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Redactioneel

De politieke actualiteit werd overschaduwd door het vreselijke busongeval in Sierre. Jam-
mer dat ondanks het onbeschrijfelijke verdriet van de ouders en de gelaten stemming in
het parlement, sommige politici de situatie misbruikt hebben om met spoed grondwetsar-
tikel 195 even te schorsen zonder dat daarover ten gronde kon gedebatteerd worden. 

Door de federale regering werden met medewerking van de drie Vlaamse minderheidspar-
tijen enkele belangrijke beslissingen genomen om de zesde staatshervorming te kunnen
doorvoeren.
Artikel 195 van de grondwet werd tijdelijk buiten werking gesteld, om de handen vrij te
hebben zodat men een aantal compensaties voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant  kan
betonneren. Zij waren niet voor herziening vatbaar verklaard door de ontslagnemende
regering Leterme. Hierdoor wordt het principe overboord gegooid dat vooraf aan de
verkiezingen aan de kiezer meegedeeld wordt welke artikelen voor herziening vatbaar zijn.
De 92-jarige professor grondwettelijk recht Robert Senelle stelde dat dit een conditionele
afbraak is die het einde van dit land zal bespoedigen. Ook professor Hendrik Vuye van de
Naamse rechtsfaculteit vindt dat er een loopje wordt genomen met de grondwet. N-VA
maakt de zaak aanhangig bij de mensenrechtenorganisatie van de Raad van Europa, die
jaren nodig zal hebben voor een uitspraak  en VB wilde een belangenconflict inroepen,
maar dit werd door de voorzitter van het Vlaamse parlement Jan Peumans (N-VA) tegenge-
houden, zonder dat er vooraf een debat mocht gevoerd worden.
De Franstalige advocaat en “grondwetspecialist” Marc Uyttendaele (echtgenoot van vice
premier L. Onckelinx, PS) pleit ervoor om het artikel 195 definitief te schrappen in het be-
lang van de Franstaligen. 

Minder gekend is dat er ook met artikel 35 van de grondwet een loopje wordt genomen.
“De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de
wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen”.
De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hen betreft, bevoegd voor de overige
aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet
moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.” (met 2/3e
meerderheid en + 50% per taalgemeenschap). Deze vraag moet gesteld worden: Welke zijn
die bevoegdheden of wat willen de gemeenschappen nog samen doen?

En intussen tracht men met allerlei gerichte enquêtes aan te tonen dat de Vlaamse
regeringspartijen toch nog zo slecht niet bezig zijn en blijft men vaag over de federale
begrotingscontrole. De Franstaligen willen met de steun van de drie Vlaamse minderheids-
partijen, 250 miljoen euro recupereren via de usurperende bevoegdheden of ook fantoom-
of spookbevoegdheden genoemd. Dit zijn zaken waarvoor Vlaanderen bevoegd zou
moeten zijn maar die door de federale overheid betaald en zelf waargenomen worden.
De federale overheid wil nu dat Vlaanderen daarvoor betaalt, zonder de bevoegdheid aan
Vlaanderen over te dragen. Minister van begroting O. Chastel (MR) kwam met een lijst
bevoegdheden voor de dag waarvoor Vlaanderen zou moeten betalen. Minister-president
Kris Peeters (CD&V) verwees dit lijstje naar de prullenmand. In de opsomming zaten ook
elementen rond de responsabilisering van de deelstaten (pensioenen, de jaarlijkse bijdrage
aan de EU, de vakbondspremies en ontwikkelingssamenwerking) die niets met
usurperende bevoegdheden te zien hebben. Waar bemoeit de federale overheid zich mee?
Intussen werd de lijst goedgekeurd, ook door de Vlaamse minderheid in de federale
regering  (CD&V, Open VLD , SPa en Groen). En vergeten we ook niet dat Vlaanderen nu
al jaarlijks extra 540 miljoen euro extra aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet
geven en dat er jaarlijks ongeveer 12 miljard euro blijven stromen van Vlaanderen naar
Wallonië.
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De misleiding door het regime

Wij denken dat dit tweedelig land de-
mocratisch is met vrije verkiezingen
zonder cordons(?), dat men kritisch
mag zijn met een vrije meningsuiting,
dat dit een land is met respect voor de
andere landstaal, cultuur en volksaan-
horigheid, een land met correcte infor-
matie, een proper gerecht, weinig cor-
ruptie, gelijke rechten voor Vlamingen
en Walen, een land waar de ene volks-
gemeenschap niet benadeeld wordt
tegenover de andere, enz.

De werkelijkheid ziet er anders uit. De
nieuwe regeringen maken er altijd een
regimestaat van. De regeringspartijen
zorgen ervoor dat in de belangrijke
communicatiesectoren partijvertrou-
welingen hun invloed kunnen laten
gelden. De belangrijkste media zijn ra-
dio en televisie. Zowel op de officiële
als de commerciële zenders wordt de
politieke berichtgeving gekleurd en on-

volledig weergegeven. Onlangs werden
hierover statistieken bekend gemaakt
die een overzicht gaven van het aantal
keren dat een partij voor een interview
of debat werd uitgenodigd door de
VRT. De geschreven dagbladpers is er
niet beter aan toe. De Waalse radio- en
TV-zenders maken zich ongestraft
schuldig aan georkestreerde haatcam-
pagnes tegenover de Vlamingen. Prof.
em. Magda Michielsens onderzocht de
uitzendingen “Mise au Point” van de
RTBF en kwam tot de conclusie dat de
zender haat verspreidt tegenover de
Vlamingen. Zij wilde niet zo ver gaan
om de RTBF te vergelijken met de
Rwandese zender Radio Télévision
Libre des Mille Collines (RTLM),
alhoewel alle elementen voor een
geslaagde haatcampagne aanwezig zijn.
Wie over internet beschikt surft maar
eens naar www.vlaanderenscherpge-
steld.be. In februari nog stuurde de

RTBF een cameraploeg met journalist
naar de universiteit van Namen om bij
de studenten rechten te vragen of ook
zij niet vonden dat Hendrik Vuye moest
ontslagen worden wegens zijn uitspra-
ken rond het grondwetsartikel 195, uit-
spraken die ze racistisch interpreteer-
den.  

Nog veel te veel Vlamingen laten zich
door het regime beïnvloeden, zeg maar
manipuleren. Ze zien de realiteit niet. Is
dat naïviteit of waaraan zou dat liggen?
Als wij met de man of vrouw in de
straat praten, blijkt dsat velen jammer
genoeg niet weten wat er in de politiek
werkelijk aan de hand is. Ze hebben
alleen grote flarden meegenomen van
wat ze gehoord of gezien hebben op
een of andere zender of van gelezen
stukjes in de dagbladpers.

Henri Otte
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Het communautair akkoord, een goede zaak? 
Oordeel zelf.

Eind februari organiseerde vzw Sterre-
beek 2000 en de Davidsfondsafdelingen
van Groot-Zaventem en Kraainem een
infoavond over het communautair
akkoord in het ontmoetingscentrum
“De Maalderij” te Sterrebeek.

Voor een goed gevulde grote zaal
brachten gastsprekers Luc Deconinck
en Fernand Keuleneer een evaluatie
van het bereikte communautair
akkoord. Beiden zijn juristen en advo-
caat en houden zich sinds vele jaren
bezig met de communautaire proble-
matiek. Hun expertise stond borg voor
een waardevolle beoordeling van het
gesloten politiek akkoord, waarvoor
CD&V, Open VLD en SPa mee verant-
woordelijk zijn. Het akkoord behelst de
zesde staatshervorming en moet nog
met de nodige meerderheden goedge-
keurd worden door het parlement.
Beide sprekers verschilden soms van
mening maar stonden dikwijls naast
mekaar met hun analyse.

Luc Deconinck handelde over BHV. Het
is allemaal begonnen toen Albert II met
zijn armen in de lucht, de vier kleinere
Vlaamse partijen op de knieën kreeg
om toch maar naar de pijpen van de
Franstaligen te dansen. Hoe meer men
de teksten van het politiek akkoord
herleest, hoe groter de verrassingen. 

Enkele voorbeelden:

BHV wordt gesplitst in drie kieskrin-
gen (Brussel, Vlaams-Brabant en
Waals-Brabant). Dit zou een zuivere
splitsing zijn ware het niet dat er in
de kieskring Vlaams-Brabant een
kieskanton bij komt voor de zes
faciliteitengemeenten, met Sint-
Genesius-Rode als hoofdplaats,
waar de inwoners uit die zes

gemeenten federaal kunnen stem-
men voor de Brusselse kieskring. In
dit kanton zullen Franstalige Brus-
selaars campagne voeren. Ook
Vlaamse Brusselaars kunnen dat,
maar hun invloed is verwaarloos-
baar.

In dit nieuwe kanton zal de betwis-
ting over het al dan niet benoemen
van burgemeesters beslecht worden
door een tweetalige kamer van de
Raad van State. Hierin zitten even-
veel Franstaligen als Nederlandsta-
ligen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslag-
gevend. Deze voorzitter zal om de
beurt een Nederlandstalige of een
Franstalige zijn. Deze kamer wordt
bevoegd voor het herroepen van
gemeentelijke beslissingen. Het
goede moment afwachten is de
boodschap voor de Franstaligen.
Hierdoor ontsnapt men aan de
Vlaamse voogdij. Het “onweerleg-
bare vermoeden” van de Neder-
landse taalkennis voor de schepe-
nen blijft ongewijzigd.

Wezenlijke elementen van de taal-
wet van 1935 worden zonder meer
veranderd. Burgers uit het gerech-
telijk arrondissement BHV zouden
zich tot een rechtbank mogen wen-
den volgens hun taalkeuze. Voor de
randgemeenten komen er “aange-
paste” modaliteiten.

De senaat wordt niet afgeschaft
maar wordt een kamer met gemeen-
schapsbevoegdheden. De senaat
wordt niet meer rechtstreeks
verkozen, maar senatoren zullen
worden aangeduid door de gemeen-
schapsparlementen op basis van het
stemmenaantal per lijst. Let wel: in

Vlaanderen is het gewest en de
gemeenschap verenigd in één
regering. Vlaanderen zal 29 gemeen-
schapssenatoren kunnen aan-
duiden. Franstaligen hebben er alle
belang bij om in Vlaanderen voor
gewest en gemeenschapsverkiezin-
gen eigen lijsten in te dienen. 

De Brusselse hoofdstedelijke
gemeenschap (vroeger sprak men
van BMR) met klemtoon op
“gemeenschap” zou zich uitstrekken
over de oude provincie Brabant. Het
is een samenwerkingsverband op
het vlak van werk, economie,
ruimtelijke ordening, mobiliteit,
openbare werken en milieu. De
Brusselse gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie zal hierin
een belangrijke rol spelen. Het gaat
niet alleen gaan over de op- en afrit-
ten van de Ring (over het eventueel
afsluiten van de invalswegen in
Brussel zelf wordt niet gesproken).
Zo kan er een samenwerking tot
stand komen tussen een gemeente
uit het Vlaams Gewest (b.v. De Zes)
en een Brusselse gemeente voor b.v.
de oprichting van een Franstalige
bibliotheek, gesubsidieerd door de
Franse Gemeenschap. Dit is het
doorbreken van het territorialiteits-
beginsel, waardoor de Franse
Gemeenschap toch bevoegd wordt
in Vlaamse gemeenten.

Dan is er de federale loyauteit.  Een
wapen om beslissingen van
gewestregeringen die schadelijk
zouden zijn voor het koninkrijk of
voor een ander gewest te vernie-
tigen. Het is te vergelijken met de
“Bundestreue” in Duitsland. Het zou
in de grondwet worden ingeschre-
ven. Dit is een instrument dat mis-
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bruikt kan worden om beslissingen
van gewestregeringen aan banden
te leggen. Hiermee zou men o.m. het
minderhedenverdrag kunnen door-
drukken.

