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Redactioneel

De Druivenfeesten zijn alweer voorbij en de nieuwe Gordel, gespreid over twee dagen zonder nog te
verwijzen naar het oorspronkelijke doel of naar de Vlaamse symbolen, was niet zoals het ooit
geweest is. In Hofstade, Huizingen en Pepingen, ver weg van de Vlaams-Brabantse rand rond Brussel
met weinig deelnemers.  
De vakantie zit er voor velen onder ons op. Wij hopen dat de batterijen goed opgeladen zijn, want het
zal nodig zijn!

Tijdens deze vakantie was er ook onze Vlaamse Nationale feestdag op 11 juli. Op het stadhuis van
Brussel was voor een keer Villa Politica aanwezig met Linda Dewin, een kleine maar venijnige
journaliste van onze rode staatszender. Zij slaagde erin om in haar gekende arrogante stijl, bij elk
interview aan een politiek kopstuk te vragen wat ze van 11 juli vonden, waarom ze gekomen waren
en of ze ook niet dachten dat N-VA, hypocriet, schijnheilig, schizofreen en vals overkomt, omdat ze
de financieringswet in de Vlaamse regering mee zou realiseren. Van enige neutraliteit, wat van een
openbare omroep mag verwacht worden, was er geen sprake. Zij speelden het spel mee van allen
tegen één.   

De zesde staatshervorming werd in sneltempo met de hulp van de vier complotterende Vlaamse
partijtjes door het parlement gejaagd. De regering moest eerst de federale begroting controleren, om
hier en daar bijkomende middelen te vinden en structurele maatregelen te nemen om ongeveer aan
de Europese normen te voldoen en zo nipt aan een boete te ontsnappen. Structurele besparingen zijn
nieuwe belastingen, die vooral de Vlaamse bedrijven, KMO’s en zelfstandigen gaan treffen. Zij
worden door minister K. Geens en de liberalen wel uitgelegd met “er is niets aan de hand…en de
Vlamingen zullen het niet voelen”.
Wat opvalt is dat de sociale zekerheid een federale materie blijft. In deze grote pot zit de
werkloosheid, medische zorgen, pensoenen, jaarlijkse vakantie en arbeidsongevallen. Dit is voor
Wallonië zeer belangrijk, je zal wel begrijpen waarom. Voor de politieke benoemingen van
overheidsmanagers heeft men een jaarlijks hongerloon van € 290.000 voorzien. Voor de NMBS, de
Nationale Loterij, Belgocontrol, BIAC, enz. heeft men aan jobwisselming gedaan voor de
“partijvrienden”. Voor de beursgenoteerde overheidsbedrijven zonder loonmaximum kreeg  Stefaan
De Clerck (CD&V) het voorzitterschap bij Belgacom en bij Bpost verandert er niets. En er zijn de
meningsverschillen rond de hervorming van het politiewezen met een tiental  bijkomende directeurs
in de arrondissementen, het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden en het
concurrentievermogen van onze bedrijven (loonhandicap).

En dan was er nog, precies één maand na de het begin van het zomerseizoen en de 16e zondag door
het kerkelijk jaar, de opvoering van een middeleeuws feest met een heuse afgestofte troon in het
parlement, in het midden van onze hoofdstad. Wij hebben in onze contreien al veel Filipsen als
monarch gekend, goede en stoute. Het gepeupel moest deze heersers, of ze dat nu wilden of niet,
aanvaarden en respecteren. Is dat vandaag anders? Wij kennen niet het aantal toeschouwers langs
straten en pleinen die “vive le roi” riepen, en we weten ook niet met hoeveel volk de extra ingelegde
treinen naar de hoofdstad gereden hebben. We lazen er in de pers niet veel over, het zal “gene vette”
geweest zijn. Gelukkig had de kersverse opperbevelhebber van het leger een spiekbriefje om op het
einde van de dag, tussen het vuurwerk door, tien zinnen in het Nederlands uit te kramen vanop het
balkon van het Koninklijk paleis om te eindigen met “Vive la Belgique” en “leve Belgien”. Voor
Franstaligen was het wel een grote dag, zij hopen met deze francofone koning hun dominante positie
in België te kunnen behouden. Dat de nieuwe Philippe I Vlaanderen en de Vlamingen niet in zijn hart
draagt weten we al lang. We herinneren ons een handelsmissie, waar hij eiste dat de topmanager en
industrieel Chris Morel, die in een rolstoel werd voortgeduwd door zijn dochter Marie-Rose, op
minstens tien meter afstand moest blijven van het gezelschap. Waar het hartje van vol is, loopt het
mondje van over bij Philippe I. “Ze zullen mij tegenkomen op hun weg…”, maar hij wil vooral veel
vakantie nemen, over en weer vliegen en de wereld zien, op onze kosten natuurlijk!

(afgesloten op 4-9-2013)
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Aangezien u op de staatszender, commerciële zenders en in de regimepers geen woord over de toespraak van Jürgen
Constandt op de IJzerwake van 25 augustus ll., – ondanks het slechte weer bijgewoond door een 4.500 Vlamingen – kon
lezen, geven wij u hier een samenvatting.

Gastrede op de jongste IJzerwake

Gastredenaar Constandt riep in zijn in-
leiding de intussen legendarische
Vlaamse resoluties van het Vlaamse par-
lement voor de geest. Al 15 jaar klare en
duidelijke doelstellingen:

• de volledige communautarisering van
het gezins- en gezondheidsbeleid;

• transparantie inzake de solidariteit
tussen de gewesten, zeg maar de
transfers;

• coherente bevoegdheidspakketten voor een doeltreffend
en kwaliteitsvol bestuur;

• volledige bevoegdheid inzake gewest- en personenbelas-
ting;

• geen volwaardig Brussels gewest en duidelijk afgelijnde
afspraken m.b.t. de territorialiteit.

En geloof het of niet, uitgerekend op 11 juli 2012, publi-
ceerde een triomferende Servais Verherstraeten, ACW-er in
hart en nieren, in verschillende Vlaamse kranten, dat hij als
staatssecretaris voor Staatshervorming, die vijf Vlaamse
resoluties in één klap had gerealiseerd! Gelooft onze Servaas
nog in Sinterklaas? Dan kunnen wij alleen maar medelijden
hebben. Of liegt hij bewust?

Door het fameuze Vlinderakkoord, met de onzuivere split-
sing van BHV, de samenvallende verkiezingen, de financie-
ringswet met alweer een blanco cheque voor Brussel en de
nefaste regeling van het gerechtelijke arrondissement BHV,
staan wij vandaag mijlenver verwijderd van deze resoluties.

En daarom moet dit “mottig” Vlinderakkoord door heel
Vlaanderen zo snel mogelijk naar de politieke prullenmand
verwezen worden.

