervoor wordt in de nota Vande Lanotte bovendien nog een niet nader gepreciseerd “overlegplatform” in de bijzondere wet gebetonneerd, met nieuwe
vetorechten! Uiteraard is dit even onaanvaardbaar. 
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Vlaamse partijen en instanties. Het
lijkt erop dat de Vlaamse partijen
en politici de les van de zes
Vlaamse gemeenten met faciliteiten
zijn vergeten. Gaan ze opnieuw
dezelfde fout begaan, en nu de weg
voor de verfransing van heel Halle-
Vilvoorde openen? Zien ze niet in
dat het verfransend effect van de
BMR vele malen groter zal zijn dan
het effect van de faciliteiten in Dro-
genbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-
Genesius-Rode, Wemmel en
Wezembeek-Oppem? Dat het
slechts een kwestie van tijd is voor-
aleer de massale inwijking nieuwe
Franstalige burgemeesters  aan de
macht zal brengen in de Vlaamse
gemeenten? Hoe kunnen ze de les
van de geschiedenis zo lichtzinnig
vergeten terwijl de ontnederland-
sing van Vlaams-Brabant zich voor
hun ogen voltrekt en alle demogra-
fische prognoses die tendens
bevestigen? 

Met de realisatie van de BMR wordt
het verlies van Halle-Vilvoorde
voorgeprogrammeerd. Het bete-
kent ook dat Vlaanderen definitief
de mindere zal worden in een Bel-
gië met een versterkt Brussel en
een territoriaal eengemaakte Wallo-
Brux. 

Er is geen enkele behoefte aan een
nieuw Franstalig Brussels-Waals
gedomineerd tussenniveau. De
jongste twintig jaar tonen trouwens
aan dat Halle-Vilvoorde en Vlaams-
Brabant (net als trouwens Waals-
Brabant), zonder de betutteling van
Brussel een veel grotere economi-
sche groei en bloei hebben gekend
dan het slecht bestuurde Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Het
Gewestplan Halle-Asse-Vilvoorde
(uit 1974, nog steeds in voege) gaat
terecht uit van de eigen kracht van
het Vlaams beleid: “Halle-Asse-Vil-
voorde is een zelfstandig gewest
met eigen kenmerken en behoeften
en vormgeving. Het is geen over-
loopgebied, geen restzone, die ligt
te wachten om de complementaire
functies van de grootstad op te van-
gen of er één geheel mee uit te
maken”. Vanuit die eigen kracht is
samenwerking en overleg met

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

Lopende zaken... “panta rhei”

Brussel best mogelijk en zelfs wen-
selijk: maar wel op vrijwillige basis
en vanuit de bestaande structuren. 

Deze oproep is een noodkreet aan
de Vlaamse partijen om – zoals de
Franstaligen reeds decennia doen -
strategisch te denken en de BMR en
elke door wet opgelegde inspraak
van de Franstaligen in Vlaams-Bra-
bant radicaal af te wijzen.  

Voor de Werkgroep BHV (Halle-Vil-
voorde Komitee, Vlaamse Volksbe-
weging en Taal Aktie Komitee),  

Guido Moons, voorzitter VVB en
werkgroep BHV
Francis Stroobants, voorzitter
Halle-Vilvoorde Komitee
Roel De Leener, Taal Aktie Komitee 

Secretariaat Werkgroep BHV:
Hoogstraat 28 B, 1861 Wolvertem 
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Orgelklanken en andere muziek

In het verleden heeft de kerk Vlaanderen wel meer
in de steek gelaten, maar in het voorjaar van 2010
trok ik toch even mijn ogen open, toen ik een
communiefeest in een Overijses gehucht
bijwoonde. De kerk zat voor het eerst vol, en men
verwachtte traditionele orgelmuziek, maar neen,
er kwam een soulgroepje uit Brussel opduiken.
Muzikaal niet veel zaaks, maar over etnische
klanken mag in onze politiekcorrecte
maatschappij niets gezegd worden... De enkele
woorden die ik begreep waren in de taal van
Molière. De meeste mensen klapten braafjes mee
in hun handen en de aanwezige Franstaligen
lachten in hun vuistje.

Om eventjes naar het buitenland over te gaan, in
het conservatorium van Moskou staan drie orgels.
Wie slaagt voor de keiharde toelatingsproeven,
zoals het een conservatorium op wereldniveau
betaamt, moet van 6 uur ’s morgens aanschuiven

om in de loop van de dag te kunnen spelen. In
Vlaanderen heeft men orgels bij de vleet, maar het
zal wel niet de eerste keer zijn dat een huwelijk -
nog zo’n belangrijk moment in een leven - wordt
opgeluisterd met wat Angelsaksische klanken op
een CD-speler.

Nochtans bestaan er bij ons vele orgelkringen die
soms unieke stukken in ere proberen te houden,
maar al te veel stellen wij vast dat men bang is van
het eigen verleden en de eigen cultuur, en... dan
maar aanpapt met wat de mode van het moment is.

W. Illysee
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Onze toekomst in eigen handen
Het 74e Vlaams Nationaal Zangfeest

Op zondagnamiddag 27 februari
2011 was de Antwerpse Lotto arena
met 5.000 bewuste Vlamingen  tot in
de nok gevuld. Bekende politici uit
de CD&V-, N-VA- en VB-families
waren aanwezig. Ook een afvaardi-
ging van het VKD-bestuur liet deze
jaarlijkse traditie niet aan zich voor-
bijgaan.

Het officiële deel werd ingezet met
het mooie en beklijvende Gebed
voor het Vaderland dat door Remi
Piryns en Gaston Feremans in het
interneringskamp van Lokeren
werd geschreven en gecompo-
neerd.

Vlaamse vrienden, aldus Anton Aldi
in zijn verwelkoming, wij zijn hier
bijeengekomen om te zingen, en
omdat wij er zeker van zijn dat ons
lied ook ten paleize wordt gehoord.
nodigen we u graag uit om samen
met ons zingenderwijs uit volle
Vlaamse borst en in eigen naam -
niet in naam van een handvol
gefrustreerde en halfdronken over-
gesubsidieerde KVS-profeten -
samen te zingen en aan het
gekroonde hoofd der Belgen te
laten weten dat wij voortaan de
daad voegen bij het gegeven woord
en dus niet meer bereid zijn om nog
langer te bedelen aan de Belgische
poort. 

Vele bekende oudere Vlaamse
volksliederen, met de tekst en
muziek in een verzorgd programma-
boek, werden massaal meegezon-

gen, naast recentere liederen van
Will Tura, Bobejaan Schoepen,
Louis Neefs, Marco Borsato, Jan De
Wilde, B. De Bard, Bob Davidse, een
optreden van Conny Neefs met het
kinderkoor Julica uit Lier en solist
R. Van Beeck. De Thebaanse trom-
petten van de K.S.A., de Chiro-
drumband Keaboem uit Dender-
monde en de V.N.J.-muziekkapel die
het 50-jarig bestaan van het V.N.J.
vierde, zorgden voor de nodige
afwisseling met de fleurige jeugd-
dansgroep Gembada, die aan het
zangfeest een stijlvolle afwerking
gaf. 

De jaarlijkse boodschap van het
A.N.Z. werd verwoord door voorzit-
ter Erik Stoffelen. Hij zag drie
mogelijkheden om uit de politieke
blokkades en het Belgische immo-

bilisme te geraken: een confederale
staatshervorming met responsabili-
sering en de splitsing van de RVA,
nieuwe verkiezingen als laatste
redmiddel voor de ‘federale demo-
cratie’ of de resolute keuze voor de
onafhankelijkheid van Vlaanderen.
Geen van de drie opties is makke-
lijk te realiseren, maar waar een wil
is, is een weg!

Na ruim drie uur cultureel spekta-
kel op topniveau werd het zangfeest
met de drie nationale liederen fraai
afgesloten. Afspraak voor de 75e
uitgave in 2012?! Met een bus of
autodelend zullen wij van de partij
zijn!

Henri Otte

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 19e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!
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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

In de vorige Spoorslag eindigden we in Perkse-
steenweg die ons brengt naar …

Kampenhout

Fusiegemeente in het hart van Midden-Brabant. Ze
bestaat uit de deelgemeenten Kampenhout, Berg,
Buken en Nederokkerzeel en heeft een oppervlak-
te van 3.350 ha. Samen met Kortenberg is Kampen-
hout goed voor een groot deel van de nationale
witloofproductie.
Kampenhout bestond al enkele eeuwen vóór het
witlof (witloof is de volksbenaming die we hier
ook zullen gebruiken) als groente geteeld werd.
Pas op het van 19e eeuw vond de teelt ook in deze
streek ingang.