Parlementsverkiezingen zouden nu
om de vijf jaar plaatsvinden, in het
zelfde jaar als de gewest/gemeen-
schapsverkiezingen. De datum voor
de gewestverkiezingen hoeft niet
dezelfde te zijn, maar men zit vast
met het probleem Brussel. Merk-
waardig is dat wanneer de federale
regering vroegtijdig valt er nieuwe
verkiezingen moeten worden uit-
geschreven voor het resterende deel
van de legislatuur. Als een regering
na 4 jaar valt, dan zouden er nieuwe
verkiezingen moeten worden uit-
geschreven voor het resterende
jaar! 

Fernand Keuleneer behandelde de
splitsing van het gerechtelijk arron-
dissement. 

Er komen inderdaad Nederlandsta-
lige rechtbanken in Halle-Vilvoorde
met Nederlandstalige parketten met
een eigen procureur-generaal.

Voor de verdeling van het nodige
personeel (magistraten, griffiers,
enz.) in Halle-Vilvoorde en in Brus-
sel zal men uitgaan van een verdeel-
sleutel 20/80. (In Brussel 20% Neder-
landstaligen en 80% Franstaligen).
Dit werd tijdens de nachtelijke on-
derhandelingen door de politici
overeengekomen. Het cijfer werd
door de Franstaligen naar voor
geschoven op basis van foutieve
gegevens. Volgens de werklastcij-
fers van FOD Justitie had dit min-
stens 35/65 moeten zijn. Deze voor
Vlaanderen nadelige regeling wordt
ook grondwettelijk vastgelegd.

Er zal een overbelasting komen
voor het Nederlandstalig personeel
in Brussel wat zal leiden tot grote
achterstanden bij de behandeling
van de gerechtelijke dossiers die
meestal niet van criminele aard zijn.

Daarnaast worden er in Halle-
Vilvoorde vier Franstalige rechters
met hun personeel uit de magis-
tratuur gedetacheerd vanuit Brus-
sel. Zij moeten enkel een passieve
kennis hebben van het Nederlands. 

Er is de vrijheid van taalkeuze. Maar
in gerechtszaken is het de dader die

de voertaal kiest. In Vlaanderen is
het slachtoffer meestal Nederland-
stalig en wordt verplicht zich te
schikken naar de keuze van de dad-
er. Er worden vele misdrijven
gepleegd door niet-Belgen en die
zullen meestal het Frans als voertaal
kiezen. Waarom hebben de onder-
handelde Vlaamse politici er niet
aan gedacht om de taal van het
slachtoffer te laten primeren? Het
slachtoffer heeft er bijgevolg alle be-
lang bij om in Vlaanderen een advo-
caat te kiezen die het Frans heel
goed beheerst.

Artkel 195 van de grondwet regelt
de manier waarop de grondwet kan
veranderd worden. Normaal zijn er
twee legislaturen nodig om alle aan-
passingen door te voeren. Maar dit
past niet in het kraam van de huidi-
ge regering. CD&V, Open VLD en
SPa (de Vlaamse minderheid) gin-
gen akkoord om dit artikel tijdelijk
buiten werking te stellen, om de
staatshervorming met bijkomende
en niet goedgekeurde elementen in
het voordeel van de Franstaligen er
snel door te jagen. Nochtans zegt
artikel 187 dat de grondwet noch
geheel noch ten dele kan worden
geschorst (buiten werking gesteld).
In de jaren 1977-78 werd ook eens
geprobeerd om op dezelfde manier
het Egmontpakt er door te jagen,
maar toen was er Leo Tindemans
(CVP) om er stokje voor te steken. 

Is de grondwet nu toch een vodje
papier geworden? 

Conclusies: 

– Eigenlijk was het niet nuttig om
het gerechtelijk arrondissement te
splitsen. In Brussel waren de recht-
banken (correctioneel, handel en
arbeid) reeds gesplitst in een Neder-
landstalige en een Franstalige en-
titeit. Vredegerechten en politie-
rechtbanken waren al gesplitst.

– De Vlaamse onderhandelaars
muntten uit in ondoordachte deel-
neming aan nachtelijke zittingen
over gespecialiseerde onderwerpen
als justitie.

– Onze onderhandelaars waren
helemaal niet voorbereid in tegen-
stelling tot hun Franstalige tegen-
spelers. Hun partijbelangen en niet
die van Vlaanderen waren prioritair
bij de onderhandelingen.

– De Vlaamse onderhandelaars
hebben Vlaanderen en de Vlamin-
gen in een kartonnen doos ingepakt
en overgeleverd aan het chan-
tagefederalisme van de Franstali-
gen.

– De splitsing van Brussel-Halle-Vil-
voorde is lang niet zuiver en is zeer
nadelig voor Vlaanderen. De
Vlaamse onderhandelaars zullen dat
vanzelfsprekend niet willen toege-
ven. Zij hebben blijkbaar geen
schaamtegevoel.

– CD&V, Open VLD en SPa vormen
een Vlaamse minderheid in de lei-
ding van dit land. Het is een schande
en zij verkrachten mee de grondwet.
De weg ligt, door het tijdelijk buiten
werking stellen van artikel 195, nu
open om ook nog andere punten on-
rechtmatig toe te voegen bij wat
voorzien werd tijdens de pre-consti-
tuante. Een vorm van dictatuur is
dat! Dit is weinig gekend door de
goedgelovige en brave Vlamingen.
Tot op vandaag is er weinig protest,
tenzij van de V-partijen.

– Men had beter alles gelaten zoals
het was.

Enkele opmerkingen vanuit het
publiek:

Iemand vroeg zich verwijzend naar het
Egmontpakt af of men het akkoord niet
kan opblazen. Luc Deconinck ant-
woordde dat eind van de jaren zeventig
de media achter de Vlaamse Beweging
stonden, hetgeen vandaag niet het
geval is.

Henri Otte
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Wij zullen doorgaan !
75e Vlaams Nationaal Zangfeest

Wij werden vriendelijk uitgenodigd om met zijn vieren naar de Lot-
to Arena in Deurne te rijden. Opnieuw een volle zaal, waar de
prachtige programmaboekjes op ons lagen te wachten.
Het zangfeest is een organisatie van het Algemeen Nederlands
Zangverbond en werd dit jaar voor de elfde keer geregisseerd door
Paul Cordy. Hij slaagde er opnieuw in om er bruisende ode aan het
Vlaamse lied van te maken, gekoppeld aan breed Vlaams engage-
ment. Een culturele manifestatie met een zelbewuste en open kijk
op de wereld.
Het eerste zangfeest vond plaats op 9 juli 1933 in de Antwerpse
Handelsbeurs met goed zesduizend Vlamingen die met veel enthou-
siaste zang hun strijdbaarheid manifesteerden.

Met het groot orkest Brassband Scaldis, dirigenten Peter Leys, Ivo
van Gils en Erwin Pallemans, een heuse beiaard met Wim Berteloot,
een zestal koren, solisten Jan Bervoets en Bart Vandekerkhove, de
volksmuziekgroep Tantris, het dansensemble Imago Tijl en het sym-
pathieke kinderkoor De Wamblientjes kon de namiddag al niet
meer stuk. De muziekkapellen van VNJ en van KSA brachten al on-
middellijk de juiste stemming.
Het feest werd geopend met het Gebed voor het Vaderland en werd
aan mekaar gepraat door Koen Huygebaert. Erik Stoffelen, voorzit-
ter van de Raad van Bestuur ANZ, hield de traditionele toespraak,

met een overzicht van de huidige politieke toestand en met de con-
clusie dat alleen een onafhankelijk Vlaanderen enig soelaas kan
bieden. Tussendoor werd een overzicht geprojecteerd van de 74
voorbije zangfeesten.

Na tal van klassieke liederen en nieuwe Vlaamse moderne compo-
sities konden wij nog met een “schorre” stem onze drie Nationale
liederen zingen en afscheid nemen van dit zangfeest.
Ik moest terugdenken aan de “Zingende Revolutie” toen vele dui-
zenden Esten massaal met hun oude volksliederen, strijdliederen,
hymnen en nationalistische liederen al zingend door de straten van
Tallin trokken en daarmee op 20 augustus 1991 een einde konden
maken aan de sovjetonderdrukking.

Hierover bestaat een beklijvende film “The Singing Revolu-tion”.
Esten zijn fier over hun cultuur, voor hen was dat niet oubollig,
maar bevrijdend. “Lauluväljak” is de naam van de plaats waar het
allemaal begon, vandaag zijn dat de Tallin- Songfestival- Gronden.

Henri Otte

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
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Een revanche?

Sporadisch wordt er in Spoorslag iets geschreven over Zuid-
Afrika, een land waar Vlaanderen en Nederland nog altijd
goede culturele banden mee hebben. Na de druiven in Kaap-
stad in ons vorig nummer vertellen wij nu een minder aange-
name werkelijkheid. De keerzijde van het mooie Zuid-Afrika.

Plaasmoord, wat is dat? Plaas is het Afrikaanse woord voor
plaats. Plaasmoorden zijn in feite erfmoorden of boerderij-
moorden. Dit is de benaming van de beestachtig gefolterde
en afgeslachte mannen, vrouwen en kinderen van de blanke
commerciële boerengemeenschap op het platteland in Zuid-
Afrika. Door de ANCYL (jeugdorganisatie), onder de leiding
van kameraad Julius Malena, worden zijn zwarte aanhangers
met het haatlied “Shiet die Boer” (aw dubul’ibhunu in
Zoeloetaal) aangezet tot ongebreideld uitmoorden van de
blanke Afrikaners. Deze volkerenmoord kwam op gang na
de opheffing van de “Apartheid” in 1994. Dit was het moment
dat het Pan African Congress (PAC) met de slogan “One
settler, one bullet” of vrij vertaald “een kogel voor elke boer”
wraak kon nemen, door ongestraft de zwarte bevolking tot
moord aan te zetten. Malena wil ook overgaan tot grondont-
eigeningen, naar het voorbeeld van wat in Zimbabwe (het
vroegere Rhodesië) onder de dictatuur van Robert Mugabe
werd doorgevoerd. De gemakkelijkste methode hiervoor
bestaat erin de blanke boeren uit de weg te ruimen. Sommige
Vlamingen halen halen wel eens hun schouders op en praten
dit goed door te zeggen dat het allemaal de fout van de
blanken is, want ze hebben vroeger ook gemoord.

Op initiatief van de Europese parlementleden Philip Claeys
(VB), Mölzer (FPÖ) en Provera (Lega Nord)  werd in de EU-
gebouwen het thema van de Plaasmoorden tijdens een inter-
nationale confe-rentie in januari 2012 behandeld. De onder-
voorzitter van de “Transvaalse Landbou Unie” (TLU) en
secretaris van het ”Boere-Afrika-ner Volk” Henk van de
Graaf (was spreker op de IJzerwake 2003) bracht een zeer
goede uiteenzetting met het nodige bewijsmateriaal (docu-
menten en film). Officiële cijfers van vermoorde boeren wor-
den door het ANC gemaskeerd, hij noemde het getal 1554 dat
hij sinds 1990 met zekerheid kon aantonen, maar officieus
circuleert het cijfer van meer dan 3.000. Sinds januari 2012
zijn er al minstens zes moorden gepleegd. Paal en perk
stellen aan deze misdaden zijn voor de ANC-regering (reke-
nend op 264 zetels) en Zoeloe president Zuma geen directe
prioriteit. De Zuid-Afrikaanse DA met 67 zetels (Democrati-
sche Alliantie) met voornamelijk blanken en kleurlingen,
staat machteloos. In de parlementen van Nederland en
België werden moties ingediend om deze toestand aan te
klagen. Zij werden telkens door de Christen Democraten,
liberalen en linkse partijen verworpen. Wel verhoogde de
Amerikaanse NGO “Genocide Watch” de status van Zuid-
Afrika naar rang 6 op een schaal van 8. Hiermee wordt
voorzichtig gesteld dat vermoed wordt dat ZA zich voor-
bereidt op een genocide. Deze internationale organisatie
heeft tot doel te waarschuwen voor elke vorm van georga-
niseerde volkerenmoord, ze te voorkomen, bestraffen en er
een einde aan te    maken. “Genocide Watch” werd in 1999
opgericht in Den Haag en verspreidde wereldwijd reeds 19
gedetailleerde rapporten. 