De traditionele partijen doen er alles aan ons te laten
geloven dat ze een Copernicaanse revolutie doorvoerden,
met gegoochel over cijfers; zo zou het Vlaams budget van om
en bij de 27 naar 38 miljard gaan, tegenover ”slechts” 31 mil-
jard voor het federale België... Gezegd zonder de minste
schroom en uiteraard zonder de Sociale Zekerheid mee te
rekenen. Alsof de interpersoonlijke solidariteit niet in vraag
kan of mag gesteld worden.. In de Sociale Zekerheid gaat het
jaarlijks om ongeveer 90 miljard euro:

• 26 miljard voor gezondheidszorgen (uw dokters- en hospi-
talisatiekosten),

• 7 miljard aan ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
• 34 miljard aan pensioenen,
• 9 miljard aan werkloosheidsvergoedingen,
• 6 miljard aan kinderbijslagen
• en zo’n 10 miljard aan werkingskosten, arbeidsongevallen,
beroepsziekten, ...

Slechts 13 % van al deze middelen zal worden overgedragen.
Men beweert bovendien met veel tromgeroffel dat de kinder-
bijslagen worden gesplitst. Ook dat is gelogen! De kinderbij-
slagen worden ”geregionaliseerd” en niet ”gecommunau-
tariseerd”, zoals dat voor persoonsgebonden materies zou
moeten zijn. Een pervers gevolg hiervan is dat onze band
met de Vlaamse kinderen in Brussel radicaal wordt
doorgeknipt. Een Brussels ketje is dus niet meer gelijk aan
een Vlaams kindje.

Aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt enkel in de
marge wat gerommeld. En het zijn vooral elementen van
ouderenzorg die worden overgedragen, goed wetende dat
Vlaanderen wel eens ”ontvanger” zou kunnen worden. Van
een perfide politiek gesproken!

Marc Justaert, de CM-topman, waarschuwde er al voor dat
bij de overdracht van de daarbij horende middelen (beperkt
tot een schandelijke 87,5 %) enkel rekening werd gehouden
met het aantal 80-plussers van vandaag. En het hele systeem
wordt extreem ingewikkeld. Ik deel zijn bezorgdheid, want
er zit een bewuste francofone strategie achter!

Daarom trekken wij – in tegenstelling tot de grootste zieken-
fondskoepel van het land – er nu reeds onze conclusie
uit: geen 8 excellenties meer. Hoe kan men ouderenzorg
efficiënt Vlaams organiseren, als de verpleegkundige zorgen,
de kinesitherapie en de geneesmiddelen volledig federaal
blijven?

Vlaanderen verdient zijn eigen Sociale Zekerheid.

Om een doeltreffend maatwerk te kunnen afleveren moet
Vlaanderen zijn eigen klemtonen leggen, de betaalbaarheid
en toegankelijkheid veilig stellen, het hoofd bieden aan de
technologische evoluties, de wachtlijsten in de zorg, de fi-
nanciële crisis en de oprukkende vergrijzing.
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Om nog te zwijgen over de jaarlijkse miljardenstroom van
noord naar zuid, waarvoor we niet de minste ”dankbaar-
heid” of ”verdraagzaamheid” terugkrijgen!

De geldstromen blijven welig tieren rond de 12 miljard euro
per jaar. Wat concreet neerkomt op minstens 1.800 euro per
Vlaming of maandelijks zo’n slordige 600 euro per Vlaams
gezin. Hieraan maakt het o zo bejubelde Vlinderakkoord
geen einde!

Is het niet hemeltergend hoe weinig aandacht de media hier-
aan wijden? Eén ding staat evenwel vast: in Wallonië weten
zij verdomd goed hoeveel geld er naar hen vloeit en voorlo-
pig nog zal blijven vloeien!

Op basis van recente cijfers van de Neutrale ziekenfondsen
werd vastgesteld dat de Waalse meeruitgaven in de gezond-
heidszorg zijn opgelopen tot 125 euro per kop, maar de
bevoegde minister noemt onze cijfers koudweg ”niet rele-
vant”. Ons onderzoek omvatte nochtans bijna een half
miljoen inwoners!

In Vlaanderen geniet 13 % van een verhoogde tegemoetko-
ming. In Wallonië is dat bijna één op vijf. Wordt het dan geen
tijd dat men zich ernstig vragen gaat stellen omtrent de ver-
pletterende verantwoordelijkheid van de Franstalige be-
leidsdragers.

Opmerkelijk is ook dat het verschil in aantal dagen arbeids-
ongeschiktheid en invaliditeit tussen Vlaanderen en Wallo-
nië jaar na jaar blijft toenemen. Het zal u dan ook niet ver-
bazen dat het publiceren van zulke cijfers ons niet in dank
wordt afgenomen.

Sommigen verwijten ons een gebrek aan solidariteit, maar
wij willen ons sociaal zekerheidsmodel juist veilig stellen
voor onze toekomstige generaties. Dat is pas solidariteit!

De unitaire bonzen belijden graag met woorden dat ze onze
Sociale Zekerheid willen vrijwaren, maar door hun gebrek
aan daden is de Belgische Sociale Zekerheid gedoemd te
ontsporen, met de onvermijdelijke ”verarming van Vlaan-
deren” en van onze kinderen als gevolg.

Dat – en dat alleen - is nu net bijzonder asociaal!

Unitaristen vinden splitsing weinig zinvol omwille van onze
schaalgrootte. Toch zijn twaalf lidstaten in Europa kleiner
zijn dan Vlaanderen. En wat te zeggen van het argument dat
Vlaanderen op termijn afhankelijk zou worden van Wal-
lonië? Een ronduit lachwekkend argument want als de
Franstaligen ook maar 1 eurocent naar Vlaanderen zouden
moeten transfereren, dan wordt de Sociale Zekerheid onver-
wijld – maar dan wel in de letterlijke betekenis van het
woord - gesplitst!

Niet toeval waren alle bevoegdheden m.b.t. de Sociale Ze-
kerheid in de vorige federale regering in handen van
Franstaligen: wijlen Michel Daerden voor pensioenen, Joëlle
Milquet voor werk, Laurette Onkelinx voor de ziekteverze-
kering en Sabine Laruelle voor zelfstandigen. Elio Di Rupo
verzette zich tegen de kandidatuur van Jo Vandeurzen als
minister van Sociale Zaken, omdat de CD&V met het eerste
ministerschap van Yves Leterme al een topportefeuille in
handen had. De combinatie – het premierschap en de porte-
feuille die even zwaar weegt als het hele Vlaamse budget

samen! – in handen geven van één politieke partij, ook al
was dat toen de winnende kartelformatie, dat kon absoluut
niet.

Bij de vorming van de huidige regering was Di Rupo het ver-
geten... want samen met Laurette heeft Elio deze beide
touwtjes nu wel in PS-handen!

Dat wij nog geen eigen Vlaamse Sociale Zekerheid hebben,
is evenwel niet uitsluitend te wijten aan de lamlendigheid
van vele Vlaamse politici, maar evenzeer aan de forse
tegenkanting van de klassieke zuilen. Geen enkele van de 54
ziekenfondsen in dit land spreekt zich uit voor de volledige
splitsing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering! Op één
uitzondering na: het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, met
hoofdzetel in Mechelen. Met andere woorden: uw zieken-
fonds!