Als plant is witloof al heel lang gekend. Horatius
sprak in de eerste eeuw vóór Christus al over ci-
choreum. Rembert Dodoens, de bekende botani-
cus, had het in zijn 16e-eeuws “Cruydtboek” even-
eens over de cicoreye. Volgens de volkse
overlevering zou Jan Brammers, landbouwer te
Schaarbeek, het eerste witloof rond 1830 ge-
kweekt hebben. Hij bewaarde de wortelen in zijn
kelder en bedekte ze met een beetje aarde.       Tij-
dens de revolutiedagen van augustus-september
1830 nam hij de vlucht en bij zijn terugkeer ont-
dekte hij de witte scheuten op de wortelen. Deze
theorie wordt door sommige deskundigen aange-
vochten, maar daarmee weten we nog niet wie de
uitvinder is. Dit zullen we wellicht nooit te weten
komen. Wat we wel weten, is dat Breziers, cultuur-
overste van de Brusselse plantentuin, zich in zijn
botanische instelling verdienstelijk maakte door
het ontwikkelen van de vaste witte kropvorming.

De teelt ontstond dus in en rond Brussel en breid-
de zich stilaan uit tot deze streek, waar de bodem
kalkrijk is met een uitstekend mengsel van klei en
zandgrond dat de witloofkweek een maximum aan
opbrengst geeft.

Onder de diep christelijke Spaanse heersers Al-

brecht en Isabella (1600-1630) werden overal
kloosters gesticht na de woelige periode van de
godsdienstoorlogen. Het hof droeg ertoe bij dat de
uitwendige en dikwijls overdreven godsdienst-
plechtigheden uit Spanje werden ingevoerd. Pro-
cessies en bedevaarten ter ere van O.-L.-Vrouw
werden verplicht. De pest die toen onze streken
teisterde, gaf het ontstaan aan de boeteprocessies.
Ook in Kampenhout had men erg te lijden onder
deze ziekte. Tussen 1630 en 1639 telde men 290
overlijdens op een bevolking van ca. 900 personen.
O.-L.-Vrouw van Kampenhout wordt aangeroepen
tegen de pest en besmettelijke ziekten. Waar-
schijnlijk is toen de grote boeteprocessie ontstaan,
hoewel de processieweg voor het eerst in 1682 in
de archieven vermeld werd.

Aan de Kerkstraat staat de statige neogotische
O.-L.-Vrouwekerk die van buiten mooier is dan

Kampenhout

Kampenhout - H.Hartbeeld uit 1927



van binnen. Ze was al in 1123 toegewijd aan de H.
Maagd. Het huidige Mariabeeld stamt van rond
1580 en  H.-Hartbeeld uit 1927.

De legende verhaalt dat O.-L.-Vrouw van Kampen-
hout bij slecht weer alleen de boeteweg had afge-
legd en de volgende dag met beslijkte kleren in de
kerk stond. Deze miraculeuze gebeurtenis was het
startsein van een processie langs de gemeentelijke
grenzen die zes uren duurde. Vroeger had de boe-
tetocht op woensdag na Pinksteren plaats. Sinds
een kwarteeuw gaat de processie uit op Pinkster-
maandag. De mooie folkloristische kleding ver-
dween, maar nog steeds galmt het oude Onze-Lie-
ve-Vrouwlied door Kampenhout.

De gemeente Kampenhout telt 11.250 inwoners
(spotnaam dwarseriken). Bij de jongste gemeente-
raadsverkiezingen behaalde CD&V 10 zetels, Open
VLD 5, Vlaams Belang 3, NVA 1, SPa 1 en Groen-
Plus 1. Het bestuur is in handen van CD&V met
Open VLD en Jean Meeuws is er burgemeester. Be-
roemde Kampenoutenaren zijn wielrenner Ray-
mond Impanis en atlete Kim Gevaert (zie
www.kampenhout.be). 

De Stationsstraat brengt ons naar de Haachtse-
steenweg die we links oprijden en weldra zijn we
in …

Relst

Hier staat de driebeukige neogotische Sint-Jozefs-
kerk uit 1908 met bijhorende pastorie. In de Huts-
traat het kasteel Ten Opstal bewoond door de gro-

te baas van de brouwerij van Haacht. Relst is de
bakermat van de stam Beethoven waaruit de be-
roemde componist ontsproot (zie kaderartikel).

Links de Aarschotsebaan en rechts de Terloon-
straat en we komen aan het Kasteel ter Loonst uit
de 15e eeuw. 

Terug naar de Aarschotsebaan, deze rechts op en
links de Bosstraat naar …

Kampenhout-Sas

Het Sluizencomplex op de Leuvensevaart leidde
tot deze naam. Aan het kruispunt van de Haachtse-
en Mechelsesteenweg ligt ook het Witloofmuse-
um, dat gesloten is op maandag en dinsdag. 

We vervolgen met de Leuvensesteenweg en nemen
rechts de Bukenstraat naar …

Buken

Een woondorp van 216 ha. De driebeukige Sint-
Antoniuskerk heeft een barokke toren uit 1700. 

Schoonstraat en Balkestraat brengen ons naar …
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Relst - Kasteel Ter Loonst

Sas - Witloofmuseum

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!



Wilder

Het laatclassicistisch Kasteel van Wilder is van
1823 en heeft een ruim park. Er is ook een golfter-
rein.

Een mooie dubbele platanendreef (de Wilderse-
dreef) brengt ons halverwege naar de zandstenen
Kapel van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid uit
1652. We vervolgen de platanendreef die normaal
moest eindigen aan het Hof van Ruisbeek (zie
http://www.highgate-57.com/hethof/)

We nemen dus links de Voortstraat, Nieuwekassei
en Peperstraat naar …

Nederokkerzeel

Woondorp van 716 ha aan Wees-, Molen- en Lei-
beek. De driebeukige Sint-Stefanuskerk is een
mooi voorbeeld van Brabantse gotiek. Ook het in-
terieur geeft een mooie indruk: prachtig orgel,
fraaie zijkapellen met retabels, een schitterende
kansel en niet te vergeten een mooi polychroom
beeld van Sint-Stefanus, de patroonheilige. De
kerk was oorspronkelijk een 12e-eeuws éénbeukig
Romaans kerkje, gebouwd op een driehoekige
dries, genaamd de Zes Linden. Centraal ingeplant

binnen een ommuurd kerkhof, kreeg ze haar he-
dendaags uiterlijk na diverse bouwcampagnes.
Opgetrokken uit witte zandsteen en rode bak-
steen, met zandstenen speklagen, raamomlijstin-
gen en hoekverbindingen. De toren tussen koor en
transept heeft een Romaanse kern. De eertijds
dichtgemetselde koorvensters zijn onlangs op-
nieuw ingevuld met kleurrijke glasramen. De
muurschilderingen in de oude sacristie werden ge-
restaureerd.
Kruisstraat, Neerstraat en Bergstraat brengen ons
naar …

Berg

Verstedelijkt woondorp van 889 ha aan Molen-
beek, Keibeek, Dode Beek en Zwart Water. De laat-
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Buken - Sint-Antoniuskerk 

Nederokkerzeel - Sint-Stefanusbeeld 18e eeuw

Nederokkerzeel - Kasteel Ter Balkt

Berg - Sint-Servatiuskerk
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classicistische Sint-Servatiuskerk is van bak-
steen. Het is het dorp van wielrijder Raymond Im-
panis die dit jaar overleed. 

Aan de Haachtsesteenweg nemen we links en ko-
men snel aan het kruispunt met de Tervuurse-
steenweg maar hier zijn we in Steenokkerzeel en
dat is voor volgende maal.

Roeland
(Wordt vervolgd)

Kampenhout, bakermat van Beethovens stam

Berg - Sint-Servatiuskerk - Interieur

Ongeveer 500 jaar geleden leefde Jan van Beetho-
ven, de oudst gekende voorvader van de bekende
musicus Ludwig van Beethoven, te Kampenhout.
Zijn zoon, Mark van Beethoven, getrouwd met
Anna Smets, steunde al in 1571 de armen van Kam-
penhout. 
Diens zoon, Aert van Beethoven, kocht landerijen
in de streek en kwam aan de kost als landbouwer.

Aert (°1535) huwde met Josine Van Vlasselaar. Zij
kregen vier kinderen: Mark, Anna, Hendrik en
Lambert.

Hendrik (°1572) huwde met Catharina van Boe-
venbeek en ze kregen vier zonen onder wie Mark.

Mark (°1601) huwde met Sara Hasaerts en ze had-
den vier kinderen. Het was Corneel die de stam
verder zette.

Corneel (°1641), timmerman, trok naar Mechelen
en huwde met Catharina van Leempoel. Ze kregen
drie kinderen.

Michiel (°1689), bakker, huwde met Maria Ludo-
vica Stuyckens en ze kregen vier zonen. Ludovicus
en Cornelis trokken naar Bonn.

Ludovicus (°1712), zanger-kapelmeester, huwde
met Maria Poll en ze kregen drie kinderen, van wie
er twee heel jong stierven.

Johan (°1739), hofmusicus, huwde met Maria
Magdalena Keverich. Uit dit koppel ontsproot de
beroemde Ludwig.