Het TLU heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het Interna-
tionaal Gerechtshof van Den Haag wegens het oproepen van
haat door het ANC en zijn nevenorganisaties, als mogelijk
onderdeel van de gedoogpolitiek van de ANC-regering. Het is
onloochenbaar dat er in heel Afrika vele tienduizenden
zwarten werden vermoord, door stammentwisten en heel
veel door de koloniale overheersing, ook in ZA. Dit geeft nog
niet het recht aan de zwarte bevolking om revanche te
nemen door zelf over te gaan tot het vermoorden van
blanken, Indiërs en kleurlingen. ZA staat vandaag op de
tweede plaats qua moordcijfers (direct na Columbia) en telt
zowat 60 moorden per dag!

De apartheid, hoe verwerpelijk ze ook was, is er niet zomaar
gekomen. Interessant is dat op de index van de menselijke
ontwikkeling, samengesteld door de Verenigde Naties, Zuid-
Afrika in 1994 op de 85e plaats stond op 177 landen over de
hele wereld. Vandaag is ZA gezakt naar de 125e plaats. ZA is
(was?) het modernste land van Afrika met meer dan 2.000
km autosnelwegen, een spoorwegnet van over de 20.000 km,
enkele belangrijke lucht- en zeehavens, industrie en gunstige
economische vooruitzichten dank zij een degelijk beleid en
het harde werk van zowel de zwarte als blanke Afrikaners.
Na meer dan 20 jaar zijn de ANC-regeringen er nog altijd niet
in geslaagd om b.v. de “townships” of “shantytowns” weg te
werken en de hoge werkloosheid (26%)  in te dijken. Vele
blanken ontvluchten ZA. Zullen de tien universiteiten een
oplossing bieden of moet het politiek klimaat veranderen?
Waarschijnlijk is dat niet voor morgen, nu de minister voor
onderwijs Matsie Angelina Motshekga (ANC) besliste om
alle examenresultaten van zwarte leerlingen arbitrair met
11% te doen verhogen (om de slaagkansen en het imago te
verbeteren) en deze van de blanke, Indische of kleurlingen
met 11% te doen verlagen. Zo wordt het echte studieniveau
van de zwarten vervalst om denkbeeldig dichter bij dat van
de blanken te komen. 

Henri Otte
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Reuze-bosuil in Jezus-Eik

Op donderdag 26 januari werd Jezus-
Eik een aanwinst rijker. Die dag werd
LEONART voorgesteld, een Bosuil op
mensenformaat met een vleugelspan-
wijdte van zo’n drie meter. Deze mas-
cotte is eigendom van de Dorpsraad
geworden dank zij de steun van de
gemeente Overijse via het project “cul-
tuur in je buurt”. Leonart zal door de
verenigingen kunnen uitgeleend wor-
den om activiteiten te promoten en op
te vrolijken, waarbij telkens wel een
kandidaat gevonden zal moeten wor-
den om kop, lijf en poten aan te
trekken. De naam Leonart is gelinkt
aan Leonard Boon, zoon van een land-
bouwersgezin in Jezus-Eik, die in 1884
zijn woonwagen installeerde ter hoogte
van het huidige Leonardkruispunt.
Daar verkocht hij op illegale wijze
Faro-bier en andere dranken aan de tal-
rijke voorbijgangers. Leonard Boon
kan dan ook beschouwd worden als de
grondlegger van het gastronomisch
centrum van Jezus-Eik. In de naam
Leonart staan ook de woorden Leon en
Art verborgen. Leon staat hierbij voor

Leon Hendrickx zaliger, een Bosuil in
hart en nieren die destijds samen met
Suzanne Coorevits het Café Luxemburg
uitbaatte in de dorpskom van Jezus-
Eik. Naast het promoten van gueuze en
kriek werden hier ook vele boterham-
men met plattekaas en radijsjes aan de
man gebracht. In de Luxemburg bloei-
de het verenigingsleven, tot in 1979.
In de zaal hadden de vergaderingen,
parochiefeesten, pensenkermissen,
Chirofeesten, fanfareconcerten en an-
dere culturele activiteiten plaats. Leon
en Suzanne werden nadien ook de
eerste uitbaters van het Cafetaria van
het gemeenschapscentrum De Bosuil.
Leon bleef de verenigingen steunen in
hun werking, was vaak zelf bestuurslid
en ijverde voor het behoud van een lan-
delijk en Vlaams Jezus-Eik. Art staat
dan ook voor zijn kunst om mensen te
verenigen via gastronomie, sport en
cultuur.

Pips Luppens
Dorpsraad Jezus-Eik
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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!

Kraainem

In de vorige Spoorslag eindigden we in
de Jozef Van Hovestraat. Meteen
komen we in …

Kraainem
Een van de zes gemeenten met
gemakzucht op taalgebied (faciliteiten
is zo een vreemd woord, niet?), een ver-
stedelijkte woongemeente aan de
Woluwebeek met hoogtes tussen de 40
en 120 m. De oppervlakte bedraagt 580
ha en er zijn 13.400 inwoners
(Kraainemnaars). “Kraainem” is een
samenstelling van kraai en ham. Een
‘ham’ is een bocht in een waterloop of
ook een weiland aan een meander. Het
betreft hier de Molenbeek. De plaats-
naam betekent dus ‘bocht met veel
kraaien’. Het noordelijk deel is
verdeeld in Hoog-Kraainem en Laag-
Kraainem. Het zuidelijk deel van de
gemeente wordt ook wel Stokkelbos
genoemd of Prinsenput. Beide delen
zijn gescheiden door een heel smalle
doorgang, de Koningin Astridlaan. 

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezin-
gen behaalde Union 18 zetels, K2000
3 zetels en Open 2 zetels. Union zwaait
er dus de plak en de FDF-er Arnold
d’Oreye de Lantremange is er waarne-
mend burgemeester (niet benoemd
door de minister). Union is wel een
amalgaam van linkse, centrum- en
rechtse Franstaligen, verenigd rond
één doel, een anti-Vlaams doel.

In 1800 telde Kraainem 538 inwoners.
Napoleon herstelde de gemeentelijke
autonomie (Wet van 27 Ventôse - jaar
VIII of 18 maart 1800). De gemeente-
raad werd volgens het cijnskiesrecht

uit rijke, vooraanstaande burgers
gekozen. De prefect benoemde de
gekozenen. De raad vergaderde maxi-
maal 15 keer per jaar en werd
voorgezeten door de burgemeester,
eveneens door de prefect benoemd. De
eerste burgemeester was een zekere
Van Millen die in 1802 benoemd werd.
Napoleon werd in 1815 verslagen te
Waterloo. En in 1830 werden de Hollan-
ders  het land uitgejaagd; het Nationaal
Congres besliste op 30 november 1830
dat België een onafhankelijke staat
was. België, een monarchie, met het
katholicisme als enige toegelaten gods-
dienst en het Frans als enige officiële
landstaal. De taalproblemen die nadien
ontstaan zullen hier niet vreemd aan
zijn. 

In 1842 werd de huidige Mechelse-
steenweg, de verbinding tussen Meche-
len en Waterloo, aangelegd. De verbin-
dingsmogelijkheden waren destijds
zeer gering: een holle weg richting
Stokkel (Stokkelstraat – Astridlaan),
een aardeweg die Laag-Kraainem met
Hoog-Kraainem verbond (J. Van Hove-
straat – Lijsterbessenbomenlaan), een
holle weg naar Wezembeek (A.
Lenaertsstraat), een weg naar Tervuren
die doorheen het bos van Stokkel liep
(Steenweg op Hoogvorst) en een
aardeweg van Woluwe naar Oppem. De
huidige Wezembeeklaan werd pas in
1954 aangelegd. De mensen verplaats-
ten zich te voet of te paard wanneer ze
rijk genoeg waren. Uit een gemeente-
rapport van 26-10-1892 leren wij dat op
dat ogenblik niemand in Kraainem over
een fiets beschikte. Vanaf oktober 1892
werd de eerste lijn van de stoomtram
die de gemeente doorkruiste geëx-

ploiteerd (lijn Sint-Joost-ten-Node -
Leuven). De enige gesproken taal in
Kraainem is het Nederlands (Vlaams)
maar overeenkomstig de wet is de
bestuurstaal het Frans. De papierfa-
briek, die in 1892 ongeveer 100 werkne-
mers telt, stond op de plaats waar mo-
menteel het gemeentedepot staat
(Denayerstraat). In 1848 was de burge-
meester Guillaume Huseweels. Zijn
opvolgers waren Jean Vandenplas
(1849-1855), Charles De Rycke  (1865-
1865), Vandenhoven (1865-1876), De
Keyzer (1876-1879), Joseph Van Hove
(1879-1921), Charles Verhaegen (1921-
1926), Arthur Dezangre (1927-1951), G.
Morleghem (1952-1952), Edmond Cop-
pens (1953-1976) en Leon Maricq (1976-
2000). 

Het bos van Stokkel behoorde in de
jaren ‘twintig van vorige eeuw toe aan
de familie d’ Huart. Toen grootvader A.
d’ Huart in 1927 overleed, stichtten zijn
erfgenamen la Société Immobilière de
Stockel en trokken een laan doorheen
het bos. Deze laan, de huidige d’Huart-
laan, was tot 1960 bedekt met steen-
gruis. De echte bebouwing ging van
start in 1930 en kende een grote bloei
na de 2e W.O. In 1940 waren er 2.800 in-
woners, in 1945, 3.254 en 5.190 in 1954,
het jaar waarin de urbanisatie van de
gemeente echt van start gaat. In 1949
worden de sociale woningen van de
maatschappij Eigen Haard gebouwd.
In 1954 de wijk van Josephine Char-
lotte (Kleine Landeigendom). In 1960
staan er in deze wijk 174 huizen. De
verkavelingswoede bracht eveneens de
verfransing mee. Na 1967 (11.050 in-
woners) kent men geen sterke aangroei
meer. In 1993 woonden er 12.780 perso-

Kasteel Jourdain

Park Jourdain

Pastorie
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nen in de gemeente waarvan 2.623 niet-Belgen. Er kwamen
twee gemeentescholen (een Nederlandstalige en een
Franstalige) en in 1968 werd de nieuwe parochie Sint-Do-
minicus opgericht.

De Oudstrijderslaan volgt het Kleine Maalbeekdal en zo
komen we aan de beschermde Sint-Pancratiuskerk, die
vermoedelijk opklimt tot de 12e eeuw. De markante wester-
toren telt drie geledingen en wordt gekenmerkt door een
zware zandstenen onderbouw zonder vensters, maar met
lichtspleten in de dikke muren, op de hoeken zware haaks op
elkaar gestelde steunberen. Deze onderbouw wordt
bekroond met een omlopend natuurleien lessenaarsdak. In
de zuidgevel is een barokke rondboogpoort ingebracht. De
aangepaste bovenbouw van de toren, met een steunbeer
tegen de noordzijde, is smaller en verjongt naar boven toe.
Opvallend is dat de westgevel van deze bovenbouw niet op
de muur van de onderbouw rust, maar rechtstreeks op het
zware gewelf. Het 18e-eeuwse schip telt twee traveeën met
gekoppelde rondboogvensters met glas-in-lood. In de west-
gevel is een strook zandstenen naamstenen op een hoogte
van ongeveer 3 meter ingebracht. Een steen draagt het jaar-
tal 1770 en de twee namen, vergezeld door de titel Pastor en
Drossaert, kunnen wij koppelen aan de verbouwingen van
1770. Het koor telt eveneens twee traveeën en eindigt op een
driezijdige sluiting. Het dak wordt bekroond door een klein
metalen kruis.