Wij steunen heel consequent de hele Vlaamse Beweging. Een
reden te meer om ons nog sterker te maken. Volgende
maand zullen we allicht ons 100.000e lid kunnen inschrijven.
Waar blijven die andere honderdduizenden Vlaamsgezin-
den?

Desondanks en in weerwil van het aanhoudend Franstalig
imperialisme, blijft Vlaanderen levenskrachtig en blijft het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds elke dag met 25 leden
groeien.

Met 58 % van de bevolking produceert Vlaanderen nog altijd
meer dan 70 % van het BNP en is ons aandeel in de uitvoer
gigantisch. De Vlaamse werkloosheidsgraad schommelt
rond de 7 %, terwijl het Waalse aandeel werklozen ongeveer
het dubbele bedraagt. Een Vlaming betaalt gemiddeld een
derde meer belasting en draagt ook veel meer bij aan de So-
ciale Zekerheid. Wie durft er beweren dat wij, Vlamingen,
niet solidair zijn?

Ik blijf erin geloven dat wij net als Baskenland, Cata-
lonië en Schotland onze eigen Vlaamse republiek
zullen realiseren.

Vlaamse vrienden, ik rond af met een drievoudige
oproep:

• een oproep aan het Vlaams parlement en aan de Vlaamse
regering om dringend werk te maken van een krachtig
V-Plan en zich goed voor te bereiden op de definitieve
omwenteling na de verkiezingen van 2014.

• een oproep aan de Vlaams-nationale partijen om in een
geest van waarachtige godsvrede en los van strategische
en inhoudelijke verschillen hun actieplannen voor Vlaams
zelfbestuur concreet op elkaar af te stemmen.

• en een oproep aan de Europese Commissie om in te gaan
op de vraag naar zelfbeschikking voor alle Europese
volkeren die erom vragen.

En aangezien Europa ervan uitgaat dat de Sociale Zekerheid
een exclusieve bevoegdheid van elke lidstaat moet blijven,
doen wij er goed aan snel de 29e lidstaat van de E.U. te wor-
den! En zoals Willem van Oranje ons leerde: men hoeft niet
te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te vol-
harden.

J. C.
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Israël, bij 30°C, de bakermat van drie godsdiensten

In Israël liggen de wortels van het Jodendom reeds tien eeuwen voor het Christendom en één eeuw later met de Islam. Israël
is een stuk van Palestina, waarvan de Britten na WO II afstand deden en dat na het Britse mandaat aan de Joden werd
gegeven. Het is een democratie met een goede 7,5 miljoen inwoners. Het smalle grondgebeid (gemiddeld 50 km breed) is wel
ongeveer 450km lang, maar qua oppervlakte een stukje kleiner dan België. In het noorden liggen de bezette Golanhoogten,
grenzend aan Libanon en Syrië, in het oosten de Palestijnse gebieden en Jordanië, in  het zuiden eindigend op een punt aan
de Rode Zee en langs de Sinaïwoestijn grenzend aan Egypte. In het westen is er de Middellandse Zee met ongeveer  200 km
kust. Israël heeft geen bevriende buurlanden.

Een verkenning van dit interessante land is geen evidentie.
De miserie begint al op de luchthaven van Zaventem. Je
wordt opgewacht door Israëlische veiligheidsagenten (man-
nen en vrouwen), al dan niet bewapend, in een donkerblauw
maatpak, volgens de ene bron leden van de Mossad (Israëli-
sche inlichtingendienst) en volgens anderen leden van Shin
Bet (Israëlische veiligheidsdienst). Zij onderwerpen alle pas-
sagiers die een vlucht met EL AL boekten naar Tel Aviv, aan
een ondervraging in het Engels. Zij noemen dat een inter-
view. De vragen zijn standaard uit het boekje. Is dat uw kof-
fer? Heb jij je koffer zelf gepakt? Heb jij geschenkjes mee?
Heb je vrienden in Israël? Wat is jouw voornaam? Wat is de
oorsprong van jouw familienaam? Ben je alleen? Reis je in
groep? Wat ga je doen in Israël? enz. Uw koffer mag niet op
slot zijn. Enkele meter verder houden drie agenten van
luchthavenpolitie alles in de gaten. Eens ingecheckt, ver-
dwijnt je koffer via de band naar de donkere oorden van de
bagageafhandeling. Maar vooraleer de koffer in het vliegtuig
belandt, wordt hij grondig door de veiligheidsdiensten met
röntgen doorstraald, zonder jouw aanwezigheid openge-
maakt, uitgekieperd, en word je bij de “gate” aan de telefoon
geroepen om uitleg te geven over kleur en merk van de
haardroger, tandpasta, scheerapparaat, fototoestel, ... Als de
antwoorden bevredigend zijn wordt alles opnieuw in de kof-
fer gegooid en wordt deze half gesloten klaargezet voor het
vliegtuig en krijgt de “gate” groen licht om je door te laten.
Bij terugkeer gaat alles op dezelfde manier, véél grondiger
en arroganter. De angst zit er duidelijk in.

Israël is sinds 1948 onafhan-
kelijk. Na de zesdaagse oorlog
in 1967, de Jom Kippoer-oor-
log in 1973 en na de Camp
David-akkoorden van 1978,
heeft het zijn grondgebied uit-
gebreid door de bezetting van
een groot deel van Palestina,
van de Rode zee (grens met
Egypte) tot de Golanhoogte.

Jeruzalem is nog steeds niet door de VN erkend als Is-
raëlisch grondgebied. De Israëli’s zeggen dat ze Jeruzalem
nooit meer zullen afgeven. Israël heeft  Jeruzalem bezet en
van de Palestijnse gebieden geïsoleerd door een 7 m hoge
betonnen muur, waarbinnen
nieuwe Joodse nederzettin-
gen worden gebouwd. Bethle-
hem ligt in Palestijns gebied
achter deze muur. Om vanuit
Tel Aviv (400.000 inwoners) in
Jerusalem (700.000 inwoners)
te geraken moet men dwars

door Palestijns gebied  Er een autosnelweg (een corridor op
bezet gebied) langs beide zijden afgesloten met muren, sta-
len hekkens en prikkeldraad, met op zichtafstand wacht-
torens. Op de plaats waar het Palestijns gebied begint, zijn er
bewapende “checkpoints”. Er is een corridor met controle-
posten (zonder muren of prikkeldraad) om vanuit Jeruzalem
door de Judea (Yehuda) woestijn, deels op Palestijns gebied
en deels Israëlische bodem, naar de 200 m hoge rots, de ves-
tiging Massada (30 j. v. Chr) te rijden. Ook deze plaats zullen
de Joden nooit meer afgeven. Een andere gekende corridor
loopt langs de Westelijke Jordaanoever, ten Oosten van
Ramallah, vanaf het meer van Galilea (Tiberias) naar Jeruza-
lem. Alle corridors zijn door hun bezetting Israëlische
grondgebeid. In de Palestijnse gebieden zijn er drie zones:
zone A wordt gecontroleerd door de Palestijnen, zone B
door Palestijnen en Israëli’s samen en zone C alleen door de
Israëlische militairen. De Israëli’s gaan er prat op, dat op hun
grondgebied de Arabieren, de christenen, met een Israëlisch
paspoort vreedzaam samenwonen en -werken... met de
Joden.