Ludwig van Beethoven (°1770) kreeg een pas-
sende opleiding in de muziek en had een uitzon-
derlijke begaafdheid waardoor zijn vader van hem
een wonderkind wilde maken. Op 17-jarige leeftijd
volgde hij lessen bij Mozart te Wenen en werkte
later onder leiding van Haydn. In vergelijking met
Mozart of Schubert heeft Beethoven weinig
gecomponeerd. Hij overleed te Wenen op 26 maart
1827.

(bron:   http://users.skynet.be/van.meldert/beetho-
ven.htm)
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Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. 02 687 87 87 - Fax 02 687 33 33

Wie haalde het in zijn hoofd een europrovincie te teke-
nen en/of wie was opdrachtgever?

Wie gaf de instructie om een interne nota, die uit
gegaan zou zijn van de Vlaamse Gemeenschap, te ver-
spreiden? Het zou het resultaat zijn van een studie die
door de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (Vla-
best), een orgaan onder het gezag van minister Geert
Bourgeois (N-VA)  van Binnenlands Bestuur en
Bestuurszaken. 

Wij zijn niet zo naïef te geloven dat dit het werk zou
geweest zijn van één ambtenaar die hiervoor opdracht
kreeg. Vlaanderen wordt erin opgedeeld in 9 provin-
cies (Zuid,- West,- en Oost Vlaanderen, Vlaamse Arden-
nen, Antwerpen, Kempen, Limburg, Vlaams-Brabant en
een Europrovincie. Merkwaardig is dat Halle-Vilvoorde
(zonder Hoeilaart en Overijse) in een Europrovincie
ingedeeld worden. Wie gaf de instructie om de gede-
tailleerde kaart te maken en te verspreiden? Wat was
de bedoeling?  Is er toch ergens een verdoken politieke
agenda? Vanuit welke partij?

Plots een europrovincie?!

Dat dit onderwerp in Vlaams-Brabant zeer gevoelig
ligt, in een periode waar men in volle onderhandelin-
gen zit voor een staatshervorming en waarbij de nood-
zakelijke splitsing van BHV een cruciale rol speelt, zal
wel niemand verwonderen. Willen sommigen langs een
omweg het probleem oplossen? Intussen vernemen we
dat Vlabest zich distantieert van de inhoud, zonder te
ontkennen dat ze bezig waren met de materie.

Volgens minister Bourgeois werd het voorstel van de
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot het herde-
finiëren van de provinciegrenzen nog niet op de agenda
het Vlaams parlement geplaatst! De minister heeft die
nota van de Vlabest niet gevraagd en zegt dat de pro-
vinciegrenzen niet gewijzigd zullen worden. Maar het
ballonnetje werd wel opgelaten.

Henri Otte
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BERKENKRUISJE
historisch vormend tijdschrift

opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa

jaarabonnement 12 € op rek. Sint-Maartensfonds 
401-3019081-71

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Enkele weken geleden nodigde Pro Flandria in de
Lijsterbes te Berlare, Vincent Reuter, afgevaardigd
bestuurder van de Union Wallonne des Entreprises
(UWE) uit voor een ochtendgesprek. 

De Luxemburger Reuter werd geboren in Arlon en
studeerde rechten in Namur en te Gent. In zeer
behoorlijk Nederlands lichtte hij zijn persoonlijke
standpunt toe, niet sprekend namens de Waalse
werkgeversorganisatie. Hij beklemtoonde dat hij
er geen politiek debat wilde van maken waarmee
hij niet gezegd wilde hebben dat
verschillende onderwerpen een
politieke lading hadden, hoe
kon het ook anders?

De politieke impasse waarin we
verzeild zijn geraakt, is nadelig
voor de Belgische economie,
zeker voor de Waalse. Er moe-
ten dringend oplossingen uitgewerkt worden voor
de elementen die de werking van de federale over-
heid (dus België) blokkeren. Hij dacht met name
aan een noodzakelijke regeling voor BHV, (beslis-
sing van het Grondwettelijk Hof) en ondermeer
ook aan de nieuwe financieringswet, die in zijn
ogen nog moeilijker te realiseren zal zijn. De
Waalse politici maken bovendien heel veel moei-
lijkheden rond de zogenaamde “responsabilise-
ring”. Het overhevelen van Vlaams grondgebied
naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dus
onrechtstreeks Vlaamse rijkdom) zal waarschijn-
lijk niets oplossen, en zal ook niet beletten dat
Wallonië verder wegzakt in het moeras, tenzij… zij
het geweer van schouder veranderen. Hij is hele-
maal geen voorstander van de splitsing van België.
Hij verweet de politici, ook langs Waalse kant,
onvoldoende bereid te zijn voor het vinden van,
(ook voor Vlaanderen) aanvaardbare compromis-

sen. België is een land van twee landen, twee cul-
turen, twee totaal verschillende talen, totaal ver-
schillende mentaliteiten, gewoonten en econo-
mieën. Maar hij vergeleek België wel met de EU
die er in slaagt om samen te werken met 27 landen
en 24 verschillende talen, evenveel culturen en
economieën. Hij vergat er wel aan toe te voegen
dat Vlaanderen en Wallonië, afzonderlijk, (Brussel
buiten beschouwing gelaten) wel binnen de EU
zouden kunnen functioneren. Waarom?

Solidariteit mag in België zeker
niet afgebouwd worden, zo zei
hij. Maar als men dat vergelijkt
met de EU dan is er de “solidari-
teit” van de Eurolanden met
Griekenland en Ierland, die van
de EU honderden miljarden
Euro steun ontvangen om uit
hun economisch wanbeleid te

geraken, maar… met die verstande dat al dat geld
terugbetaald wordt met een minimale interest. In
België worden vanuit Vlaanderen jaarlijks vele
miljarden Euro getransfereerd naar Wallonië, de
zogenaamde solidariteit, zonder dat daar enige
verplichting van Wallonië tegenoverstaat dat zij op
termijn dat geld terugstorten, laat staan met een
kleine interest. 

De sociale zekerheid (b.v. ziekteverzekering,
werkloosheiduitkeringen, ...) en de RVA mogen
volgens hem niet gesplitst worden. Wel dacht hij
dat het wel moet kunnen voor de pensioenen.

Hij vindt dat de Waalse regering wel iets doet om
de situatie te verbeteren. Hij citeerde het Marshall-
plan, dat hij veel beter vond dan het ViA (Vlaande-
ren In Actie). Het Marshallplan lokt bedrijven (met
veel solidariteitsgeld) naar Wallonië, voorziet zeer

Waalse economische heropleving, een standpunt.
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soepele vestigingvoorwaarden in dikwijls waarde-
volle open gebieden en een zeer gunstig belasting-
stelsel. Veel van die nieuwe bedrijven hebben dan
weer problemen met de langzame Waalse PS-
administratie en hun handicap om voldoende
plaatselijke arbeidskrachten te vinden, gelukkig
zijn er in Henegouwen nog de Fransen die zich wil-
len verplaatsen om er te komen werken. Daarbij
komt dat de Nederlandse taalkennis in Wallonië
meestal geen vereiste is. De FOREM (tegenhanger
van de VDAB) neemt  volgens Reuter onvoldoende
initiatieven om de vele Waalse werklozen aan het
werk te zetten. 

Het economisch klimaat verbetert in Wallonië en
de werkloosheid daalt lichtjes. Maar wezenlijke
problemen voor Wallonië zijn de langdurende

structurele werkloosheid en de logge PS-admini-
stratie die het werk van de Waalse (en de federale
overheid) verlammen. Dit soort cliëntelisme is
voor de PS electoraal interessant voor het behoud
van de macht en maakt de Waalse socialisten
onontbeerlijk en sterk. 

Tussen de werkgeversorganisaties in Vlaanderen
(VOKA en UNIZO) en UWE in Wallonië zijn er tot
nu goede en opbouwende contacten. Hij hoopt dat
dit een bijdrage kan zijn voor een beter begrip en
een steuntje in de rug van onze politici voor het
vinden van een oplossing.

Henri Otte

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



Spoorslag jaargang 41, nummer 2 - 201114

B
H
V

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Stand van zaken voor de Actie 'Burgerzin' 
of 'Dienstweigering'

In totaal zijn er tot nu toe 59 rechtszaken aanhangig (8
in Leuven, 27 in Oost-Vlaanderen, 14 in West-Vlaande-
ren, 6 in Antwerpen en 4 in Limburg). Daarnaast waren
er ook 7 seponeringen (dus zaken waarvoor de procu-
reur beslist heeft om niet te vervolgen) en een groot
aantal politieverhoren zonder verdere gevolgen tot nu
toe (vooral in Halle-Vilvoorde). In totaal kwamen 121
dienstweigeraars in contact met politie of gerecht. Er is
tot nu toe niemand gedagvaard in Halle-Vilvoorde.

Van de 59 rechtszaken zijn er tot nu toe 42 vrijspraken
in eerste aanleg. Voor de overblijvende zaken hangt de
beslissing in de lucht. 