De Pastoorkensweg leidt ons naar het Kasteel Jourdain,
vanouds gekend als Hof te Kraainem dat met het ontstaan
van het dorp verbonden is. Van bij het ontstaan bestond
Hoog-Kraainem (de bewoningskern rond de kerk) namelijk
uit een burchtkern met kerk, en een hofkern (hoeve) waar
het huidige kasteel Jourdain zich bevindt. De kasteelge-
bouwen liggen in een gedeeltelijk ommuurd omringend park
(beschermd als landschap in 1976). De eigenlijke toegang,
geflankeerd door twee bakstenen hekpijlers met hardstenen
banden en dekplaat, ligt aan de Kasteelweg. 
De poortdoorgang en ook (?) de aanpalende oranjerie in de
zuidwestelijke vleugel werden ingebracht bij de omvorming
tot kasteel rond 1883. Dit deel van het gebouw kreeg een
tweede verdieping onder plat dak, waarschijnlijk tijdens de
omvorming tot feestzaal op het eind van de 20e eeuw.
Hieronder situeren zich de poortdoorgang en de oranjerie. 
Het kasteel wordt omringd door een beschermd landschap-
pelijk park, nu gemeentepark. Het park krijgt pas vanaf
Victor Jourdain een min of meer landschappelijk uitzicht.
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog wist Jourdain ook de pas-
torie op te nemen in zijn domein en vormde zo een park van
8,5 ha. Hier kwamen later ten noorden nog de vijvers bij en
de watermolen aan de Molenstraat (nu afgebroken).

Zeldzame bomen zijn de Cappadocische esdoorn en de
treurgingko. Na de overname van het domein door de
gemeente werd het bomenbestand verrijkt met diverse,
soms zeldzame, soorten zoals de tulpenboom, mammoet-
boom, watercipres, grijze walnoot, Amerikaanse eik met hel-
geel blad. In het nutsgedeelte tussen park en kasteel werd
een speeltuin aangelegd.

De Koningin Astridlaan brengt ons naar de wijk Stokkelbos.
Hier staan een drietal kastelen: Bosdal (Bosdallaan), Den-
nenhuis en De Berken. Aan de Heilige Dominicuslaan staat
de moderne Sint-Dominicuskerk (ca. 1965) naar ontwerp
van architect A. Milis. Gelegen op de hoek van de Heilige Do-
minicuslaan en de Baron Albert d’Huartlaan aan de rand van
een groenzone, waar zich ook jeugdbewegingslokalen bevin-
den. 
We nemen de Baron d’Huartlaan in noordelijke richting,
komen in Stokkel en hier rechts nemen we de Potaarde-
straat maar dan zijn we al in Wezembeek-Oppem en dat is
voor volgende aflevering.

Roeland

Sint-Pancratiuskerk
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Het was een hele uitdaging om de
IJsezwaaiers in één artikel te vatten. Niet
omdat er over hen weinig te schrijven is.
Wel integendeel. We werden ondergedom-
peld in een vereniging met zoveel traditie,
gegroeid uit een ruimere beweging met nog
veel méér traditie.

Misschien eerst een woordje over het ontstaan van het
vendelen. Vendelen is een sport, waarbij behendigheid en
lenigheid centraal staan. Maar waar en wanneer het vende-
len ontstond weten we niet, wel dat het vaandel via de kruis-
tochten in Europa is geïmporteerd. De oorspronkelijke
betekenis van de vendelhulde is de uitbeelding van een stri-
jd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel. Het
vendelzwaaien bestond traditioneel uit drie ronden waarbij
de derde ronde de overwinning uitbeeldt van het goede over
het kwade. In Brabant sprak men vroeger niet van vendelen,
men kende er het ‘draaien’. Brabants vendeldraaien werd als
een eerbetoon gezien en dus alleen bij plechtige gelegen-
heden gebracht. Jonge mensen maakten er een echte sport
van en oefenden om de verschillende moeilijke figuren van
de Brabantse vendelreeks uit te voeren. Die figuren werden
over ’t algemeen begeleid door een trommelaar. Wanneer
men de oudste bronnen over het vendelzwaaien vergelijkt
met wat wij in onze streken kennen, dan valt op dat  verschil-
lende figuren van de Brabantse reeks reeds terug te vinden
waren in het Italiaanse Padua van de jaren 1600.

Het ontstaan van de IJsezwaaiers in Overijse
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was zowat overal in de
Druivenstreek de BoerenJeugdBond (B.J.B.) actief. Bij de
B.J.B.-jongens groeide met de jaren ook een vendeliersgilde.
Vermoedelijk vindt het vendelzwaaien in onze streek zijn
oorsprong meer in de gilden uit de Middeleeuwen met

feestelijke optochten dan in de christelijke
kruistochten. In de Druivenstreek werd de
eerste vlag gezwaaid door de BJB-jongens
rond 1956-57. Frans Demol ging zijn licht
opsteken bij de heer O. François in Leuven,

een bekende naam in Vlaanderen en Brabant
onder de vendeliers. Frans leerde er verschil-

lende reeksen en gaf die door aan enkele andere
vrienden. In die tijd waren er vendeliers in verscheidene
gehuchten van Overijse, maar ook b.v. in Duisburg, Moorsel
en Sint-Agatha-Rode; zij namen het tegen elkaar op tijdens
de zomerse sportfeesten. In optochten en stoeten werden de
vendeliers vergezeld door klaroenen en trommelaars. (Later
veranderde de naam B.J.B. in Katholieke Landelijke Jeugd of
K.L.J.) Bij de eerste vendeliers van de Sint-Martinusgilde van
Overijse, vinden we namen terug van een 40-tal mannen. Zij
kenden de Brabantse en (Dubbel) Brechtse vendelreeks en
later ook een paar wimpelreeksen, doorgegeven tot begin
van de jaren zeventig. Wat vooral opvalt is dat verschillende
familienamen nog vaak opduiken in het sociaal-culturele
leven van Overijse, anno 2012. Meer nog, ook het doorgeven
van de ‘goesting’ voor het vendelen zelf, van vader op zoon,
van broer naar broer, van oom naar neef.  Zo herkennen we
in de huidige bezetting Felix De Broyer (broer van Gustaaf
en Marcel De Broyer), Paul Van Wassenhove (schoonzoon
van Marcel Dehertogh), Francis Stroobants (broer van
Michel, Victor en Gabriël Stroobants), ... 
In 1972 nemen de KLJ-vendeliers voor de laatste maal deel
aan de Druivenstoet in Overijse.  In 1975 werd heropgestart
met Jef Pollentier als gildehoofdman en dit onder de naam
van IJsezwaaiers, verwijzend naar de IJse die door de Drui-
venstreek vloeit. Sinds 1984 staat Paul Van Wassenhove, als
voorzitter, aan het roer en de groep telt vandaag 19 actieve
leden.

Wat brengt 2012? Om de veertien dagen
repetitie en toffe optredens:

• Opening Kamp Kwadraat op 17 maart
• Reuzenstoet te Linkebeek op 22 april
• Uitstap naar Müden aan de Moezel op 27, 28 en 29
april

• Bedetocht door ‘t bos te Jezus-Eik op 4 mei
• Twee dagen later Vlaamse kermis te Ottenburg
• Groots défilé ter ere van Jeanne d’Arc te Parijs op 13
mei

• Dan een hele week repetities en optredens in onze
buurstad Waver ‘Le jeu de Jean et Alice’

• Mariaprocessie te Halle op 27 mei
• “Overijse op z’n kop” op 3 juni
• Internationaal treffen in Kröv op 1 juli
• Optreden voor de Franse nationale feestdag in
Mâcon op 13-14 juli

• Bruttig-Fankel op 12 augustus
• Druivenstoet in Overijse op 19 augustus
• Kermis te Waterloo of stoet te Bernkastel-Kues op 2
september?

De IJsezwaaiers

Tijdens het interview met de IJsezwaaiers bleek al snel dat
de vroege historische achtergrond aan hun niet besteed is.
Deze vereniging is levend en jong, belichaamd door mannen
van tiener tot zestiger. En dat hebben we persoonlijk mogen
ondervinden op een gezellige samenkomst met een grote
delegatie IJsezwaaiers (Felix, Francis, Michel, Paul, Michel
en Robbe), variërend in leeftijd, maar allen met dezelfde
geestdrift.  Vreugde, plezier, vriendschap en traditie dragen
ze hoog in hun vaandel. 
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Gelukkig hebben we het interview op band opgenomen want
met zevenen aan tafel werd er aardig wat door mekaar
gepraat. We geven een samenvatting:

Wie maakt het bestuur uit van de IJse-
zwaaiers?
Paul Van Wassenhove is onze voorzitter, Francis Stroobants
secretaris en David Detienne penningmeester.  Dan hebben
we nog onze materiaalmeester, Felix De Broyer.  En onze
erevoorzitters Victor en Marieke Charlier – Tastenhoye
mogen we zeker en vast niet vergeten.

Na de mis voor hun huwelijksjubileum vormden de wimpeliers
een trotse erehaag voor hun sympathieke ere-voorzitters Victor en
Marieke 

Zien jullie het wimpel- en vendelzwaaien als
een sport of eerder een voortzetten van tradi-
tie en folklore?
Je hebt natuurlijk wel wat conditie en een zekere be-
hendigheid nodig, maar neen, wij zien dat niet als een sport.
We beschouwen het meer als een hobby, het in ere houden
van een traditie, een gezamenlijke vriendschappelijke
bezigheid. We zijn trouwens aangesloten bij de Culturele
Raad van Overijse en niet bij de Sportraad.

Zijn er verschillende disciplines in het
vendelzwaaien?
In het vendelen en wimpelen spreken we niet over
disciplines maar over ‘reeksen’. Zo zijn er de Brechtse reeks,
de Brabantse reeks, de dubbelbrechtse reeks met grote
vlaggen, en voor de wimpels een vijftal reeksen zonder
muziek (stoeten) en een vijftal op populair-klassieke
muziek…  Onder het voorzitterschap van Jef Pollentier
hielden we ons hoofdzakelijk bezig met de traditionele
opgelegde reeksen. Maar sinds 1984 is er meer creativiteit en
‘schwung’ in gekomen. Paul liep in zijn jonge tijd school in
Don Bosco waar het vendelen en wimpelen een druk
beoefende bezigheid was. Via enige omzwerving komt hij bij
de IJsezwaaiers terecht, waar hij algauw zijn eigen inspiratie
gebruikte om nieuwe reeksen en combinaties samen te
stellen op muziek die hij al dan niet toevallig hoort op de
radio of TV. In optochten en stoeten wordt doorgaans zonder
muziek gezwaaid. In de Druivenstoet van 2011 werd voor de
eerste maal gebruik gemaakt van muziek en met succes.
Plein- of podiumoptredens zijn meestal op muziek.

Kunnen jullie ons wat meer uitleg geven over
de vaandels en de wimpels?
Wij treden zowel op met vendels als met wimpels. De vlag
van een vendel is 1,80 x 1,80 m, bij een wimpel is dat 1,40 m
op 1,40. De stok van een vendel is 2,10 m en van een wimpel
1,80 m.  Aan de onderkant van de stok is er een tegengewicht
van ongeveer 2,2 kg (en bij een wimpel 1 kg) om gemakke-
lijker mooie zwaaibewegingen te maken. Ook bij het
omhooggooien van de vlag is dat belangrijk. Tegenwoordig
bestaan onze stokken uit essenhout. Bij de BJB waren dat
eerst bamboe- en later aluminiumstokken.