In de bezette gebieden, dus ook in Jeruzalem, ziet men regel-
matig Israëlische soldaten met automatische wapens. Man-
nen en vrouwen, met een Israëlisch paspoort, moeten vanaf
18 jaar verplichte militaire dienstplicht vervullen. Dit geldt
niet alleen voor de Joden, maar ook voor de Arabieren en
Christenen en sinds kort ook voor de orthodoxe Joden.
Meisjes vervullen twee jaar en jongens drie jaar dienstplicht,
met regelmatige wederoproepingen.

Vele groepen uitgeweken jo-
den hebben andere culturen,
omwille van hun afkomst
(Rusland, Ethiopië, Noord-
Amerika, Polen, enz.). Sommi-
gen zijn zelfs niet vertrouwd
met het Hebreeuws. Zij
hebben zich gegroepeerd in

een soort coöperatieve (kibboets voor plantages, landbouw,
hotels, enz.). Van de staat Israël krijgen ze een lap grond ter
beschikking. De steden hebben een modern uitzicht met tal-
rijke hoogbouw, winkelcentra  en villawijken. In de Arabi-
sche wijken teren de typische soeks weelderig onder het
waakzaam oog van de militairen. In Jeruzalem is er de Klaag-
muur, (waar het dragen van een keppeltje of hoofddeksel
verplicht is), de Via Dolorosa (de weg waarlangs Christus
met zijn kruis liep), Hof van Olijven, de tuin van Gethsemane
(met olijfbomen vanuit de tijd van Jezus) en de toe-
gangspoort door de omwalling van het oude Jeruzalem. Wij
bezochten de heilige plaatsen in Jeruzalem en Bethelem en
60 km noordwaarts Nazareth, aan de basiliek van de

Wachttoren op de grens tussen
Bethlehem en Jerusalem.

De Klaagmuur in Jerusalem.

Zeven-meter-hoge muur tussen
Jerusalem en de Palestijnse
gebieden, ter bescherming van de
Joodse nederzettingen.
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aankondiging; daar is er de werkplaats van Jozef en de
Maria-bron. Verder zijn er het meer van Tiberias (Galilea), de
berg der Zaligheden, Tabgha (de plaats waar Jezus broden
en vissen vermenigvuldigde), Kana, de plek waar Jezus wa-
ter in wijn veranderde, Capernaum met de ruïnen van de
oude synagoge en het huis van St.-Pieter. Het is een opfris-
sing van de Bijbelse geschiedenis uit het Nieuwe Testament.
Maar er is ook nog Massada in de Judeawoestijn, een ver-
sterkte Joodse vesting tegenover de Dode Zee, door koning
Herodes gebouwd op een 200 m hoge rots. De Dode Zee, die
400 m onder de zeespiegel ligt, met een hoog zoutgehalte en
waarin men niet kan zwemmen maar wel drijven; ze is
bovendien aan het uitdrogen. Aan de overkant ligt het
koninkrijk Jordanië. Aan de Middellandse Zee ligt het haven-
stadje Haifa met zijn Perzische tuinen en archeologische site
Caesarea, een stad die Herodes de Grote 23 jaar voor onze
tijdrekening liet bouwen. Er zijn de restanten van zijn paleis,
een goed bewaard en nog uitgebaat Romeins theater, het
aquaduct en een paar duizend jaar oude vloermozaïeken.
Het is ook de plaats waar Petrus in het jaar 32 zijn eerste
“heiden” doopte. Hier woonde procurator Pontius Pilatus
vanaf het jaar 26 een decennium lang in het paleis van
Herodes. Langs de kust van de Middellandse zee hebben de
moderne steden prachtige mondaine promenades, die niet
moeten onderdoen voor de Zuid-Franse.

In Israël wordt Hebreeuws gesproken, maar in hotels,
winkels en restaurants kan men in het Engels terecht. De

wegwijzers zijn alleen in het Hebreeuws; dat geldt ook voor
de namen van banken, kantoren en winkels. Het Hebreeuws
telt 22 letters, alleen medeklinkers en geen klinkers. Door de
combinatie van de medeklinkers weet men op den duur
welke klank er tussen moeten staat. De zinnen leest men van
rechts naar links en men schrijft meestal met zijn linker-
hand. In de Palestijnse gebieden is de gebruikte taal voor
wegwijzers Hebreeuws en Arabisch en soms ook wel eens in
de ons vertrouwde schrijfwijze. De wekelijkse rustdag is de
sabbat (zaterdag). Dan zijn alle winkels en banken gesloten
en de geldautomaten zijn buiten dienst. Het openbaar ver-
voer ligt er volledig plat. Gelukkig rijden er enkele taxi’s. De
meeste restaurants en hotels zijn wel open. 

Besluit:  Als men voor de miserie op de luchthaven de ogen
sluit en even afstand neemt van de Israëlische bezetting en
de wandaden van de militairen in de Palestijnse vluchtelin-
genkampen of dorpen en de risico’s voor Palestijnse bom-
aanslagen van PLO of Hezbolah erbij neemt – de kleine
Gazastrook laten we buiten beschouwing –  dan is een be-
zoek aan Israël en de Palestijnse gebieden voor hun his-
torische achtergrond zeker de moeite waard.

Henri Otte
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Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven                                                                nevueL000                    0318-97taartstsmoknIBlijde                    Blijde            Uit sympathie

De Guldenspoor, fier met een bier van hier

Een Vlaams rood-bruin bier van gemengde gisting ons nage-
laten door Firma Van d’heeren A. Rodenbach en compagnie
Vereenigde brauwers te Rousselare – nu Palm Breweries –
blijft ertoe bijdragen om de naam “Rodenbach” in eer en
achting te houden. Het verband tussen brouwerij en
Vlaamse Beweging is echter niet altijd even duidelijk, te
meer dat het hier gaat om een familie die in dienst van het
Oostenrijks leger verzeild raakt in Roeselare en zich daar on-
derscheidt door hun militair engagement met Napoleon’s
veroveringen én de Belgische Omwenteling. 

Militaire belangen, wijnhandel, jeneverstoken, bier brou-
wen, de juiste vrouw trouwen en een kroostrijk gezin
bouwen maken van de Rodenbachs vanaf het midden van de
18e eeuw verdienstelijke poorters van Roeselare. De Roden-
bachs verdienden hun sporen in diplomatie en natievorming.

Tot de vierde generatie Rodenbachs behoort
Albrecht Rodenbach (°1856) die een belang-
rijke bijdrage leverde aan de Vlaamse Bewe-
ging. Zijn talenten en energie heeft hij
hoofdzakelijk ten dienste gesteld van wat hij
noemde het ‘Vlaamse studentenkamp’, de
toen ontluikende katholieke Vlaamse studen-
tenbeweging.