Wat de 42 vrijspraken in eerste aanleg betreft zijn er 8
vrijspraken in Leuven, 20 in Oost-Vlaanderen, 14 in
West-Vlaanderen:
Dendermonde eerste aanleg: 15 vrijspraken op 20
december 2010, er werd beroep aangetekend door het
openbaar ministerie voor het hof van beroep in Gent.
Deze zaken in beroep werden ingeleid op 30 en 31
maart.
Leuven eerste aanleg: 8 vrijspraken op 25 januari 2011,
er werd GEEN beroep aangetekend, dus is de uitspraak
definitief.
Kortrijk eerste aanleg: 4 vrijspraken (4 februari 2011),
er werd GEEN beroep aangetekend.
Kortrijk eerste aanleg: 3 vrijspraken (9 februari 2011),
er werd GEEN beroep aangetekend.
Gent eerste aanleg: 5 vrijspraken (16 februari 2011), er
werd GEEN beroep aangetekend.
Brugge eerste aanleg: 7 vrijspraken (18 maart 2011).
Werd er intussen beroep aangetekend door het open-
baar ministerie?

Van de 17 resterende zaken zijn er een paar die bij ver-
stek werden veroordeeld.
- voor 6 zaken in eerste aanleg in Turnhout gebeurde de
inleiding op 30 maart.
- In Hasselt werd 1 dienstweigeraar bij verstek veroor-
deeld en werd verzet aangetekend. De zaak kwam
opnieuw voor in eerste aanleg op 5 april.

- Idem voor 3 zaken in Tongeren. 1 zaak werd al gepleit
op 24 maart (uitspraak op 14 april), pleitdatum voor de
2 andere zaken nog niet bekend.
- Idem in Kortrijk voor 2 zaken. Die werden hernomen
in eerste aanleg op 28 maart resp. 4 april.
- Voor 4 zaken in Oudenaarde werd de uitspraak in eer-
ste aanleg verwacht op 1 april.
- Voor 1 zaak in Gent is het resultaat ons nog niet
bekend.

(BHV-werkgroep)

Aan tafel! De Vlaamse honger is groot!
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Volkscafés

In verband met vorige bijdrage over Café “De Bierkar”bezorgde Regine Joly - Desmet deze verbetering: in
plaats van “Vanaf 1957 was het Ferdinand Van Hore-
beke en echtgenote die de plak zwaaiden…”, lezen wij
“… Julien Van Horenbeke en echtgenote die ….” (want
Fernand Van Horenbeke was uitbater van een café in
Hoeilaart). En “De zeer levende spaarkas werd in 1958
opgestart door Ferdinand ….”, moet zijn : “…opgestart
door Julien en Lucie…”. Beide laatstgenoemden zijn
trouwens oom en tante van mevrouw Regine Joly -
Desmet.

Deze keer geen verslag over een bezoekje aan een
dorpscafé, maar wel enkele theoretische gegevens,
weetjes en bedenkingen over het cafébezoek en de ca-
fébezoeker.  Het voortbestaan van het gewone dorps-
en volkscafé, dat de voorbije 30 jaar onder steeds
zwaardere druk kwam te staan door economische en
maatschappelijke veranderingen (gebrek aan opvol-
ging, afkalving van het cliënteel, kleine financiële ver-
dienste door opgelegde zware lasten,…) krijgt nu een
extra opdoffer door de afkondiging van het algemeen
rookverbod vanaf 1 juli 2011.  Vele cafébazen vrezen
immers voor een leegloop en denken dat hun stamgas-
ten, onder wie vele rokers, hun cafébezoek zullen sta-

ken. Niet iedere caféuitbater beschikt over de financië-
le middelen of voldoende ruimte om een bijkomend ro-
kerslokaal in te richten.  

In een volkscafé gebeurt natuurlijk meer dan een siga-
retje roken. Daarom willen we graag te weten komen
welke rol het café in het leven van de bezoeker speelt.
Daarvoor consulteerden we een onderzoek uit 2005
van tien studenten van de Antwerpse Universiteit, Fa-
culteit Politieke en Sociale Wetenschappen, in het ka-
der van hun eindwerk onder begeleiding van Dimitri
Mortelmans: Het volkscafé, de bezemwagen van de
postmoderniteit.  We pikken er enkele interessante
stukjes uit.

Het café en zijn bezoekers is amper wetenschappelijk
onderzocht.  Een vermoedelijke reden is weliswaar de
minder positieve reputatie die het café heeft als publie-
ke gelegenheid, die zou aanzetten tot dronkenschap,
losbandigheid, en dergelijke.  Vast staat is dat er een
dalende trend waar te nemen valt in het aantal dorps-
en volkscafés.  Waar er vroeger dorpen waren met ne-
gen cafés vind je er nu amper nog één of twee, veelal
dan nog met een ouder klienteel en met uitbaters die
aan hun pensioen beginnen te denken.   Die dalende
trend valt enigszins ook te verklaren door het feit dat
gelegenheden die eten aanbieden en eerder brasseries
of tavernes geworden zijn, uit de cijfers gehaald wer-
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den.  Vele volks- en buurtcafés hebben zich, vaak nood-
gedwongen geheroriënteerd.  Toch heeft België in ver-
gelijking met andere Europese landen nog steeds het
hoogste aantal cafés per inwoner, namelijk 1 café per
230 inwoners.  Er zijn dan wel minder cafés, maar gaan
er dan ook minder mensen op café ?

Het volkscafé vervult nog steeds onmiskenbaar een so-
ciale functie in onze huidige geglobaliseerde wereld,
die aan sterke sociale verandering onderhevig is.  Bui-
ten hun economische rol van verkooppunt en verbrui-
kerslokaal is het café in de eerste plaats een locatie van
sociale relaties en culturele uitwisseling.  Om diverse
redenen en met verschillende frequenties maakt onge-
veer ¾ van de bevolking nog gebruik van een café.  Het
is dan ook interessant om de belangrijke sociale veran-
deringen in de buitenwereld te duiden en na te gaan of
dit valt waar te nemen in het dorps- en volkscafé. 

Individualisering, sociale integratie en de daaruit voort-
vloeiende veranderingen staan centraal in het debat
over onze maatschappij van vandaag.  Er wordt veel
belang gehecht aan de rol van netwerken, verenigingen
en ontmoetingsplaatsen waar mensen in contact ko-
men met elkaar en met de maatschappij als geheel.

Wat is de betekenis van het café in het leven van de be-
zoeker ?  Is het er één van sociale integratie, ook naar
anderstaligen, nieuwkomers, eenzamen, … of eerder
een wereldje op zich, los van de ‘boze buitenwereld’ ?

Vroeger, meer dan nu, was het café het terrein waar
spontane en duurzame initiatieven tot stand kwamen
(sportclubs, toneelkringen, fanfares,…) of had het een
functie als bijeenkomst voor beroepsmensen (cafés ge-
legen nabij een groenten- of veemarkt,  vakbondsbij-
eenkomsten, openbare verkopen,…).  Nu is er vooral
het bezoek in de vrije tijd op vrijwillige basis.  De laat-
ste 100 jaar is het aantal werkuren per week vermin-
derd van ongeveer 75 uur naar 40 uur en minder.  Deze
vrije uren worden ook ingevuld door de ‘concurrenten’
van het café : radio, TV, bioscoop, auto, vereniging,
sportclubs, reizen,culturele centra, computer met zijn
internet,…).  

Door de toenemende individualisering verschilt de hui-
dige maatschappij grondig van de traditionele samenle-
ving van vroeger.  Die individualisering brengt met zich
mee dat er een gewijzigde relatie burger-overheid ont-
staan is (meer en meer betutteling van de overheid, de
overheid voorziet in ziekenzorg, ouderlingentehuizen,
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enz…, een zorg die vroeger grotendeels kwam te liggen
op de familie), er is een voortschrijdende ontkerkelij-
king (er zijn ondertussen dorpen waar geen wekelijkse
mis meer wordt gehouden, zowel door gebrek aan
priesters dan aan gelovigen).  Onze maatschappij is
meer en meer een samenleving aan het worden met een
religieuze bricolage, met meer multiculturaliteit, steeds
kleinere huishoudens (los van de buurt en familie), een
groter aantal echtscheidingen, meer ongehuwd samen-
wonenden, meer 1-oudergezinnen.    Samenlevingsver-
banden, zijn veel meer dan in de traditionele maat-
schappij, gebaseerd op vrijwillig gekozen basis.  De
familie en de buurt worden minder belangrijk.   Door
onze verhoogde mobiliteit, beroefsactiviteit en/of ge-
brek aan financiële middelen  wonen kinderen niet
steeds meer in het dorp en nabijheid  van hun ouders
en vrienden .   Instituties en oude vanzelfsprekendhe-
den (bijv. wekelijks op zondag gaan eten bij de ouders,
de zondagsmis met aansluitend cafébezoek) komen
meer op de helling.  Er is dus een grotere vrijheid om
naar eigen wensen, verlangens en vermogens te hande-
len.  