Wie bepaalt de keuze van jullie vlaggen en
kledij?
Dat doen we zelf. Vandaag zijn onze vlaggen vervaardigd uit
nylon met een vlammenmotief in de kleuren geel en blauw
van Overijse. Dat oogt sierlijker bij het zwaaien.  Paul heeft
dat doorgedreven.  Ook zijn de kleuren neutraal en daardoor
kan je er overal mee optreden. In de tijd van de B.J.B. waren
dat nog stoffen vlaggen met zeer traditionele tekeningen
zoals een kruis, een ploeg, … typisch Boerenbond. Onze oor-
spronkelijke gildenvlag is spijtig genoeg verdwenen en ver-
loren gegaan. Later werden de vlaggen op primitieve wijze
voorzien van de kleuren van de verschillende gemeenten uit
de Druivenstreek.  
Ook onze kledij werd door Paul onder handen genomen en
we dragen nu een zwarte kniebroek, witte kousen en hemd,
een bolero die we langs beide kanten kunnen dragen (rode
en blauwe kant) en een blauwe gordel. Ooit droegen we
zigeunerhemden die door Anita Lefever waren gemaakt.

Het vendelzwaaien lijkt wel een mannenbas-
tion.  Hoe verklaren jullie dat?
Om het cru te zeggen, de vrouwen worden geweerd. Dat is
eigenlijk uit zichzelf zo ontstaan.  Historisch is dat misschien
gegroeid door het feit dat er toch wel wat spierkracht in de
armen moet zitten en dat is bij vrouwen toch minder evident.
Maar ook, op verplaatsing in het buitenland zijn we vaak
ondergebracht als groep in een zaal. Dus met vrouwen daar-
tussen zou dat wel eens problemen kunnen geven. Sterker
nog, onze vrouwen mogen zelfs niet meer mee als we op
uitstap gaan in het buitenland. Daarmee waren er in het
verleden wel eens spanningen ontstaan, zodoende…  Maar
we organiseren jaarlijks wel enkele activiteiten met onze
vrouwen zoals een souper, een uitstap naar Duitsland, een
wandeling met barbecue.

Hoeveel optredens hebben jullie gemiddeld
per jaar ?
We streven naar een tiental optredens per jaar. Het éne jaar
is dat wat minder, het andere jaar wat meer.  We hebben
enkele vaste optredens die ieder jaar wederkeren zoals de
Druivenstoet in Overijse, het Winzerfest in Bruttig-Fankel,
de bedevaart van de landelijke gilden te Jezus-Eik en het
internationaal Folklorefestival te Kröv aan de Moezel.
Andere regelmatige optredens in het buitenland waren of
zijn: Flachsmarkt te Krefeld-Linn, Bitburg, Bacharach, wijn-
feesten te Sankt Aldegund en Pfaffen-Schwabenheim, grote
stoet te Bernkastel-Kues en binnenkort ons derde bezoek
aan Mâcon (F). Verder zijn er natuurlijk de talrijke optredens
in de Druivenstreek (vooral Hoeilaart, maar ook Vossem,
Loonbeek, Huldenberg, Maleizen, Tombeek, …) en in heel
Vlaanderen (Halle, Geel, Ganshoren, Lummen, …) en regel-
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matig in Wallonië (Waver met een historische evocatie van
‘Le Jeu de Jean et Alice’, Floreffe, Nijvel, Luik, Logne,
Doornik, …).

Op het vlot of “schwimmende Bühne” een zaterdagavond optreden
verzorgen in Kröv is niet weggelegd voor elke folkloristische
groep.

Dat de IJsezwaaiers regelmatig uitgenodigd worden in Wal-
lonië ligt vooral aan het feit dat er in Wallonië geen of
alleszins weinig vendeliersgroepen bestaan.  In de Oostkan-

tons daarentegen zijn er nog wel enkele. In Vlaanderen blijkt
men meer respect te hebben voor folklore en traditie.
Vaak zijn er optredens naar aanleiding van bijzondere
gebeurtenissen zoals in 1975 bij de priesterwijding van Ray-
mond Decoster, Vlaamse feesten, verbroederingsfeesten,
viering 100 jaar Boerenbond, 35 jaar VVKS, 20 jaar Vlaamse
Jongeren Overijse, laatste Brabantse Kermis op de Grote
Markt van Brussel, 850 jaar Stadsrechten Bacharach, praal-
stoet Drie eeuwen landbouw te Malderen, huwelijk van een
IJsezwaaier, …  Opvallend zijn toch de talrijke optredens in
het buitenland en dan vooral in Duitsland. Ja, in onze
Overijsese verbroederingsgemeenten zijn de IJsezwaaiers
graag geziene gasten. En als er te feesten valt zijn er ruime
delegaties uit Overijse aanwezig in o.m. Bacharach en
Bruttig-Fankel.  Schrijver van dienst heeft menigmaal zo een
uitstap mogen meemaken. En vroeg of laat…later…komen
de Overijsenaren mekaar dan tegen in de ‘proche’. Gelukkig
zijn de straatjes in die oude Duitse dorpjes echt smal want er
wordt soms danig gezwalpt. (De verhalen over hun ervarin-
gen en bacchanalen tijdens deze uitstappen volgen mekaar
op tijdens ons interview en worden met veel plezier en
gelach verteld.) Feit is dat onze IJsezwaaiers er graag naar-
toe trekken, want zij worden altijd bijzonder warm, ver-
welkomend ontvangen. Meestal worden de IJsezwaaiers on-
dergebracht in een zaaltje van een school of pastorie.
Voorzien van een luchtmatras en slaapzak brengen ze dan de
nacht door.  Maar ze hebben één duidelijke regel: samen uit,
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samen thuis. De groep primeert op het individu. Bewijs daar-
van is dat één persoon, Michel Dehertogh, verantwoordelijk
is voor de sleutel en de kassa.
Waar er vroeger de hele nacht of alleszins tot in de late uur-
tjes werd door gefeest, is dat nu wel enigszins anders. Sinds
de strengere alcoholcontroles in Duitsland zijn de wijn-
feesten zo rond half één afgelopen en keren de Duitsers
huiswaarts.

En wat met de opvolging bij de IJse-
zwaaiers?  Komen er regelmatig nieuwe
vendeliers bij?
Momenteel zijn we met 19, zoals al gezegd, van tieners tot
60-ers. Onze oudste zwaaier is Felix. Onze groep heeft lang
een 13-tal leden gekend; het dieptepunt was ooit eens 6.
Maar de laatste twee jaar zijn er vijf jongeren bijgekomen,
geen probleem dus met de verjonging. Ongeveer 20 man is
ideaal voor onze vereniging. Vooral om praktische redenen.
Niet altijd is iedereen aanwezig bij een optreden. Tien man
komt dan goed uit om met twee wagens op verplaatsing te
gaan. Ook zou bij een grotere groep ons optreden te veel
plaats innemen in een stoet.
Nieuwkomers hoeven geen schrik te hebben. Met een beetje
inspanning en goede wil kun je al snel enkele eenvoudige
reeksen onder de knie krijgen. De kunst bestaat erin
vloeiende zwaaibewegingen uit te voeren met de juiste tech-
niek en minimale spierinspanning. Bij de opening van Kamp
Kwadraat verleden maand gaven we trouwens een demon-
stratie-optreden met initiatie voor wie wilde: er was behoor-
lijk wat belangstelling, meestal van de talrijk aanwezige
kinderen.

Krijgen jullie steun van de gemeente of spon-
sors?  Hoe staan jullie er financieel voor ?
Wij zijn, op uitzondering van de subsidie van de Culturele
Raad van Overijse, zelf bedruipend en hebben niet onmiddel-
lijk nood aan extra financiële middelen. Voor ieder optreden
in de Druivenstoet worden wij betaald door de gemeente.
Gemiddeld vragen wij € 250 voor een optreden. Daarvan
bekostigen we dan ons vervoer en eten. Bij onze uitstappen
steken we er zelf vaak in toe maar dat hebben wij ervoor
over. Lidmaatschapsgeld kennen wij niet, wel soms een
boete voor onaangekondigde afwezigheid op de repetitie.
Om zaad in het bakje te krijgen organiseerden wij begin
jaren tachtig een drietal bals bij Bère in de Huldenbergse
Varia. En nu komen ons ook de sponsors voor de geest voor
K.W., fleece of reistas: Frituur Michel uit Leefdaal, KBC,
Klusjesman de Wouter 0472 71 45 01, Verzekeringen
Detienne & Partners 02 687 44 44, Wasserij Iris 02 657 05 02,
Vandermosten Elektriciteitswerken  0494 11 92 95 (En tele-
foonnummers erbij leveren een tegenpleziertje, nietwaar?)
Gedurende een hele periode hebben we moeilijkheden
ondervonden om een geschikte oefenplaats te vinden.
Ondanks onze goede relaties met en de goede wil van het
gemeentebestuur van Overijse slaagden wij er niet in om een
vaste stek te hebben. Oefenen op het voetbal- of Stations-
plein was niet bepaald aangenaam als het regende. De
markthal zelf bleek ondoenbaar door de lage doeken aan het
plafond indertijd. De sportzaal was onmogelijk want het
tegengewicht van de vlaggestok zou de vloer beschadigen
indien die op de grond valt.  Gelukkig waren er Victor en
Marieke Charlier - Tastenhoye die ons hun hangar ter
beschikking stelden, en dit nu al zo een 15-tal jaren. Zonder
hen zouden de IJsezwaaiers misschien niet meer bestaan.

We repeteren om de 14 dagen en het seizoen loopt van maart
tot oktober.

Waarom zijn jullie IJsezwaaiers geworden?
Door familie, door een vriend, uit nieuwsgierigheid. Maar
vooral omdat het een toffe bende is waar kameraadschap en
ambiance de hoofdzaak is. Eenmaal IJsezwaaier geniet je
ervan om plezier te brengen bij de mensen. De mensen
achter je hebben is belangrijk. Hun waardering tonen ze
door  woorden van appreciatie te roepen, te applaudisseren,
en ook door voor drankbevoorrading te zorgen.  In het
buitenland worden we vooral in Duitsland bijzonder warm
onthaald.

Promoten jullie Vlaanderen?
Wij dragen als IJsezwaaiers sowieso onze Vlaamse eigenheid
en tradities uit in binnen- en buitenland. We worden veel
gevraagd en worden overal gerespecteerd. We kunnen ons
met recht ambassadeurs van Vlaanderen noemen.

De IJsezwaaiers zijn aangesloten bij VKD
en zodoende krijgen jullie Spoorslag in de
bus.  Lezen jullie het ook?
Ja, wij lezen Spoorslag.  Daarom niet altijd alles, maar toch…
We vinden het belangrijk dat VKD nu via Spoorslag onze
Vlaamse verenigingen eens in de kijker zet en ondersteunt en
dat het alle Vlaams gezinde mensen samenhoudt op een
vriendschappelijke en respectvolle manier.

Bedankt voor dit interview

Aan onze lezers geven we graag mee dat veel informatie
over de IJsezwaaiers te vinden valt op
http://users.skynet.be/ijsezwaaiers.

Greta en Ingrid



* Zondag 22 april wordt voor vele
Spoorslaglezers een drukke dag! In
de voormiddag is er om 10.30 uur de
VVB-strijdmeeting in de Westrand
te Dilbeek. Hierbij vindt u een uit-
nodiging!

En in de namiddag kunt u rustig ge-
nieten van de activiteiten op Erf-
goeddag, doorlopend van 10 tot 18
uur. Hoeilaart: tentoonstelling ‘Wie
rukt er uit bij rampen en onheil?’
in de kapel van de Kasteelhoeve;
Neerijse-Huldenberg: tentoonstelling
‘De kliniek en haar bezielers’ in RVT
Ter Meeren; Overijse: tentoonstelling
‘In vuur en vlam’ in bezoekerscen-
trum Dru!f en live demonstratie op
het Justus Lipsiusplein, lezing
brandweerverhalen in de bibliotheek
en een wandeling ‘In het spoor van de
branden in Overijse’ i.s.m. de
heemkundige kring ‘De Beierij van
IJse’; Tervuren: zoektocht ‘Onder de
vleugels van onze helden’, film ‘De
Tervuurse held Louis Buelens’ en in
het museum van Midden-Afrika
rondleiding ‘Helden in Afrika’. En
daar komen nog de IJsezwaaiers bij
die wimpelend mee opstappen in de
Reuzenstoet te Linkebeek.