Albrecht Rodenbach gaf aan het Gezelliaanse streven naar
authenticiteit een heroïsch karakter en plaatste het
duidelijker in de romantisch-nationale beweging van zijn
tijd. Hij werd de heraut van de Vlaamse nationaliteit die hij
weerspiegeld vond in het geïdealiseerde oude Kerelsvolk.
Anders dan Guido Gezelle had Rodenbach een grote bewon-
dering voor romantische kunstenaars als Peter Benoit en
Hendrik Conscience. Uit De Leeuw van Vlaanderen putte hij
de slogan “Vliegt de Blauwvoet” en het strijdsymbool de
stormvogel blauwvoet. Rodenbach was in wezen een cul-
tuurnationalist die – in de traditie van Gezelle en Hugo Ver-
riest – voor Vlaanderen’s herleving niet zoveel verwachtte
van staat en politiek.

Met zijn studentenbeweging in Leuven wilde hij de stude-
rende jeugd aanzetten tot een pioniersfunctie in de
katholieke Vlaamse beweging. Van deze beweging moest de
redding komen omdat de oudere generaties, de wijze
pruiken, de politieke en kerkelijke verantwoordelijken te-
kort waren geschoten. Zij moesten het volk wekken tot een
nationaal zendingsbewustzijn door de herbronning van het
onderwijs, de kunst en de gehele cultuur aan de volkse tra-
dities. 

Voor het mobiliseren ontdekte hij de kracht van poëzie, zang
en toneel voor de propagandistische werking. Tot de jaren
1930 bleef toneel immers een typische activiteit van de stu-
dentenbonden. Door de ontwikkeling van de blauwvoetro-
mantiek reikte Albrecht Rodenbach bovendien aan zijn tijd-

genoten en de vele daaropvolgende generaties een symbol-
iek aan. Hij werd zelf – ook ten gevolge van zijn voortijdige
dood (†1880) – een deel van de symboliek en kon daardoor
uitgroeien tot een echte mythe.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van een standbeeld voor
Rodenbach vonden te Roeselare in 1909 de eerste Roden-
bachfeesten plaats. De breuk binnen de Vlaamse Bewe-
ging die tijdens de Eerste Wereldoorlog tot stand kwam,
manifesteerde zich duidelijk op deze feesten. Tijdens de oor-
log was het standbeeld naar Gent overgebracht waar het als
symbool van de vernederlandste universiteit werd gebruikt.
In 1919 werd de terugkeer van het standbeeld naar Roese-
lare gevierd. Het waren de eerste landelijke Vlaamse feesten
na de wapenstilstand en de Fronters zowel als de verdedi-
gers van het minimumprogramma – loyale liefde voor het
Belgisch vaderland en een Vlaanderen dat ondanks de lot-
gevallen van de oorlog zou herrijzen – beriepen zich op de
erfenis van Rodenbach. ‘s Avonds ontaarden deze Roden-
bachfeesten. Later stonden de feesten in het teken van
Rodenbach’s bekommernis om Vlaanderen een plaatsje in
Europa te verzekeren, en dit ondanks het werk van historici
om Rodenbach in een juist perspecitef te plaatsen. 

De grondige mentali-
teitsverandering die zich
in de loop van de jaren 1960
voltrok, betekende een
keerpunt in de beeldvorm-
ing over Rodenbach. Van
verering of interesse in
brede lagen van de katho-
lieke studerende jongeren
in Vlaanderen was geen
sprake meer, zelfs de
bekendheid met de figuur
ging zeer snel achteruit,
zoals bleek uit een rond-
vraag die in het Roden-
bachjaar 1980 werd
gehouden naar aanleiding
van de 100e verjaardag van
zijn overlijden.  

De belangrijkste referenties voor het ma-
ken van deze samenvatting ten behoeve
van de Guldensporenviering (Overijse, 29
juni 2013) zijn de ‘Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging’ en ‘Master-
class’, een publicatie van Palm Breweries.
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Republikeinse globetrotter naar het koninkrijk Tavorala

Wie mij als rondtrekkende Europeaan een beetje kent, weet
dat ik moeite doe om steeds nieuwe Europese landen te
verkennen, begin juni van dit jaar kwam een pseudo-
koninkrijk aan de beurt. Per vliegtuig naar Olbia op Sar-
dinië. In de buurt liggen de eilandjes Molara en Tavolara. Op
dit piepkleine eilandje, vroeger een basis van piraten, nu
‘overdekt’ met een twintigtal huizen, wonen de nazaten van
‘de koning’. Toen de koning van Piemonte er in 1836 landde,
trad een duistere bewoner, Giuseppi Berteleoni, hem tege-
moet. Op de vraag van de koning wie hij was, antwoordde de
man: “Ik ben de koning van Tavola!”, waarop de koning
antwoordde: “Dan zijn wij collega’s.” Bij het afscheid riep de
koning hem toe: “Het ga u goed, nieuwe koning van Tavola”.
Sinsdien zijn Giuseppe en zijn nazaten koningen, met name:
Paolo I, Carlo I, Maria Angela, Paolo II, Carlo II en Antonio I
(detto Tonino), geboren in 1933 en koning vanaf 1993. Het
schijnt dat zelfs koningin Victoria van Engeland de familie
erkend heeft en dat Garibaldi peetoom was van de dochter
van Paolo I, Maria Angela.

Ik bied u hierbij met koninklijke spoorslaggroet een fotore-
portage aan en op de eerste foto ziet u het eiland in het
noordoosten van Sardinië liggen.

Mooie kust, mooi eiland. Nog even wachten op de boot.

Nadat ik voet aan al zette, viel
mij snel een groot restaurant
op. De ondertiteling “Re di
Tavolara” loog er niet om.

Wie zie ik daar sleuren met een rioleringsbuis? Jawel, Zijne
Majesteit Antonio I, voor vrienden Tonino.

Bij een lekker maal, een wit wijntje, tussendoor wat snuis-
teren in naslagwerken en fotoalbums in het koninklijk



Nu wordt het tijd voor een afspraak. “Wilt u mijn pren-
tkaarten van een koninklijke handtekening voorzien?”. Mijn
Italiaans valt op vruchtbare bodem. Vriendschappelijk teke-
nen en op het einde samen op de foto. Dankuwel, Tonino

Francis Stroobants

restaurant. En kijk, daarbuiten een heuse bioskoop!
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Het nieuwe logo van de Vlaamse Overheid
U herinnert zich nog wel dat er vorig
jaar in de Schelp van het Vlaams par-
lement een wedstrijd werd uit-
geschreven voor een logo naar het
voorbeeld van “Cola Zero”. Mar-
ketingadviseur Jan Callebaut, die ook
de merknaam Cola Zero ontwierp, is
raadgever van Kris Peeters (CD&V).
Driekwart van de 159 overheidsverant-
woordelijken vonden dat de Vlaamse
Leeuw dringend moest vervangen wor-
den door een nieuw logo dat onder zijn
impuls tot stand kwam.