Maar anderzijds is er een verlies aan houvast ten gevol-
ge van de afname van externe geboden, verboden en
collectieve (sociale) dwang.  Er komt een verzwakking
van sociale banden en een afbrokkeling van diverse
vormen van sociale onderlinge solidariteit. 

We kiezen onze vrienden vanuit een ruimere context :
vanuit werkkring, interesses, hobby’s…  Deze relaties
aangaan en onderhouden vraagt zekere fysieke, cogni-
tieve en sociale vaardigheden.  Ze zijn minder vanzelf-
sprekend en vergen ook meer inzet om ze te onderhou-
den.  Ze zijn ook minder stabiel.  Wie daar niet in lukt,
of in geringere mate, loopt het risico de hulp en steun
te ontberen, die in gesloten traditionele netwerken,
vanzelfsprekend zijn.  De geneugten van de huidige in-
diviualisering zijn vooral voor diegenen die er de mid-
delen voor hebben, zowel financieel als cognitief.  Zo
ontstaat enerzijds een groep van mensen die zich over-
al vrij kunnen bewegen en anderzijds een groep die
sterk lokaal verbonden blijft.   

Toch vinden we beide groepen terug in de volks- en
dorpscafés als stamgast of als vaste klant.  Het café kan
in de hoedanigheid van ontmoetingsplaats voor ver-
schillende bezoekers verschillende functies vervullen.
Bovendien kunnen de relaties die de bezoekers onder-
ling aanknopen sterk verschillen in intensiteit en varië-
ren van zakelijk en afstandelijk tot emotioneel en in-
tiem.  Voor de maatschappij als geheel vervult het café,
op het kruispunt tussen de publieke en private sfeer,
een democratische functie en een functie als ontmoe-
tingsplaats in de ruime zin.

De beweegredenen waarom iemand een café binnen-
stapt zijn velerlei.  Er zijn natuurlijk de toevallige ‘pas-
santen’ zoals de toerist of een groepje wielertoeristen
die op doortocht zijn en het café enkel beschouwen als

een plaats om hun dorst te lessen en even uit te rusten.  

Daarnaast hebben we veruit de grootste groep van
stamgasten en vaste klanten.  De stamgast beperkt zich
hoofdzakleijk tot 1 café dat hij veelvuldig bezoekt ,
waar hij bij manier van spreken, kind aan den huize is.
De vaste klant gaat ook heel regelmatig naar het café
maar eerder op bepaalde tijdstippen zoals na een repe-
titie van de fanfare, het wekelijkse kaartspel, na een
vergadering van de dorpsraad of sportvereniging, enz..
en beperkt zich niet noodzakelijk tot 1 café.  Maar alle-
bei gaan ze hoofdzakelijk voor dezelfde redenen.  Men
bezoekt het café omdat het mogelijkheden biedt tot  so-
ciaal contact en vermaak.  Men zoekt in het bijzonder
dat éne café op omdat men er veel mensen kent, er een-
der wanneer kan binnenvallen en er altijd wel iemand
zal vinden om een ‘klapke’ te doen.  Er hangt een aan-
gename, gemoedelijke sfeer en men kan er ongedwon-
gen en vrijblijvend persoonlijke relaties ontwikkelen
en onderhouden; de volkse sfeer, alle leeftijden, alle
klassen; statusverschillen vallen weg zodra men het
café betreedt.  Sommige cafébezoekers hebben daarbij
ook een beweegreden van meer practische aard.  Ze
vinden het belangrijk dat het café gemakkelijk bereik-
baar is, zodat men er kan binnenspringen en niet in de
auto hoeft te nemen als men gedronken heeft.  Of ze
vinden de aanpalende parking wel  een voordeel.  Ook
de goede prijs-kwaliteitverhouding is een veelgehoorde
reden. 

Een andere beweegreden wordt ingegeven vanuit een
gemis in het persoonlijk leven van de caféganger.  Het
cafebezoek vult bepaalde noden in uit de privé-sfeer.
Zo neemt een groot aantal cafégangers haar toevlucht
tot het café om niet alleen te zijn.  Het doden van tijd
en het tegengaan van ververling vallen eveneens onder
deze noemer.  Dat dit vooral bij werkloze en gepensio-
neerde cafégangers een veelgehoord motief is wekt
geen verwondering.  Voor anderen doet het café dan
weeral dienst als uitlaatklep of verzetje, als middel om
thuis even weg te zijn en persoonlijke problemen de
rug te keren.  Het cafébezoek helpt de realiteit te ver-
drijven waardoor het gemis of bepaalde beperktheden
eventjes tijdelijk kunnen vergeten worden.

Aangezien het in dorpscafés meestal toch gaat om een
vast clienteel is integratie voor een nieuwkomer en/of
anderstalige niet altijd vanzelfsprekend. Vaak wordt
onderling gepraat en gelachen door de cafébezoekers
op een eigen manier, hetgeen niet altijd begrijpelijk is
voor de nieuwkomer.  Vaak wordt ook nog het dialect
gehanteerd als spreekstaal wat het dan weer dubbel zo
moeilijk maakt voor de anderstaligen.  Maar volharden
is de boodschap.  Het loont de moeite.  

We gingen met enkele trouwe cafégangers een babbel
slagen om na te gaan of de theorie klopt met de werke-
lijkheid.  We geven jullie enkele uitspraken en beden-
kingen over hun cafébezoek weer.
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Albert, 91-jarige weduwnaar uit Terlanen:

“Ja, drie keer per week ga ik een kaartje leggen in het
café in het dorp waar ik te voet naartoe kan gaan.  Ik
heb mijn bezigheid in mijn tuin en voor de rest word ik
goed geholpen door familie.  Wat zou ik hier anders de
hele tijd zitten doen ?  Daar ontmoet ik mensen, er
wordt al eens gebabbeld en gelachen.  Ik zou het erg
missen moest  er geen café meer zijn in het dorp.  Op
donderdag ga ik naar de markt in Overijse en ga ik ook
langs in een vast café waar ik zeker ben van enkele ge-
kende mensen te ontmoeten.  Ik kan er ook gemakke-
lijk parkeren.”

Jan, 50-jarige Overijsenaar:

“Een stamcafé is zo’n beetje het verlengde van de leef-
kamer of ‘de living’ zoals we dat in ’t schoon Vlaams
zeggen.  Maar vertel dat maar niet aan de vrouw des
huizes want ze knipt misschien met de haagschaar die
sanseveria’s op de vensterbank –het symbool bij uit-
stek van het volkscafé- kaal… tenzij zij ook een echt
café weet te waarderen, al was het maar voor de alleen-
heerschappij over de beeldbuis.  Tenzij zij ook een
blondje lust.  Want daar draait veel om, de patron (m/v)
moet de pint vakkundig kunnen schenken.  Niet zozeer
het geprul en gedraai met dat brouwerijlogo of dat nu
loodrecht voor de neus staat is belangrijk, maar de ge-
tapte pint moet perfect zijn : wat overschuimend, brui-
send van het leven en een schuimkraag die ons niet
doet denken aan Engeland noch alsof iemand al een
slok uit het glas (het glas, mannen weten waarom : een
‘boerke’ of een ‘gereubbeld’) genomen heeft.  Nu voor
zij die het nog niet weten, in zo’n stamcafé heb je op
een paar decimeters na je vaste plek.  Is deze bezet ga
je zodanig schuifelen totdat je na een tijdje op je ge-
trouwe stek gemanoeuvreerd raakt.  En meteen ver-
dwijnt ook dat onbehagelijke gevoel van achter je rug.
Den toog is als het altaar, en liefst van op een kruk
overschouw je strategisch het geheel : de ingang(wie
komt en gaat), “tiens die hebben we hier nog niet ge-
zien…toeristen, of voor ’t werk misschien ?”.  En dan
als alle getrouwen er zijn, dan mag er al eens ‘borsie’
worden gegeven, volle ‘gaas’.  ‘Toerneke’ achter ‘toer-
neke’, dat smeert de gesprekken en de discussies gaan
hun gang…liefst met een politiek (Vlaams) sausje.  En
als het overtreffende is gezegd, dan weet de cafébaas
dat hij Will Tura kan draaien en daarna, liefst op een
prille zomeravond, de deur en ramen open, bast Joe
Dassin  “on ira’, iedereen blijft zitten en valt in “nanana-
na nana na”.