* Lof voor de gemeente Overijse, die
door de werkgeversorganisatie Unizo
tot Laureaat Ondernemende
Gemeente uitgeroepen werd. Even-
veel lof voor de vzw de Vrienden van
de School van Tervuren: een pracht-
tentoonstelling  in Hof van Melijn tot
3 juni en het boek Ward Lernout
80, samengesteld door Herman De-
vilder. En de nieuwe dorpsraad van
Maleizen wensen wij veel succes toe.

* Tervuurse wandel- en fietsdag op
zondag 29 april De dienst toerisme
van Tervuren organiseert met de
steun van de Zondag opnieuw een
Wandel- en fietsdag langs de
mooiste plekjes van Tervuren. Voor
de kinderen is de familiewandeling in
de Warande zeker een aanrader. Via
een zoektocht belanden ze in het
Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika, dat voor de deelnemers aan
deze wandeling gratis toegankelijk is.
Voor de allerkleinsten gaat er een
sprookjeswandeling van start om 15
uur. Zij mogen zich hiervoor verkle-
den met kostuums en maskers uit een
verkleedkoffer. Ook op het markt-
plein komt het jonge volkje aan zijn
trekken. Een springkasteel, een bal-
lonnenclown en een grimestand zor-
gen voor dolle pret. Om 15 en 16 uur
organiseert het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika twee djembé-
sessies. De rest van de namiddag
zorgt een coverbandje voor de am-
biance. Deelnameprijs voor alle wan-
delingen of de fietstocht: € 2 (gratis
voor kinderen tot en met 12 jaar), te
betalen aan de inschrijvingsstand op
het marktplein. Meer info vindt u op
www.wandelenfietsdag.be.

* Het Spaans huis in het park van Ter-
vuren is mooi hersteld. Heeft het on-
dersteunend centrum van het
Agentschap voor Natuur en Bos

inmiddels de openbare procedure
opgestart om het openbaar domein in
concessie te geven? Wordt het een
publieksfunctie voor wandelaars en
fietsers?

Toekomstverkenningen Richard
Celis houdt in de universiteit van
Antwerpen zijn openingsconferentie
op 12 mei (gratis inschrijven tot
2 mei): de Nederlandse cultuur en
taal in een zich integrerend Europa.
info@vlaandereneuropa.eu

* Proficiat voor alle vrijwilligers en
deelnemers aan de acties die van 19
tot 24 maart grote schoonmaak
hielden in de gemeenten Bertem,
Hoeilaart, Huldenberg, Oud-Heverlee
en Overijse. Foei voor alle voet-
gangers en automobilisten die voor
zwerfvuil zorgen langs de openbare
wegen.

* Op voorstel van Philip Claeys
(Vlaams Belang) keurde de gemeen-
teraad van Overijse een motie tegen
het Uplace-shoppingcenter te Mache-
len goed.

* Op 9 mei wordt de feestdag van
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaan-
deren gevierd. Op 9-5-1860 werd het
marmeren Mariabeeld, geschonken
door mevrouw d’ Hane-Steenhuyze
de Potter, door de pauselijke nuntius
Gonella plechtig gekroond in bijzijn
van de bisschoppen van Gent en
Brugge. Dat gebeurt in de kerk waar
vroeger het kasteel had gestaan van
Lodewijk van Male, graaf van Vlaan-
deren, en waar later Filips de Goede,
de eigenlijke stichter van de Neder-
landen, gewoond heeft.

* Tennis voor beginners (18+) heeft
plaats in TC Tennis Panorama te
Overijse van 2 tot 30 mei 2012. Voor
1 van de 3 sessies op woensdagavond
schrijft u zich in bij : johan.teir-
linck@gmail.com. € 35 voor 5 lessen
en 1 gratis consumptie p.p.

(FS) 
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Kort genoteerd

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
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In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen
(CD&V) beschreef Luc Van der Kelen in
Het Laatste Nieuws wat de nieuwe
“verstrenging” van de snel-Belgwet zoal
betekent. Het is werkelijk verbijsterend
om te lezen wat er achter de rug van de
gewone Vlaming door dit linkse parle-
ment allemaal wordt uitgevreten.

Alle meerderjarige kinderen van een
vreemdeling die Belg werd en in België
woont, krijgen automatisch het recht
op de Belgische nationaliteit, zonder
dat ze nog naar België moeten komen.

Ze zullen alles kunnen regelen vanuit
hun eigen land. Ze hoeven verder geen
enkele band met België te hebben! Het
volstaat dat ze een ouder hebben die
naar België emigreert en zich laat natu-
raliseren. Daarna volgt de hele clan in
het buitenland: meerderjarige kinde-
ren, hun kinderen, enz... Na een tijd heb
je in alle landen hele kolonies Belgen.
“De hele wereld Belg” lijkt wel een de-

vies van de regering, dwars tegen alle
(?) Vlaamse partijen in. Met nieuwjaar
een kaartje sturen volstaat om de band
aan te tonen tussen de Belg en de kan-
didaat-Belgen! Indien er twijfel bestaat
over die band, trouwens de enige voor-
waarde is om Belg te kunnen worden,
MOET HET PARKET NAAR HET
LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG
GAAN OM GINDER DE ZAAK TE
GAAN ONDERZOEKEN !
Onze parketten hebben in België toch
weinig of niets te doen. Je moet hier
dus nooit geweest zijn, maar je kan wel
stemmen en alle rechten van een Belg
uitoefenen. Een betere en snellere me-
thode om de islam te verspreiden werd
nog nergens ter wereld uitgevonden en
het zal van België in de kortste keren
een islamstaat maken. 
Een volgens Vandeurzen veel toegepas-
te truc in België is de volgende: zwan-
gere vrouwen komen als toerist naar
België en bevallen hier. Ze geven het
kind niet aan bij hun ambassade. Vol-

gens de Belgische wetgeving is dat kind
dan stateloos, en heeft het dus recht op
de Belgische nationaliteit. Op basis
daarvan eist de moeder een verblijfs-
vergunning, waarmee ze naar het
OCMW stapt voor een leefloon. Ten-
slotte kan zij zelf, als ze lang genoeg in
het land is, de nationaliteit aanvragen.

Vandeurzen besluit: “Laurette Oncke-
linx heeft de aanpassing van de snel-
Belgwet weggemoffeld in een verza-
melwet met diverse bepalingen. Zo
moet er niet apart over gestemd wor-
den”. Wanneer zullen de ogen van de
ongeïnteresseerde, zelfgenoegzame,
volgevreten en ongelooflijk domme
Vlamingen eindelijk opengaan? Zich la-
ten hersenspoelen door de VRT en de
gesubsidieerde media is uiteraard ge-
makkelijker dan zelf een kritisch oor-
deel te vormen over deze (zeker voor
onze komende generaties) totaal ramp-
zalige maatregelen!

Red. Sp.

Snel Belg ...

Samen taalgrenzen
verleggen
In de Vlaamse regering heeft minister Pascal Smet (SPa)
zijn conceptnota “Samen taalgrenzen verleggen”
voorgesteld. Op deze nota van 42 blz. “ambtenarentaal”
zullen velen hun tanden stuk bijten. Zo wil de minister het
“Content and Language Integrated Learning” (CLIL) vanaf
2014 toepassen in het secundair onderwijs in Brussel en
de Vlaamse Rand, het gebruik van de thuistalen (Frans,
Engels en Duits, en …) in het onderwijs. Het
Nederlandstalig karakter van de school blijft behouden
omdat het Standaardnederlands voorrang heeft en voor
de oudercontacten zal men het  gebruik van de taal van de
ouders aanmoedigen om de betrokkenheid van de ouders
bij het schoolgebeuren te bevorderen, desnoods via
tolken en wellicht door een bijscholing van de
leerkrachten. De nota suggereert ook de oprichting van
een Europese school type II (Identiek met het “Europees
curriculum” en met de andere Europese scholen maar
ingericht en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeen-
schap). Een dubieuze en gevaarlijke nota of een wolf in
schaapsvacht!                                                                                                                                                                                                                                              

Red Sp
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VAN  'T  KOSTERKEN

Tekst: H. Broeckaert Muziek: Emiel Hullebroeck
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Van ’t kosterken

Vandaag gaat ons lied over een belangrijke figuur in alle praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw,
bijvoorbeeld verlichting, verwarming, klein onderhoud, en eventueel de tuin en/of begraafplaats (‘kerkhof’).
De verschillende taken van de koster verschillen van kerk tot kerk, in overleg met het kerkbestuur. Vaak oefent hij in
kleine kerken verschillende functies uit: torenmeester, kerkmeester, kerkbaljuw (‘suisse’), organist, voorzanger,
klokkenluider, hoofdacoliet en sacristein, tuinier en soms zelfs grafdelver. De meeste van die werkzaamheden werden
verricht door één of meer personen. Dat er vroeger over kosters humor werd verteld zien we aan onderhavig liedje.
De tekst is van Hendrik Broeckaert en de muziek van Emiel Hullebroeck.

Over Emiel Hullebroeck
hadden wij het al bij het
lied “Wie zal er ons
kindeken douwen?” (afle-
vering 20).
Herman Broeckaert
(Wetteren 8-11-1878) is de
zoon van de gekende

geschiedschrijver Jan Broeckaert die de
geschiedenis van de Oost-Vlaamse
gemeenten in 46 delen heeft beschreven.
Herman studeerde aan het H.-Maagdcol-
lege te Dendermonde en trok dan naar de
universiteit te Gent, waar hij in kennis
kwam met de dichter René De Clercq. Hij
liet zich inschrijven aan de academie van
Dendermonde en leerde er schilder

Theophile Bogaert kennen. Deze was zijn
eerste raadgever maar hij onderging ook
de invloed van Rosseels, Meyers en
vooral van Courtens. In 1906 werd het
werk van Broeckaert omschreven als
“met brio in de penseeltrek en kleurrijk
met een Dendermonds karakter”. In 1903
publiceerde hij een eerste dichtbundel.
Als bij zovelen gooide de eerste W.O.
roet in zijn kunstenaarsleven. Doodziek
belandde Broeckaert in een Frans
hospitaal en werd daar aangetroffen
door Jozef Muls, conservator van het
Antwerps Museum voor Schone Kunsten,
die zich over de doodzieke Herman
ontfermde. Na de oorlog bereikte
Broeckaerts oeuvre een hoogtepunt.

Wat hij bij het schilderen niet kwijt kon
aan gevoelens, ventileerde hij in zijn een-
voudige gedichten. Zijn verzen onder
invloed van De Clercq, Gezelle en Omer
Karel De Laey mag men zeker bij de
beste van onze volksdichters klasseren.
Steeds gaf hij blijk van een fijne opmer-
kingsgeest. Tot zijn werk behoren o.a.
Indrukken, Een bundelken verzen uit het
Scheldeland, Kneepverzekens, Door wel
en wee, Natuurliederen, Met pen en
penseel. 
Veel van zijn verzen werden getoonzet
door Meulemans, Van Duyse, Opsomer
en Hullebroeck.

Roeland

Hier volgt de tekst:

I
Zeg, kosterken, zeg, waarom vrijde gij
niet?
Dan troost u een lieveken in ’t verdriet!
Zeg, kosterken?
“Ik heb er, ik heb er tot vrijen geen lust,
Foei, foei, en laat me gerust!
Ik bidde mijn paternosterken,
Ik bidde” zei dat kosterken!

II
Zeg, kosterken, zeg, waarom kuste gij
niet?
O wist ge de vreugde die ’t kussen biedt!
Zeg, kosterken?
“Ik heb er, ik heb er tot vrijen geen lust,
Foei, foei, en laat me gerust!
Ik bidde mijn paternosterken,
Ik bidde” zei dat kosterken!