Wel, het is zover: wat dacht u? Is dit de
“zero-leeuw”, is het een oude, treu-
rende en ongelukkige vrouw of ziet u
er nog iets anders in, … een Vlaamse
Leeuw?

Het is bovendien moeilijk te begrijpen

waarom de Vlaamse Overheid voor zijn
logo het Engels gebruikt. Een Neder-
landstalige slogan kon evengoed en
was geen beletsel om met dit brief-
hoofd met het buitenland te commu-
niceren. We kennen geen enkel land
waar de plaatselijke overheid zich bij
haar bevolking met een logo aanmeldt
in een vreemde taal, alleen in Vlaan-
deren gebeurt dat, hoe zielig!

Overijse: Uitreiking van de Gulden spoor 2013 
Op zaterdag 30 juni 2013 werd tijdens
het Guldensporenfeest de presti-
gieuze prijs verleend aan Francis
Stroobants. Eerste schepen Jan De
Broyer motiveerde in zijn gelegen-
heidstoespraak de waardering van het
gemeentebestuur voor zijn jaren-
lange inzet in het verenigingsleven in
Overijse, het Vlaams karakter in de
Druivenstreek en zijn werk om de
eigenheid van de Druivenstreek voor
de toekomst te vrijwaren. Met ver-

schillende publicaties over Overijsese
prentkaarten en zijn encyclopedie
over de Brabantse Druiventeelt onder
glas bracht hij een waardevolle bij-
drage over leven en werk eigen aan
de streek. Omdat de laureaat met
vakantie was kon het kunstwerk van
Thierry Verhellen niet overhandigd

worden, maar dat zal na de vakantie met de nodige luister
afgegeven worden. Proficiat Francis!
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Het Sint-Ceciliakoor is reeds lange tijd een vaste waarde in
het sociaal, maatschappelijk en culturele leven van Overijse.
Daarom ook zijn er al vaak artikels over het Sint-Ceciliakoor
verschenen in ons tweemaandelijks tijdschrift Spoorslag.
Ook werd het ontstaan en de vroege geschiedenis van het
koor reeds uitgebreid beschreven in het tijdschrift ‘Zoniën’
van de heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ uit Overijse
(Zoniën 1977, nr. 3, blz. 115-121). Maar in het kader van onze
artikelenreeks ‘Onze Verenigingen’ brengen wij graag nog
eens het Sint-Ceciliakoor onder de aandacht. Het koor heeft
trouwens een mooi ontworpen en verzorgde webstek, nl.
www.scko.be.

Uit het verleden onthouden we vooral dat de Prinsen van
Horne in 1659 een kerkkoor stichtten met als belangrijkste
taak de kerkelijke erediensten van muziek te voorzien in de
vroeg-gothische hoofdkerk van Overijse. Tijdens de Franse
bezetting is de bedrijvigheid van het koor tot het nulpunt
gedaald, misschien heeft het zelfs tijdelijk opgehouden te
bestaan. Pas na de Belgische Onafhankelijkheid is het koor
stilaan opnieuw tot bloei gekomen. En na de Tweede Werel-
doorlog is Hendrik Segers in 1946 koster-organist geworden
in de Sint-Martinuskerk en het Sint-Ceciliakoor werd toen
gedirigeerd door Arthur Malfère, Franstalige stationschef
van de plaatselijke NMVB-stelplaats. Tot 1953 stond het Sint-
Ceciliakoor enkel open voor mannen. Onder de leiding van
Hendrik Segers werd het omgevormd tot een gemengd koor.
Dit bood de gelegenheid om voor de eerste maal een meer-
stemmige Latijnse mis te zingen, de ‘Messe de la Maîtrise’
van pater Berchten. Pittig detail: voor die gelegenheid werd
er een beroep gedaan op de meisjes van de toenmalige
jeugdbeweging B.J.B. Maar om die meisjes op het doksaal
toe te laten was een speciale toestemming nodig van het bis-
dom. Het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bracht heel
wat verandering in de kerk en ook in het zangkoor. De
zangers moesten het doksaal verlaten en in de kerk tussen
de gelovigen plaatsnemen. Het Gregoriaans en de Latijnse
gezangen werden taboe, er mocht enkel nog in de volkstaal
gezongen worden. In 1963 stopt Malfère met dirigeren en
werd Gustaaf De Broyer, aangemoedigd door de koster -
omdat hij toch piano kon spelen en reeds bij de B.J.B. de
gezangen leidde - de nieuwe dirigent van het Sint-Cecili-

akoor. Sindsdien kent het een constante opgang en mocht
het hoge toppen scheren met optredens in het buitenland, in
onze buurgemeenten en Overijse zelf. Op 27 februari 2004
krijgt Gustaaf De Broyer trouwens de Cultuurprijs van
Overijse toegekend omwille van zijn grote inzet bij het Sint-
Ceciliakoor en andere verenigingen. Sinds 2003 heeft kapel-
meester Philippe Beullens het roer in handen en hij brengt
op zijn beurt vernieuwing aan met verschillende concerten
en een repertorium dat wordt aangevuld met tal van nieuwe,
ook modernere gezangen. Philippe Beullens is niet de eerste
de beste. Naast dirigent is hij ook organist en als gast-
beiaardier is hij regelmatig te beluisteren op de stadsbeiaar-
den van Mechelen en Leuven. In de zomer van 2013 gaf hij
nog een reeks recitals in de Verenigde Staten. 

We kwamen met enkele trouwe koorleden samen en legden
hun onze vragen voor.

Het Sint-Ceciliakoor bestaat momenteel uit een 40-tal leden.
Het bestuur telt zeven personen van wie Gustaaf De Broyer
voorzitter is en Etienne Sterckx secretaris en penning-
meester. Het oudste koorlid bij de dames is Marieke Tasten-
hoye met 86 lentes en bij de mannen is dat Charel Vanderlin-
den die 88 jaren telt. Het jongste koorlid ooit is Isabella De
Broyer (dochter van Gustaaf) die begon als 11-jarige
sopraan.

Waarom ze nu graag bij het Sint-Ceciliakoor zijn?

In de eerste plaats omdat ze natuurlijk graag zingen. Maar
het sociale aspect én de band met de parochie worden als
even belangrijk geacht. Al moet er ernstig gerepeteerd wor-
den, toch wordt er heel wat afgelachen; na de repetitite of
het optreden samen nog iets gaan drinken hoort er natu-
urlijk bij. Vroeger werd de repetitie op vrijdag gehopuden en
ging men een pint drinken bij ‘Kriegel’, bij ‘Pikke Mahaut’ of
in de ‘Kantine’ aan het gemeentehuis. Nu is Ter IJse nog
altijd de plaats van samenkomst na repetitie en/of zondagse
mis. Waar vroeger het Sint-Ceciliakoor een echt kerkkoor
mocht genoemd worden is dat nu veel minder uitgesproken.
Iedereen is welkom, ongeacht de geloofsovertuiging. Er is
nood aan verruiming en voor de leden is het niet absoluut
noodzakelijk om wekelijks naar de mis te gaan. De repetities
zijn belangrijk  omdat er geoefend wordt naar optredens toe

Sint-Ceciliakoor van Overijse
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Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

en om bijzondere missen te kunnen zingen met de kerkelijke
hoogdagen.