Ook de jonkheid heeft zo haar redenen om op café te
gaan. Ewout, Lynn en Dieter, jonge twintigers uit Ove-
rijse zijn aan het woord: “Wekelijks brengen we een
tweetal avonden door in ons stamcafé. Grote troef is
natuurlijk dat we ons niet ver moeten verplaatsen, het
is in de buurt. Bovendien is het daar betaalbaar. Het
café is ook onze ‘afspraakplaats’ voor een eventuele an-
dere activiteit. We gaan er graag naartoe omdat we er

ons op ons gemak voelen.  In tavernes en brasserieën
gaat het er veel formeler aan toe. We mogen als eens
onnozel doen “want iedereen doet da daar”. We kennen
de bazen en ook de meeste klanten, velen zijn vrienden.
Een jarige wordt er getrakteerd door de  patron. Als het
te druk wordt, springen we zelfs even mee in en vaak
helpt iemand van de gasten om muziek te spelen. Door
de sfeer en de schikking van tafels en barkrukken be-
gin je makkelijk met iedereen te spreken, ook met nieu-
we mensen. De cafébaas heeft er ook geen bezwaar te-
gen als we pizza of iets dergelijks laten aanrukken, om
op die manier samen te eten. Er ontstaan geregeld
vriendschappelijke discussies en er wordt heel wat
over en weer ‘gezwansd’. Doordat er vaak dezelfde
mensen over de vloer komen ontstaan er tradities. Zo is
er donderdag kaartavond. Als je op die avond langs
gaat, weet je dat je medespelers zult treffen. Er wordt
‘gevogelpikt’ en de pitjesbak wordt regelmatig boven-
gehaald. Belangrijke voetbalmatchen en koersen kun-
nen we samen met vrienden volgen op de TV.  Maar de
belangrijkste reden om naar ons café te gaan is het so-
ciale contact.”
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Ik heb het onlangs nog zien gebeuren,
een speler die probeert te ‘pikeren’ en
zijn bal gaat helemaal de verkeerde
kant op. Dus daarover nog eens wat
mijmeringen. ‘Pikeren’ doe je als je
een trekstoot wil doen, maar er is geen
plaats genoeg tussen bal 2 en de keu-
bal en/of om je hand normaal op het
laken te plaatsen. Je keu gaat dan ach-
teraan omhoog tot 45° en je hand
neemt een hoge stand aan. Men steunt
op drie vingers, de pink en de ringvin-
ger vooraan, je middenvinger achter-
uit. De wijsvinger wordt omhoog
geplooid zodat er een V ontstaat met je
duim om de keu te geleiden. De keu-
stoot moet lichtvoetig zijn en zeker
niet te diepgaand. Meestal is dit nuttig
bij klein spel, waar men profijtig wil
zijn om een reeks neer te zetten. Pike-
ren laat toe om, met weinig kracht,
toch een eindje te trekken. Het pro-
bleem is hier vooral het mikken, de
goede richting bekomen. Daarvoor is
de houding heel belangrijk. De schou-
ders moeten ongeveer parallel staan
met de keu, die onder de kin moet
komen door het achteruit trekken van
de rechter voorarm. Zo staat de keu
waar hij moet zijn, juist tussen de
ogen, zodat precies mikken mogelijk
wordt. De hiel van de keu wordt
gekneld tussen duim en wijsvinger om
een soepele stoot toe te laten. De keu
moet soms nog steiler dan 45°, name-
lijk wanneer bal 2 heel dicht bij de
keubal ligt (minder dan 1 cm of zo). 

Bart De Wever krijgt ondertussen

regelmatig de volle laag, en niet altijd
uit de richting die je zou verwachten.
Leterme b.v., een man die het moet
weten, heeft ook hij niet maandenlang
geprobeerd toen hij met een ‘Vlaams’
programma verkozen was en na enige
tijd heel de Waalse pers, de Waalse
politici, de Vlaamse (?) pers en uitein-
delijk iedereen over zich heen kreeg
tot hij alle kiesbeloften inslikte en dan
maar voorlopig regeerde voor de bur-
gers van dit land, die absoluut gelijk
welke regering nodig hadden om de
sociaal-economische en andere drin-
gende problemen aan te pakken. De
hoognodige staatshervorming ging
voor de zoveelste keer de koelkast in
en het vaderland was nog eens gered,
met een regering die onmiddellijk
steun kreeg van de koning en de
Waalse politici, die in hem zijn Bel-
gisch staatsmanschap bewonderden.
De CVP – CD&V geeft, gewoontege-
trouw, tegenstrijdige signalen, blaast
warm en koud, staan achter het
Vlaams programma, maar verwijten
tegelijk BDW dat hij het niet kan, een
regering vormen met de nodige ‘com-
promissen! (Hallo Leterme, hoor je
geen belletje rinkelen?). Kris Peeters
beweert dan weer dat eenheid tussen
de Vlaamse partijen essentieel is. (Hij
schijnt veel te reizen, zou ie thuis ruzie
hebben?) België is nog altijd een para-
dijs voor Franstaligen, niet? Zij eisen
nog steeds vlug een regering, doen er
niets voor, behalve optochten met Bel-
gische vlaggen. Eisen verder uitbrei-
ding van Brussel met nog meer
Vlaamse grond, eisen meer geld voor
Brussel dat er nooit genoeg heeft,
maar zich wel de luxe kan permitteren
van Nederlands sprekende klanten te
schofferen en weg te pesten. Vlaamse
scholen in Brussel hebben succes,
maar hebben dringend investeringen
nodig en wie geeft ze? Zeker niet het
arrogante Brusselse gewest. De
Waalse vriend van onze VRT,
Deboursu schreef een 400 blz. tellend
boek, waarin nog eens alle Belgische
‘waarheden’ staan, zoals b.v: Wallonië

heeft de Antwerpse haven helpen
financieren. Zoek dat boek dus in de
afdeling ‘Sprookjes’. 

Een vloedgolf, nu tsunami genoemd,
heeft voor ons geen geheimen meer.
Feit is dat hij in Japan meer schade
aanrichtte dan de aardbeving van
meer dan 9 op de schaal van Richter.
Water kan zo aangenaam zijn, maar
opgepast als het opgewonden is. 

Ik kan niet zonder een woordje over
onze cultuurzender de VRT. Ik heb een
zinnetje opgeschreven, geniet mee: in
de crèche heeft men ‘in real time’ non-
stop info over baby met chip!!! Ja, en
ze hebben verscheidene crèches, de
auto’s crashen, de treinen, de beurs en
vliegtuigen crashen, de computers
ook. Binnenkort spreken we met min-
der dan honderd woorden! 

We hebben nu al vier vice-premiers:
Reynders (MR), Onkelinckx (PS), Mil-
quet (CdH) en Van Ackere (CD&V) dus
heel democratisch verdeeld, op zijn
Belgisch. Al eens gezien wat onze poli-
tici verdienen?                        

Karel de Gucht: 20.278 €; Flahaut &
Pieters: 15.932 €; Leterme & Reynders:
11.041 € (per maand welteverstaan).
Nog niet bepaald crisis voor die men-
sen, maar ja met al die lopende
zaken…

Toch even lachen:

Zijn wij giftige slangen?, vraagt de
zoon. Waarom deze vraag?, vraagt de
papa. 
Ik heb op mijn tong gebeten, zegt het
slangetje. (hiermee geen politieke
bedoelingen, hoewel …). Tot volgende
keer

Jan Goossens
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MIJN  ZOETLIEF  WAS  EEN  WEVERKIJN

Tekst: Tijl van Brabant Muziek: Armand Preud'homme

Peer 1904 - Brasschaat 1986

Arbeidslied – Mijn zoetlief was een weverkijn

Wever is een zeer oud beroep. Sinds mensenheugenis maakt men kleren van geweven stoffen. Daarvoor heeft
men weefgetouwen. Gespannen parallele draden, de schering worden gekruist door de inslag. Met een

schietspoel die met grote snelheid dan eens naar links, dan weer naar rechts vliegt.
De wever had al lang door dat dit ritme gemakkelijk kan gebruikt worden voor liederen die al dan niet betrekking
hebben op zijn ambacht.

I
Mijn zoetlief was een weverkijn
Dat weefde vroeg en laat.
Dat weefde uit de zonneschijn
Een gulden bruidsgewaad.

II
Die wever op een morgen sprak:
‘O liefken mint gij mij,
Ik waande dat mij ’t harte brak
Van liefde ‘k was zo blij’.

III
Dat weverkijn kwam toen terstond
En schonk zijn harte mijn
Hij zoende mij op mijnen mond
Zijn zoen was zoet als wijn.

IV
En toen de lente kwam in ’t land
De mooie maand van mei,
Dat weverken vroeg toen mijn hand
Ik schonk hem mijn hart erbij.

Armand Preud’homme werd al
behandeld in de 51e aflevering, met
het lied Roosmarijntje. Laten wij
nu wat dieper kennis maken met
hem.