III
Zeg, kosterken, zeg, waarom trouwde gij
niet?
O wist ge hoe Liezeke u geren ziet!
Zeg, kosterken?
“Ei, vind er schoon Liezeke in ’t
kosterken lust?
O! o! nu leef ik gerust!
Adieu! Mijn paternosterken!
We trouwen” zei dat kosterken.
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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

Ook dit jaar worden we weer verwend met een prachtig
voorjaar. Na een zonnige lentedag trekken wij er met plezier
op uit om een glaasje te drinken. Waar kunnen we beter
terecht dan bij Lucia in de Lipsio, P. I. Taymansstraat 9, pal
in het centrum van Overijse. 
Lucia Depré heeft sinds oktober 2010 de Lipsio
overgenomen van Frank, die het café uitgebaat heeft van
2007 tot 2010. Zijn voorgangers waren Johan en Patricia, die
François Dewin hebben opgevolgd. Ook Maria en haar man
Jan (“Jan Kantien”) en nadien Robert Deveuster hebben het
café jaren opengehouden. Jan startte in de vroegere zaad-
winkel van Van Caudenberg een soort brasserie, een ‘bar-
restaurant De Kantien’. Naar horen zeggen zou Maria een
prima kok zijn geweest en waren haar schotels overheerlijk.
Robert Deveuster is nog steeds eigenaar van het pand. 
Het café heeft een prachtig uitzicht op de Sint-Martinuskerk
en het Justus Lipsiusplein, wat maakt dat er aan parkeer-
plaatsen geen tekort is. Door de centrale ligging komen er
overdag veel passanten over de vloer. Zowel zakenmensen
als toeristen spreken in de Lipsio af. Het café leent zich ertoe
een rustig gesprek of bespreking te hebben. Tafeltjes en
stoelen aan de zijkant, centraal hoge tafels en barkrukken.

De toog bevindt zich achteraan over de ganse breedte van
het café. Ten tijde van Frank werd het café opgefrist met een
sober en stijlvol interieur als gevolg, veel houtwerk en
metalen bierreclames als decoratie. 
Ben je werkzaam in Overijse? ’s Middags mag je gerust je
lunchpakket met je collega’s bij Lucia komen opeten. Lucia
serveert er wel een frisdrank of een lekkere koffie bij.
’s Namiddags sijpelen de Overijsenaren binnen. Men kan wel
zeggen dat het hier een ontmoetingsplaats is voor iedereen

die op zijn gemak een babbeltje wil
slaan. Na een plaatselijke vergade-
ring, een repetitie van het zangkoor,
een begrafenis, de gemeenteraad,
voor of na een etentje, hier wordt er
afgesproken en bijgepraat. Jongeren
spreken hier af alvorens zich in het
nachtleven te storten. Jong en oud,
iedereen vindt zijn weg naar de
Lipsio. Een vergaderzaaltje, van 20 à
25 personen, boven het café is
beschikbaar voor verenigingen.
Belangrijke sportevenementen zoals
voetbal, koers, tennis worden

eveneens gevolgd op het tv-scherm centraal in het café. 
Het moet gezegd worden, Lucia doet met veel overgave haar
job. Voor iedereen heeft ze een vriendelijk woord en is er een
prima bediening. De drankjes worden met de nodige zorg
geserveerd, vergezeld van een borrelnootje of een blokje
kaas. Een pintje en een frisdrank kosten slechts € 1,5. Primus
en Tongerlo worden getapt van het vat, ’s zomers ook Kriek.
Er worden hier pareltjes van bieren aangeboden, Westmalle,
Tripel Karmeliet, Duvel, Vedett, Orval, … om er maar enkele
te noemen en dat allemaal aan een democratische prijs van
€ 3. Voor de liefhebbers is er Oud Beersel ambachtelijk
gebrouwen gueuze of kriek, een 37,5 cl fles met kurk en dit
aan slechts € 4,5. Vind je dan nog je gading niet, dan is er nog
altijd een glaasje cava voor € 3. In de zomermaanden
serveert Lucia zelfbereide sangria. Geen wonder dat de
Overijsenaar zijn weg naar de Lipsio gevonden heeft. We
horen hier dan ook vooral ‘Vlaams’ en echt Overijses praten.
De gespreksonderwerpen zijn heel uiteenlopend, van
politiek tot de nationale of plaatselijke evenementen al
naargelang van het aanwezige publiek. Vandaag ontmoeten
we ‘Luc van de zagerij’ met zijn schoolkameraad van in den
tijd. Ze komen hier bijpraten. Heet van de naald is vandaag
het nieuws dat vorig jaar ten gevolge van het rookverbod 700
volkscafés hun deuren hebben moeten sluiten. Hoewel Luc
een roker is, komt hij hier nog altijd graag zijn pintje drinken.

De Lipsio, in hartje Overijse



Spoorslag jaargang 42, nummer 2 - 2012 19

V
O
LK
SC
A
FÉS

Omdat de service goed is, de ligging perfect en dat men hier
nog de mensen van het dorp tegenkomt. ‘Een ander café is
toch hetzelfde niet,’ aldus Luc. Zo beamen ook twee gepen-
sioneerde dames. Ze zitten gezellig een glaasje te drinken en
komen hier al jaren, al sinds de tijd van ‘Jan Kantien’. Ze vin-
den het hier aangenaam, ze genieten van het uitzicht en
komen hier voor de goeie cafébazin en cafébaas. Er wordt
ook al eens een ‘danske geplaceerd’. De laatste zaterdag van
de druivenfeesten, met de vlooienmarkt, zorgt Lucia voor

een discobar en is er ambiance tot in de vroege uurtjes.
Lucia opent elke dag haar deur van 11 uur en dit tot 23 uur.
Vrijdag en zaterdag wacht ze geduldig tot de laatste klant zin
heeft om naarhuis te gaan en wordt er met het sluitingsuur
geen rekening gehouden. ’s Woensdags is het café gesloten.
’s Avonds en in het weekend wordt Lucia bijgestaan door
haar echtgenoot Eddy. Jong of oud, man of vrouw, iedereen
voelt zich welkom in de Lipsio en wordt hartelijk ver-
welkomd door Lucia en Eddy.

Yvette

www.volkscafes.be

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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Dru!f, het bezoekerscentrum te Overijse 
en het Kelleveldproject te Hoeilaart
De Vlaams-Brabantse druiventeelt van
vandaag in beeld brengen levert afwis-
selende resultaten op. Twee projecten,
Dru!f en Kelleveld, springen in het oog,
maar wij laten onze blik ook zweven
over een ruimere horizon. 

Over geperste druiven, over wijn dus,
hield Jan Van Assche op 20 maart ll. in
het Hoeilaartse Lindenhof een interes-
sante voordracht met filmbeelden over

de wijnfabriek Serco tijdens de Nacht
van de Geschiedenis. Voor een
gelijkaardige Davidsfondsactiviteit ging
ik zelf die avond in Wezembeek-Oppem
spreken over de geschiedenis van onze
tafeldruif. Aan terugblikken op een glo-
rieperiode uit onze streekgeschiedenis
blijkbaar geen gebrek. Gelukkig wordt
er hier en daar nog hard aan de
toekomst der druiventeelt gewerkt. Die
serristen van sTerredruif en anderen

kregen een mooie plaats in de smake-
lijke kalender Straffe Wensen 2012.

Herkent u op een deel van de hierbij
afgedrukte collagefoto enkele serris-
ten? Of is de afdruk gewoon te klein?

In de kijker komt het bedrijf Druiven
Dewit, Brusselsesteenweg 262, want
met de vijfde generatie zijn ze aan hun
eeuwfeest toe. Proficiat! Met halfoogst
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wordt er een opendeurdag gepland met
tentoonstelling over de ontwikkeling
van de tafeldruif.
Jan-Baptist Dewit bouwde op Zavelen-
borre in 1900 een eerste ser. Rond 1912
kunnen we van een bedrijf(je) spreken.
Er komt een verhuizing naar de huidige
stek langs de Brusselsesteenweg; in
1954 worden er 24 serren bewerkt.
Urbain en zoon Philip maakten de
terugval in de jaren 60 en de crisis der
jaren 70 mee, maar zij breidden niet-
temin hun bedrijf in 1982 verder uit.
't Was een berekend risico hun aantal
serren te verdubbelen! Zo kunnen zij,
mét Koen, de zoon van Philip en Rita,
ons op 15 augustus - vlak voor de Ove-
rijsese druivenfeesten - laten zien hoe
druiven vroeger geteeld werden en hoe
het er nu aan toe gaat: tractor tegen-
over kruiwagen en computergestuurde
temperatuurregeling tegenover het
openzetten der ramen.

Regelmatig steekt de oude tegen-
stelling tussen het beschermen van
druivenserren en het bouwrijp maken
(b.v. van achterin liggende serrengron-
den) haar kopje op. Aan de ene kant
levert de vernieuwing van een drui-
venserre wel € 1.000 premie op en lezen
wij dat de Tervuurse burgemeester
Bruno Eulaerts pleit voor de
bescherming van een aantal druiven-
serren (Randkrant okt. 2008), maar
anderzijds blijft de druk om (nieuwe)
bouwgronden maximaal te laten ren-
deren overheersend. Zo kon u b.v.
onlangs kennismaken met een adver-
tentie voor 'Den Travoo'. De naam ver-
wijst naar de dialectbenaming van een
serrencultuur of -bedrijf. In het cen-
trum van Hoeilaart zullen 29 apparte-
menten met garage en fietsenberging
verrijzen. De verkoop startte begin van
deze maand, op 2 april, en de opleve-
ring wordt voorzien voor eind 2013. 

Op zaterdag 21 en zondag 22 april moet
u voor de Erfgoeddag in Overijse-Cen-
trum zijn! Het bezoekerscentrum
Dru!f, Waversesteenweg 2, wordt
geopend. Kom er tussen 10 en 22 uur
(op zondag tot 18 uur) kennismaken
met de geheimen van de tafeldruif. Een
nieuwe, interactieve tentoonstelling
over de Vlaams-Brabantse tafeldruif, en
dit voor alle leeftijden! Vrije toegang,
maar er zijn in het kader van de erf-
goeddag “Helden” nog tal van andere
activiteiten, b.v. 'Helden van de Brand-
weer' (inschrijven op www.overijse.be).
In Dru!f, huis van de tafeldruif, ontdekt
u alle troeven van de Druivenstreek en
haar streekproducten. Een ideale uit-

stap voor jong en oud!

Heeft u een paar maanden geleden het
kerstfeest op Bakenbos meegemaakt,
in een druivenser van de familie Loits?
Het wijkcomité Bakenbos verdient een
pluim want het was gezellig, een schot
in de roos! Of nam u een maand later
deel aan de “Serrewandeling”, georgan-
iseerd door wandelclub 't Beukenoot-
je? Vooraleer wij nu naar het Hoei-
laartse Kelleveld trekken, genieten wij
eerst van een druivenlikeur, te koop
aangeboden in de Nieuwe Serre te
Huldenberg, in de Leon Kriegelstraat 37
(tel.: 016 47 21 95). Er werd een gloed-
nieuwe webwinkel opgestart:
www.nieuweserre.be  Op vrijdag wor-
den er op verzoek van de klanten
kraakverse groenten en fruit aan huis
geleverd, als ze voor woensdagmiddag
besteld zijn. In de winkel zijn er bloe-
men en planten, eigen druiven en
streekproducten.

Streekproducten
als de druiven-
likeur kunt u ook
kopen in de Woud-
poort te Jezus-Eik.
Loop er gerust eens
binnen, voor of na
een boswandeling.
Misschien heeft u
wel zin om er een
fiets te huren.