Bij de vraag of ze hun koor succesvol vinden kunnen we
nauwelijks volgen bij de opsomming van de vele optredens.
Zij zijn niet weinig fier op hun talrijke concerten die ze de
jongste tientallen jaren gebracht hebben in binnen- en
buitenland. Eigenlijk te veel om op te noemen, we geven
enkele hoogtepunten:

- de concerten ter gelegenheid van de verschillende ver-
broederingsfeesten in Macôn (1975), Bruttig (1985)en Lecco
(1986). Sint-Niklaas (1989), Huldenberg (1992) en Haacht
(1995);

- 19 maart 1988: jubileumconcert 25 jaar Sint-Ceciliakoor
met het Sint-Giovannikoor uit Lecco, het Ruusbroeckoor uit
Hoeilaart met begeleiding van het kamerensemble Chapelle
de Lorraine;

- in 1990 is er de deelname in het Antwerps Sportpaleis
(samen met een 20-tal andere koren) aan de opvoering van
de 9e Symfonie van Beethoven;

- 14 december 2002: kerstconcert met het kinderkoor
‘Singhet vro’;

- 15-16 december 2006: Kerstconcert met het Cantuvakoor
en Gregoriaans koor;

- 3 en 4 april 2009: Missa Brevis-concert met de Koninklijke
Harmonie Justus Lipsius;

- 26 maart 2010: Concert ‘Kalinka ontmoet Cecilia’ met drie
Russische jongerenformaties.

- 20 mei 2012: deelneming aan het Russisch/Europees cultu-
urfestival in het Jubelpark te Brussel;

- 15 december 2012: kerstconcert met het mannenkoor
Cantarelli uit Kessel-Lo en het kamerorkest Musica con
Gioia uit Antwerpen.

En dan mogen we de talrijke slotconcerten bij de Druiven-
feesten, de optredens bij de druivenwijding, een optreden
samen met Will Tura in Den Blank, Druivenfestival
Hoeilaart, ... niet vergeten. Ook zingt het koor bij huwelijks-
en begrafenisvieringen voor familie van koorleden.

Het Sint-Ceciliakoor ontving in 2011 de Cultuurprijs van
Overijse. Verder benadrukken ze de onderlinge goede ver-
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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!

standhouding en de samenwerking met andere koren. Bij
optredens in het buitenland vertrekken ze met de bus en
wordt er gelogeerd bij gastgezinnen of in een pension.

Op de vraag naar de meerwaarde van hun koor ver-
melden ze het feit dat het Sint-Ceciliakoor het hele jaar door-
werkt waar andere koren meer naar bepaalde projecten
toewerken.  

Het Sint-Ceciliakoor is lid van de Culturele Raad en ontvangt
dus jaarlijks subsidies van de gemeente Overijse. Wanneer
het koor optreedt in de verbroederingsgemeenten, komt de
gemeente tussen met een financiële toelage. En als er een
concert georganiseerd wordt met verschillende koren ont-
vangt het koor ook een applaustoelage, zoals bij de samen-
zang met de drie Russische gezelschappen in een bomvolle
Sint-Martinuskerk in 2010 i. Verder zijn er soms inkomst-
gelden bij optredens.

De repetities hebben steeds in de kerk plaats op donderdag
van 20 uur tot 22 uur.  En dat het er ernstig aan toe gaat, kun-
nen we lezen op hun webstek ‘praktische info voor muzikan-
ten’. Van ieder koorlid wordt verwacht dat hij regelmatig
aanwezig is:  actief deelnemen en mentale concentratie. En
elke zanger dient zijn zangpartij grondig te kennen. Een
repetitie verloopt meestal als volgt. Eerst een tiental
minuten de stemmen opwarmen met stemoefeningen. Ver-
volgens een tiental minuten de zondagsviering voorbereiden
en daarna wordt dan verder geoefend aan een programma
dat afhangt van het seizoen of de komende feestdag. Bij het
aanleren van nieuwe liederen neemt Isabella De Broyer de
vrouwen (sopraan en alt) voor haar rekening en Philippe
trekt met de mannen (tenor en bas) naar de sacristie om te
oefenen. Voor een nieuwe zanger duurt het toch een viertal
maanden om het repertorium (een beetje) te kennen. Het
repertorium van het Sint-Ceciliakoor is gevarieerd: klassieke
misgezangen naast profane liederen.  Er worden nog maar
weinig Gregoriaanse liederen gebracht. En al lukt het niet
steeds goed op de repetities, bij het optreden is het meestal
prima. En eenmaal een lied goed is ingeoefend blijft het goed
gekend!

Maar het is niet al zingen en repeteren. Het Sint-Ceciliakoor
organiseert ook andere activiteiten voor zijn leden. Zo is
er de jaarlijkse barbecue in juni voor de zangers en partner
om het seizoen af te sluiten. Rond 22 november is er de tra-
ditionele ‘souper’ voor het Sint-Ceciliafeest, eveneens met
partner. Het nieuwe jaar start dan weer met een nieuw-
jaarsreceptie enkel voor de leden. En … de uitstappen die
wel eens gecombineerd worden met een optreden zoals voor
Ziekenzorg in Zandhoven en Nieuwpoort of Affligem met
een gezongen mis om het 950-jarig bestaan van de abdij te
vieren.

Door de jaren heen zijn er geen grote veranderingen

gebeurd in het functioneren van het Sint-Ceciliakoor. Er is
natuurlijk minder volk in de kerk dan vroeger en het wordt
steeds moeilijker om zangers te vinden die elke week bereid
zijn om naar de repetitie te komen, vooral de jeugd dan. Er is
de veroudering van de leden en vooral een dringende nood
aan nieuwe mannelijke zangers. Blijft deze behoefte aan
nieuwe mannelijke zangers groot, dan komt op termijn het
voortbestaan van het koor in gevaar. Uiteraard is dit het laat-
ste van wat we wensen. 

Amper 11.000 gordelaars :



Spoorslag jaargang 43, nummer 4-5 -201314

O
N
Z
E 
V
ER
EN
IG
IN
G
EN
 (9

)

In de periode 1960-1970 brachten de koorleden vooral
zangers aan uit hun familiekring, iets wat niet niet meer evi-
dent is op de dag van vandaag. Recent zijn er in ons koor
enkele nieuwe zangers bijgekomen, wat ons hoopvol stemt.
Oudere koorleden blijven zolang mogelijk bij het koor
omdat zij graag zingen en er vooral graag bijhoren. De groep
vindt het ook niet erg dat iemand minder sterk zingt. De
groep blijft belangrijker. Het repertorium is ondertussen uit-
gebreider geworden en de kledij is wat gemoderniseerd.