Armand Rosaire Joseph
Preud’homme (Peer, 21 februari
1904 - Brasschaat, 7 februari 1986)
was een Vlaams componist, organ-
ist en ereburger van de gemeenten
Peer, Geel, Kampenhout, Kasterlee
en Zichem.
Preud’homme werd geboren in
Peer (Limburg) als zoon, de jongste
van vijf kinderen, van het school-
hoofd van de plaatselijke jongens-
school. Zijn geboortehuis werd
later door Peer ingericht als het
Armand Preud’homme Museum.
De liefde voor de muziek werd

door vader Preud’homme, tevens
de organist van de plaatselijke
parochiekerk, aan zijn zoon door-
gegeven. Ook van zijn oudste zus-
ter kreeg hij muzieklessen.
Al op 9-jarige leeftijd verving
Armand zijn vader aan het orgel en
toen hij dertien was, schreef hij zijn
eerste lied.
Armand Preud’homme werd na het
beëindigen van het secundair
onderwijs ingeschreven in de
regentenschool van Sint-Truiden.
Deze studies konden hem echter
niet bekoren en in de plaats daar-
van schreef hij zich in in de
orgelschool van Hasselt bij Arthur
Meulemans en daaropvolgend in
het Lemmensinstituut bij Jules van
Nuffel, Marinus de Jong en Flor
Peeters, een conservatorium, toen

nog gelegen in Mechelen. In 1928
gradueerde hij in dit instituut en
werd hij vervolgens organist aan de
Sint-Amanduskerk in Geel. Tijdens
een bezoek aan Minnesota maakte
hij in 1929 een arrangement van
een lied uit 1814, door Francis
Skott Key gedicht op een oudere
melodie van omstreeks 1800 van
John Stafford Smith, dat in 1931
door het Congres van de Verenigde
Staten werd aangenomen als offici-
ële zetting van het Amerikaanse
volkslied, de Star Spangled Banner.
Hij bleef altijd zwijgzaam over zijn
rol in de Star Spangled Banner,
omdat hij aanvankelijk niet tevre-
den was over zijn eigen bewerking.
Hij heeft het nooit opgenomen en
hij heeft er ook nooit een dollar
voor ontvangen.
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In Geel kwam Armand in contact
met een operettegezelschap dat de
zware operettes die het wilde
opvoeren niet aankon. Daarop
componeerde Armand enkele lich-
tere dingen voor hen, voor en door
het volk. Stilaan begon hij ook
meer liederen te schrijven. Juist
voor de Tweede Wereldoorlog
componeerde hij de bekende
Vlaamse werkjes Voor Outer en
Heerd en Kempenland, die tijdens
de oorlog graag als marsliedjes
werden gezongen.
Zijn eerste operette heette Het
Leven Bloeit Open. Zij werd 22
keer opgevoerd. Ze handelde over
een jongen van het platteland die
naar de stad trekt om er muziek te
studeren. Hij keert terug naar zijn
dorp, komt er in contact met een
rijke juffrouw die op hem verliefd
wordt, maar hij kiest uiteindelijk
een volksmeisje.
In de Geelse periode schreef hij
onder meer nog De Helden van het
Land en Het Schoothondje van
Mevrouw Pips. Van 1943 tot 1945
was hij bestuurder van een muziek-
school in Mortsel. Preud’homme
was ook dirigent van de Vlaamse
Harmonie Geel.
Met de gebroeders Renaat en Mau-
rits Veremans en met Mark
Liebrecht vormde hij een trouw
dopclubje waar over weinig andere
dingen dan muziek werd gespro-
ken. Rond die periode ontstond de
operette Op de Purp’ren Hei, die
later meer dan 500 keer zou opge-
voerd worden.
In het restaurant Bristol aan de
Frankrijklei te Antwerpen werd
Preud’homme in het begin van de
jaren 50 aangeworven om het ham-
mondorgel te bespelen. De socia-
listen waren er goed thuis en als
Camille Huysmans langs kwam,
speelde Preud’homme voor hem
muziek van Peter Benoit. Maar in
1957 woedde de schoolstrijd en
Preud’hommes lied Voor Outer en
Heerd werd door de betogende
katholieken als strijdlied op straat
gezongen. De socialisten dachten
dat Preud’homme het speciaal voor
de gelegenheid had gecomponeerd
en hoewel hij het tegendeel kon

bewijzen, werd hij in de Bristol aan
de deur gezet.
In 1957 vond Preud’homme einde-
lijk weer een vaste betrekking als
muziekleraar aan het Technisch
Instituut van de Ursulinen te Has-
selt en bleef in deze functie tot
1968. Intussen bleef hij verder tien-
tallen liedjes componeren, die tus-
sen kunstlied en chanson in liggen.
De componist werd ook voor-
drachtgever. Met een zelfgevormd
trio, waarvan zijn vrouw Eveline
Verhulst uit Geel, deel uitmaakte
en dat de naam kreeg: ‘Trio Op de
Purperen Hei’ trok hij Vlaanderen
rond voor muzikale avonden.
Op 12 januari 1968 ontving hij van
Koning Boudewijn de Gouden
Medaille van de Kroonorde. Kort
daarop werd hij, samen met Willem
De Meyer, op culturele zending
gestuurd naar Zuid-Afrika, waar hij
vaststelde dat zijn liederen er meer
werden gezongen dan in Vlaande-

ren. Preud’homme dirigeerde op
verschillende Vlaamsnationale
manifestaties en schreef ook een
Amnestiemis. Ter gelegenheid van
de viering van het 600-jarig bestaan
van de stad Peer schreef hij de ope-
rette Bengel.
Op 31 mei 1981 werd zijn stand-
beeld, gemaakt door de beeldhou-
wer Jan van de Brande in Hasselt
onthuld. Kort daarna werd een
bomaanslag op het beeld gepleegd.
Ter gelegenheid van zijn 75e ver-
jaardag werd zijn (geromanceerde)
biografie geschreven Op de Heide
Waait de Wind door journalist René
Melis. In 2005 eindigde hij op nr.
195 in de Vlaamse versie van de De
Grootste Belg. Hij schreef in zijn
leven ongeveer 450 liederen.

(bron: Wikipedia)
Roeland

(Wordt vervolgd)

De +300-dagen-deadline die er geen is :
't is ook een lopende zaak.
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De ‘onschuldige hand’ duidde op de jongste redactieraad Ma-
rie-Paule Stouffs uit Overijse aan als gelukkige winnares van
de heel interessante boekenbon ter waarde van 80,00 euro. Bij
dagblad- en boekhandel ‘De Kelle’ of wellicht beter gekend als
‘Bij Christof’, Waversesteenweg 68 in Overijse-Centrum, mag
zij haar wensen bekendmaken... 

Alle steunleden (hieronder per gemeente gerangschikt) zeggen
wij van harte dank voor hun overschrijving of storting. Onze
kas laat elk jaar haar bodem zien, maar met uw steun kunnen
wij telkens een nieuwe jaargang en de organisatie van enkele
activiteiten aan. DANK U!

Nog eenmaal geven wij onze lezers die van december tot maart
met andere dingen om hun hoofd zaten dan de lees- of steun-
bijdrage, de kans te betalen (zie laatste bladzijde) en onste
steunen.

BEGIJNENDIJK: € 20 M.D.

BEIGEM:  € 20 J.L.

BELLEGEM: € 20 L.D., JP.D.

BERTEM: € 25 J.B.

BEVEREN WAAS:  € 20 A.R..

BEVERWIJK (NL):  € 25 H.B.

BONHEIDEN:  € 20 G.N.

BRUGGE: € 20 F.V.

DILBEEK: € 20 M.G.

ELSENE: € 20 W.D. 

GENT: € 20 E.A.

GRIMBERGEN:  € 20 B.L.

HASSELT: € 25 V.V. en € 20: R.V.

HOEILAART:  € 25 J.T., J.VE.; € 20 J.VDV., H.B., J.T., R.K. en
J.V.E.

HULDENBERG:  € 30 J.R.; € 25 H.V.

JETTE: € 20 A.M.

KNOKKE-HEIST: € 20 H.D.

KRAAINEM:  € 20 R.B.

LEUVEN: € 30 H.V.

LOVENDEGEM: € 20 R.P.

LOKEREN:  € 20 M.VDS.

LOONBEEK: € 25 J.D. en € 20: P.T.

LUBBEEK: € 20 T.B.

MEISE:  € 20 J.DS..

MELLE:  € 20 K.M.

OOSTENDE: € 50 J.D.M., D.H.

OVERIJSE: € 30 P.P., E.V., € 25 D.VDK., R.G., M.G., V.D.L., M.C.,
R.S., L.F., K.D., en J.D.; € 20 D.V., D.D., P.VS., H.D., M.DB., J.V.,
W.V., A.L., M.VDH., L.D., W.V., B.M., J.V., A.C., D.G., R.D., R.G.,
P.J., D.D., R.G., K.D., R.B., L.S., R.VDV., L.DD., M.P., S.V., G.C.,
W.G., P.D., L.S., G.V.H., A.C., E.V.H, M.V., D.B., H.D.R, G.V., M.P.,
R.B. en A.C.

PETEGEM-aan-de-Leie: € 25 J.C.

RELEGEM:  € 20 J.K.

RIXENSART: € 20 J.B.

ROESELARE:  € 200 L.V.

SINT-AMANDSBERG:  € 20 A.V.