Kent u het Hoeilaartse Kelleveld? In
de streekpers verschenen in ieder geval
al vele kleine bijdragen over een pro-
ject met hopelijk grote toekomst.
• Serreproject Kelleveld (tijdschrift
van 3Wplus, 2-10-2011)

• Druiven telen, een boeiende hobby
(Hier Hoeilaart, okt. 2011)

• Kelleveld wordt serresite. Druiven-

teelt wordt als erfgoed bewaard
(Streekkrant 12-10-2011)

• Serreproject (Passe-Partout 12-10-
2011)

Kelleveld – met participatie als kernbe-
grip  –  is ontstaan uit de samenwerking
van het Hoeilaartse gemeentebestuur
(eigenaar) met 3Wplus (concessie-
houder) om via negen serren en allerlei
activiteiten het druivenerfgoed leven-
dig te houden. 3Wplus, de opvolger
van Opbouwwerk Haviland, staat voor
Wonen, Werken & Welzijn in Halle-
Vilvoorde. Kelleveld lijkt dus een beetje
op Solheide, het vroegere provinciaal
tuinbouwcentrum te Overijse. Naast
het deskundig telen van druiven wordt
er ook gemikt op groenten en wijn. Net
zoals in het Nederlandse Westland kunt
u hier druivelaars adopteren. Het adop-
tierecht voor drie jaar wordt verworven
door het betalen van € 25 per jaar of
€ 75 voor de drie jaren; het rekening-
nummer van 3Wplus is 776-5941507-63
en de vermelding is 'adoptie'). De
eerste meters en peters konden in okto-
ber vorig jaar een tros mee naar huis
nemen na een gezellig bezoek met een
glaasje wijn. U kunt ook cursist worden
(€ 50 voor 'opleiding druiventeelt') voor
een heuse serristenopleiding. Over
enkele jaren treffen wij uw druiven
misschien aan op de jaarlijkse druiven-
tentoonstelling van Hoeilaart, waar
hobbytelers gaarne in de schijnwer-
pers worden geplaatst. Derde formule:
een halve of hele ser afhuren (€ 100 of
€ 200). Nog graag wat informatie?
Wend u tot Bruno Van Laere,
gsm 0496 56 28 04.

Naast het betoelagen van gerestau-
reerde serren wil het Hoeilaarts
gemeentebestuur het sociaal project
Kelleveld steunen om het druivenerf-
goed in stand te houden.             

Francis Stroobants
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Biljarten op zijn Belgisch

Vandaag bekijken we een paar fouten
die regelmatig begaan worden door de
sociale biljartspelers. Bij het ‘over’ en-
thousiast stoten, kan het al eens
gebeuren dat een biljartbal overboord
gaat (niet uit een verloren Japanse
sloep en niet in een vijver! Gewoon van
de tafel op de grond, of ook maar even
op de rand van het biljart is al vol-
doende). Meestal is dat de speelbal
(keubal) of bal 2. Als men wat bekomen
is van het schaamrood, durft men al
eens de ontsnapte bal op de centrale
‘acquit’ leggen en de tegenpartij dan
laten spelen. Dit is echter fout, men
moet opnieuw de startpositie geven
aan alle ballen en de tegenpartij gaat
dan verder met zijn bal en een acquit-
stoot om te beginnen. ‘Biljarderen’ ofte
doorstoten is ook een gekende fout. De
‘pomerans’ heeft nog contact met de
speelbal als die al een andere bal of een
band raakt. Het punt telt niet en de
tegenpartij is aan beurt. Evenmin telt
het punt bij ‘toucheren’ ofte ongewild
een bal aanraken met gelijk wat (hand,
mouw, hemd...) anders dan de gewone
keustoot met de pomerans op de speel-
bal en ook hier is er beurtverlies.
Liggen de ballen 2 en 3 in een beperkte
zone, zoals een afgetekende hoek, dan
geldt na ‘entré’ en ‘dedans’ een ‘resté
dedans’, dus een tweede carambole
met de twee ballen in de zone. Bij ‘resté
dedans’ telt dat punt niet en is er weer-
al beurtverlies. Bij vastliggende ballen
mag men kiezen, acquitstoot of spelen
weg van de bal waar men tegen ligt,
deze mag echter niet bewegen bij de af-
stoot, anders nog eens beurtverlies.
Voor wie dacht dat biljartspelen altijd
prettig is nog eens de koele regels die
soms pijn kunnen doen. 
Onze Belgische grondwet werd al meer
met een vodje papier vergeleken,
vooral om te zeggen dat het ‘geen’ vod-
je papier is. Vlamingen zijn gewoon om

hun voordeel van een compromis meer
dan eens te moeten verwerven en meer
dan eens te moeten betalen. Meestal is
het dan nog eens wachten op de uitvoe-
ringsbesluiten (prachtige uitvinding)
die soms tien jaar of meer op zich laten
wachten. Telkens weer worden die dan
nog in vraag gesteld, kijk maar naar de
Tuin van Meise of naar bepaalde
‘usurperende’ dingen. Kijk echter naar
het verschil voor de verkregen voorde-
len voor de Franstaligen, die moeten
subito presto direct in de grondwet ge-
betonneerd worden, zodat nooit nog
een Vlaamse meerderheid daar iets aan
kan veranderen. Het is nu weer aan de
gang, de grondwet wordt tijdelijk opzij
gezet, ook al staat er in diezelfde
grondwet, dat het verboden is! Dat is
straf, maar nog straffer is de mede-
werking van de regerende ‘Vlaamse’
partijen. Hoe onnozel schat men de
Vlaamse kiezers nog altijd in? CD&V
verwacht een redelijke zetelwinst, de
andere partijen denken dat het wel zal
meevallen, want ze hebben een pro-
gramma klaar dat goed zal zijn voor
Vlaanderen. Later dus, nog even geduld
en je zal wat zien. 

Graag ook nog iets persoonlijks. De
laatste tijd hoort men het meer, Vlamin-
gen zijn welkom in Brussel, het is ‘onze’
hoofdstad toch, en er valt zoveel te
beleven. Waarschijnlijk is er ook wel
financiële interesse. Ik moest onlangs
een patiënt met rugklachten wegbren-
gen naar ‘Hôpital Erasme’, waar hij
goed werd verzorgd door goede ‘spe-
cialisten’ aldaar vlot beschikbaar voor
verzorging en operaties, zonder lange
wachttijden zoals b.v. in Saint-Luc.

Goed, wij daarnaartoe, de borden ‘ur-
gences’ volgen en aan de slagboom
zeggen: “Ik breng patiënt X met af-
spraak om hh”, en we mochten binnen
en dat lukte bijzonder wel. Dat ging een
tweetal uren duren, dus ga ik even weg,
nadat ik X mijn gsm- nummer heb
gegeven. Als ik terugkom, aan dezelfde
slagboom: “Ik kom patiënt X afhalen”,
moet ik herhalen, want ik hoor een
meisjesstem flauwtjes zeggen: “Je ne
comprend pas”. Na enkele herhalingen
met duidelijk de naam van X wordt er
toegelegd. Ik bel terug (knopje
drukken) en herhaal mijn melding, er
wordt zonder boe of baf toegelegd. Ik
was er even buiten adem van, maar zag
de file achter mij aangroeien, ja, een
toegang naar ‘urgences’ zou je denken,
moet snel vrijgemaakt worden. Met
mijn jarenlange ondervinding waagde
ik een gok, bel opnieuw aan en zeg prak
hetzelfde, maar in de taal van Molière,
en je moet mij niet geloven, maar de
slagboom floepte vlot open voor mijn
zin af was. Ja, ik sprak wat langzaam
om het geloofwaardig te maken. Bin-
nen aan de balie wilde men mijn Neder-
lands verstaan, maar alle antwoorden
waren, moet ik het zeggen? Alles
daarbinnen ook vriendelijk maar een-
talig. We maken het dagelijks mee,
maar ik ben nog zo jeugdig van hart, dat
ik mij nog steeds laat verrassen! Toch
even bedenken dat men zo een belang-
rijke toegang blokkeert om principiële
redenen, het kan toch moeilijk anders
of dat meisje heeft daarover instructies
gekregen. Het gebeurde op woensdag
21 maart om 12.15 uur. Het zouden de
Vlamingen zijn die niet tot compromis-
sen bereid zijn, of ziekelijke taalex-
tremisten. Afschuwelijk toch, als het
om zieken gaat. Ik kom er wel stilaan
overheen. Tot volgende keer.

Jan Goossens

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 jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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



Of u het met de oplossing van de vorige Kronkel “ROOK-
VERBOD” eens bent of niet, doet niets terzake. U moet al-
leen wat geluk hebben tijdens de lottrekking van de redac-
tieraad. De eerste prijs van deze jaargang gaat naar mevrouw
Gilberte Dewyse uit Tervuren. Proficiat! 

Wees niet beschroomd om te
hengelen naar een mooie
boekenprijs. Sleept u hem in
de wacht? Geniet eerst van je
hersenkronkelende zoek-
tocht en stuur dan uw oplos-
sing voor eind april 2012 naar
één der drie adressen: De
Kronkel, Kardinaalstraat 20,
3090 Overijse of per elektro-
nische post naar vkd_spoor-
slag@yahoo.com of naar
jena.de_wilde@skynet.be
Veel geluk! 
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De Kronkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 T A P T E K L O
2 R E C R O S S
3 T A M H O S T
4 T E G E N P E
5 R Y A N T N T
6 N O N O
7 G A L G N E R G
8 E E E K
9 B R A N L O E R
10 A D I O L I M D
11 L E R E E S E
12 K A P O S T E L

O3 K4

R1 R7

O9

E6 B8

O2

D10

V5

R1 O2 O3 K4 V5 E6 R7 B8 O9 D10

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 3

2 6

3 7

4
5
6
7
8 2 8

9
10 1

11
12 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontaal:

1. De Slag der Zilveren ... - Bank
2. Als je te ver naar ’t westen vliegt, zit je meteen in ’t ...
3. Een ... schieten - Merk van cognac
4. Organisatie die zich met geld bezighoudt - Stad in Neder-

land
5. Een ... van trouw - Mir en ... (computerspelletje)
6. Dank voor sponsoring ... steun - To be or ... to be - … is

het beeldblad van Sint-Lucas, Gent
7. Voor ... wat wils - ... Bruyninckx, voor altijd de Witte
8. Omdat we zo’n sportief volkje zijn, parkeren we liefst zo

dicht mogelijk bij de ...
9. Brandenburger ... - Anagram van ‘zalm’
10. Overdag leidde u hen in een wolkkolom, ’s nachts in een

..., zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan.
11. Schuw als een ... - Daar mag je je auto niet laten staan - ...

memoria
12. Iemand in zijn ... zetten - Het midden van ‘tol’ - Atoom-

nummer 86

Verticaal:

1. Iemand een ... zetten - ..., hij begint weer !
2. De kip of het ... ? - Minarinesoort, maar dan zonder ‘r’ -

Aanduiding van aarzeling
3. ... Driessens - Hij kon gisterenavond niet komen, hij had

... in ’t leger
4. De 13e-eeuwse abdijschuur van Lissewege was bij haar

oprichting de grootste in Europa. Ze is opgetrokken uit
..., reuzegrote bakstenen van 5 kg het stuk.

5. Anagram van ‘les’ - Het grootste Antwerpse retabel bevin-
dt zich in de Petrikirche van ...

6. Een noot zonder klinkers - In het prestigieuze nieuw-
jaarsconcert van de Wiener Philharmoniker bespeelt An-
neleen Lenaerts uit Peer de ...

7. Een strafwerktuig, maar dan omgekeerd - Muziekstijl
8. Het ... is de periode tussen de Eerste en de Tweede Werel-

doorlog.
9. Wie noemt zijn zoon nu ... ? - Persoon met een Europese

nationaliteit
10. ... Mortier - Wasverzachter

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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



Beste, spoorslagsympathisant. Dit is de tweede en laatste herinnering om uw lees- en lidgeld (€ 15,00) of
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