SINT-GENESIUS-RODE: € 20 P.V.

SINT-JORIS-WEERT: € 20 C.L.

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: € 20 H.V.

SINT-MICHIELS: € 15 D.S.S.

TERVUREN: € 20 J.V., J.D.R., J.S., F.T., A.S. en A.V.

VILVOORDE: € 25 D.V.D.V.

VOSSEM: € 15 P.V.

WAREGEM: € 20 J.V.G.

WEMMEL: M.DD.

WILRIJK: € 20 W.K.

WILSELE: € 25 D.D.C.

WOLVERTEM:  € 35 L.L.

ZAVENTEM:  € 20 L.DV.

ZOTTEGEM: € 20 C.D.

Steunleden 2011

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82
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Ons Vlaams feest, 
de GULDENSPORENVIERING 

van Overijse
en van de hele streek 

op 24 juni 2011

met uitreiking van de IJseprijs om 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis

en om 20.30 uur 
GROOT FEEST met gastspreker, 
optreden van BAR’CHOC en DJ

Waar? Op het Justus Lipsiusplein 
(onder voorbehoud)

* Op zondag 1 mei organiseert de Orgelkring van de
Druivenstreek om 15.30 uur en werfconcert in de kerk van
Huldenberg.

* Eind maart, meer precies op 28 maart in de namiddag,
maakten de Vlaamse actieve senioren, leden van Vl@s-
Oostende (vroeger V.V.V.G.) nader kennis met onze streek,
met onze werking, met de druivenencyclopdie, met de zes
mooiste dorpen van Vlaams-Brabant en Spoorslag.
Sprekers waren Johan Laeremans en Francis Stroobants.

* Bij het ter perse gaan van dit nummer wisten wij nog niet
wanneer de promotiedag voor de zes mooiste dorpen van
Vlaams-Brabant zou plaatshebben. Ongetwijfeld kunnen
wij er volgende keer meer over vertellen! In ieder geval was
en is het voor elke inwoner van Vlaanderen duidelijk:
in die zes dorpen, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem,
wonen Vlamingen, zoals elders. Geen voorrechten, geen
Brusselse toestanden, geen verkiezingenonderscheid!
Gewoon een stuk van ons mooie Vlaams-Brabant.

* Wat ligt / lag er op de federale onderhandelingstafel? De
verkenningsnota BDW, onderhandelingsnotities VDL of de
tekst van de Copernicaanse omwenteling door de Vlaamse
partijen goedgekeurd in het Vlaamse Parlement? Komaan,
wat fierheid, Vlaamse politici! Spoorslag gaat in ieder geval
voor niets minder!

* Proficiat, collega's. Of beter, proficiat toneelgroep TROS,
voor de opvoering van heel, heel goede kwaliteit! Op 25, 26
en 27 maart beleefde Den Blank weer toneelhoogdagen! En
in het stuk van Jan Matterne - ouder dan de populaire TV-

reeks! - werd zelfs de naam van ons tijdschrift Spoorslag
vermeld. Wij kijken al uit naar 23, 24 en 25 september, want
dan zullen stukjes van bekende musicals ons hart
verblijden.

* Er zijn nog een paar lezers die ons tijdschrift gratis lezen.
Willen zij hun leven beteren, verwijzen wij naar bladzijde 24
onderaan! Dank bij voorbaat.

* Bij Uitgeverij Egmont, Madouplein 8 bus 2, 1210 Brussel,
verscheen O 2 De ordelijke Opdeling van België. Zuurstof
voor Vlaanderen. Maar dat werk van Gerolf Annemans en
Steven Utsi kende u al lang, nietwaar? Het werd immers
ruim en hartelijk aanbevolen in alle democratische media
die we rijk (arm) zijn...

* Ook een dankjewel voor alle verdedigers van het Vlaams
karakter van onze streek. Voor handelszaken,
sportverenigingen, en noem maar op! Edouard van Zuijlen
zorgde ervoor dat bij E.R.C. Hoeilaart een taalbelletje ging
rinkelen.

* En wij ronden af met een aankondiging voor de Sint-
Janswandeling of Midzomernachtviering. Een traditioneel
feest van de toeristische dienst van Tervuren. Kom op
zaterdag 18 juni om 19.30 uur naar de parkeerplaats van het
seniorencentrum 'Zoniën' aan de Jezus-Eiklaan. En de
vrijdag daarop zijn wij allen samengestroomd voor het
Vlaamse feest van Overijse en omstreken! 

(FS)

België: lofzang der democratie –
niet gepast en ongewenst.



De Kronkel
Met de juiste oplossing 'asielbeleid' kaapt Hoeilander Raf
Verstraete de dikke prijs weg. De Geïllustreerde Encyclopedie van
de Brabantse druiventeelt onder glas (1865 - 2010) wordt hem
eerstdaags bezorgd. Meedoen aan De Kronkel is de boodschap!
Dus zoeken ijvere Spoorslaglezers meteen naar de oplossing van
onderstaande opgave. 
Zij sturen hun resultaat naar 
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 
3090 Overijse. 
Of per elektronische post naar
vkd_spoorslag@yahoo.com of
jena_dewilde@skynet.be.

Naam en adres opdrachtgever

Naam en adres begunstigde

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst Bedrag

Handtekening(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Mededeling

EUR CENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 G E N K A1 B B A

2 V A T A S B O A

3 A L S T A P G P

4 N A D11 A T A G A

5 D N V E R S R O

6 E G O N E7 E D E9

7 V E N I10 G E N E

8 E D R E I S2 N L

9 L8 E X O T L5 I 3

10 D N B6 O H U U B

11 E E R G E I R E

12 D R IJ V E4 R S L

 

A1 S2 I 3 E4 L5 B6 E7 L8 E9 I10 D11

 

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7

2

3

4 3

5 8

6 6 5

7 2

8

9

10

11 4

12 1 9

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Horizontaal:
1. Een Vlaming ‘ziet er geen ... in’ en een Nederlander ‘ziet er geen

been in’ - Leona Detiège is een bekend voorbeeld van een ...
2. Zo ... als het achtereind van een koe - Sharon ...
3. Daterend van - ... Borkelmans
4. In de Middeleeuwen was een ... een kanon dat ronde stenen

kogels tot veertig kilo kon afvuren
5. ... is een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -

Robert ...
6. ... a Priest - ... is de afkorting van een Nederlandse hardcore

punkband
7. … Alex Ferguson - Symbool op tabel van Mendeljev
8. De tovenaar van ... - Onderdelen van de zonnepanelen van de

robot ... die op de rode planeet Mars naar sporen van leven
zoekt, zijn gemaakt in Olen, in de Stille Kempen

9. Een nomadisch volk in Kenia en Tanzania - North Atlantic
Treaty Organization

10. Deze uitvoering ... de kroon - Al in de 15e eeuw woonde meer
dan een derde van de Vlamingen en de Brabanders in een ...

12. ‘Eene ... te veel’ is de naam van een roman van Hendrik
Conscience - ... Cassiers, da’s ’t Manneke - Een ... interieur

Verticaal:
1. In de 19e eeuw was het Hageland een vergeten, arm gebied.

Veel mannen trokken als seizoenarbeider naar de Waalse
boerderijen. “Les ... sont là” werd er gezegd toen ze arriveerden

2. Merknaam van schoonheidsproducten - Hij ... van de ene
voetbalmatch naar de andere

3. ... valvas - De Sint-Jacobskerk te ... was een van de startplaatsen
voor bedevaarten naar Compostela. Omdat de kerk drie erg
verschillende torens heeft, wisten de pelgrims ze heel goed te
herkennen.

4. Hij ... een konijn uit zijn hoed - Jeanne ..., de heks van
Nieuwpoort

5. ... Verhaeren - ... roken
6. Ti-...-tovenaar - Faculteit ... - ingenieurswetenschappen - James

Bondpersonage
7. In 1961-62 werd de ... in ons land officieel vastgelegd
8. Voor het avondfeest droeg ze een prachtige ... - Modehuis
9. Het achterste van ‘robot’ - De heilige ... is de patrones voor

wanhopige zaken
10. Hij heeft het ... verteld - Bijvoorbeeld - ‘De uittocht uit Egypte’

is een verhaal uit het Bijbelboek ...

B E 4 1 4 3 4 2 6 1 6 5 8 1 1 0

K R E D B E B B

L E E S G E L D 1 5 € / S T E U N G E L D 2 0 €

V Z W  V K D – S P O O R S L A G
H A N N E K E N S B O S L A A N 8
3 0 9 0  O V E R I J S E

Hieronder vindt u nogmaals een uitnodiging uw lees- of steungeld te betalen. Dit geldt alleen voor hen die tussen
december 2010 en maart 2011 nog niets betaalden! Steun Spoorslag, steun het Vlaams Komitee Druivenstreek en
betaal vandaag nog uw leesgeld van 15,00 euro. Beter nog, vanaf 20,00 euro voelt VKD uw warme steun! 

$