Alle leden van het Sint-Ceciliakoor krijgen Spoorslag
doorgestuurd. Spoorslag of een tweemaandelijks tijdschrift
dat zij belangrijk vinden voor het Vlaams bewustzijn in onze
regio.

Met dit artikel willen de leden van het Sint-Ceciliakoor een
warme oproep doen voor nieuwe zangers. Op hun webstek
(zie de inleiding van deze bijdrage) vindt u alle informatie.
En voor iedereen die graag het Sint-Ceciliakoor aan het
werk hoort is er de Allerheiligenmis op 1 november en de
kerstviering op 25 december om 10 uur in de Sint-Marti-
nuskerk in Overijse.   
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Biljarten op zijn Belgisch

Er was een heel relletje in de Belgische pers, Vlaamse
ambtenaren moeten Nederlands gebruiken om te twitteren.
Zoiets vragen scheen niet koosjer voor onze media. Is dat
niet eerder intriest dat het nodig is om zoiets voor te
schrijven ? Zou het gebruik van de eigen taal niet normaal
moeten zijn? De Waalse reactie kwam er al snel, de Waalse
ambtenaren mogen alle talen gebruiken bij het twitteren.
Mooi eigenlijk,  maar een klein vraagje toch: kennen die dan
andere talen dan hun Belgisch ‘Frans’ ? Twee Waalse man-
nen zitten te babbelen langs de weg. Twee Duitse toeristen
komen de weg vragen. Eerst in het Duits: comprend pas!,
dan in het Engels, comprend pas!, dan in het Spaans, com-
prend pas. De Duitsers gaan dan maar verder. Zegt de ene
Waal, die mannen kennen toch veel talen, hé! ’t Heeft ze niet
veel geholpen, zegt de andere. Dit kan in Vlaanderen nooit
gebeuren, ze moeten ons vragen onze eigen taal te
gebruiken. Zie hierboven. 

Dagelijks mogen we verder in onze linkse kwaliteitspers
genieten van op alle niveaus N-VA-bashing. (Wat een
prachtig woord toch, misschien nog niet in onze officiële
woordenlijst, maar het klinkt wel leuk en overduidelijk). De
paniek zit er duidelijk in. Waar N-VA aan de macht is, schijnt
er niets goeds meer te gebeuren. Elk interview wordt uitge-
pluisd op tegenstrijdigheden en onduidelijkheden. Niets
wordt gemeld dat ook maar een ietsebietsje positief zou
klinken voor deze nieuwe publieke vijand met een Vlaamse
‘V’ in de naam. Azijnpisser Maingain wou zelfs een cordon
tegen N-VA, de andere partijen wouden, nog niet, volgen. 

Onze politiek correcte media spreken van de rebellen in
Egypte, de Arabische lente, maar voor vele wereldburgers
zijn het terroristen. Ze noemen zich moslimbroeders, dat
klinkt gezellig, maar ze willen de sharia, vermoorden wel de
christenen en bestoken dezer kerken en scholen met brand-
bommen. Die christelijke Kopten hebben misschien wat te
veel partij gekozen en sympathie getoond voor de gevestigde
machten, maar moet men ze daarom, samen met hun
vrouwen en kinderen, uitmoorden ? Ondertussen sub-
sidiëren wij hier moskees en hun imams, verzorgen wij hun
zieken en gekwetsten, onderhouden wij hun ouderen en
werklozen, betalen we kindergeld voor hun productieve
families, wederkerigheid vragen is er niet bij. Er komen zelfs
kwade reacties als een afwezige of gesneuvelde moslimkrij-
ger geschrapt wordt van de inwonerslijst en de bijbehorende
financiële steun of andere leeflonen. Wat een wereld toch!

Dat het moorddadig regime in Syrië moet afgestraft worden,
dat schijnt vast te staan als een paal boven water, maar het
probleem is, hoe die mannen aanpakken? Er zijn in de
wereld al te veel hopeloze tussenkomsten geweest, die de
zaken maar schijnen te verpesten, eerder dan ze op te lossen
(Viëtnam; Korea; Afghanistan; Irak; …). Barak Obama wil de
senaat laten beslissen, wat heel ongewoon is, maar het is
inderdaad een keuze tussen pest en cholera. Hij heeft al veel
van zijn pluimen verloren en bevindt zich dus eerder in een
defensieve toestand. Ondertussen gaat het moorden verder.
Eigenaardig ook hoe we eigenlijk nog steeds niet zeker
weten wie het gifgas echt heeft gebruikt. 

Een Waal op vijf betaalt zijn rijbelasting niet ! Dat staat in
‘Le Soir’. Wat doet de politie daar dan? Hebben die auto’s
dan wel een verzekering? Kijk toch maar uit als je in Wal-
lonië rondtoert. Met de inkomstenbelastingen zijn er ook
gelijkaardige toestanden. Hebben ze dat geld misschien niet
nodig met al die transfers uit Vlaanderen?! 

De uitbating van de Vlaamse luchthavens is nu in handen
van de Franse firma ‘Egis’. We zijn nog steeds aan het
uitverkopen in de ‘goede’ richting! Toch een positieve noot,
vier van de vijf recente topbenoemingen zijn naar een ‘Vla-
ming’ gegaan. Als het op postjes aankomt zijn we schijnbaar
veel efficiënter dan om Vlaamse belangen te verdedigen.
Reynders wil nog een termijn verder doen met dezelfde
ploeg, want ze zijn goed bezig, voor Wallonië toch, en ze zijn
nog niet helemaal klaar met te hervormen, enzo. Allemaal
naar Scherpenheuvel, misschien helpt dat. Onze Peeters wil
ook nog vijf jaar verder doen, is ook goed bezig. Tenslotte
nog dit, de blijde intreden van onze nieuwe vorst, Philippe
de Belgique, gaan beginnen, nu de scholen opnieuw
begonnen zijn, zullen ze zeker zijn van een enthousiast
vlaggenzwaaiend en lawaaierig publiek onder leiding van het
onderwijzend personeel. Kinderen zijn dol op poppenkasten
en op buitenschoolse activiteiten. Dat is mooi meegenomen
voor onze geliefde vorst. 

Bij het biljarten zijn we aan de vijfde stoottechniek
gekomen, nl. de ‘vallende stoot’. Bij het aanleggen brengen
we, zoals gewoonlijk, de procedee (keu-tip) in de buurt van
de keubal. Onze bovenarm is ongeveer horizontaal en blijft
verder onbeweeglijk, zoals bijna altijd. De onderarm is nage-
noeg vertikaal en gaat dan achteruit. Bij de vallende stoot zal
de voorarm dan, door zijn eigen gewicht en dat van de keu,
naar voor ‘vallen’ en zo de keubal een stoot geven met de
nodige beweging voor bal twee om die te brengen waar we
hem hebben willen. Zonder echter de diepe indringing van
de drijvende stoot. 

Jan Goossens

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Deze zomer werd toch nog mild voor onze druif, zelfs in niet-
gestookte serren en ook voor de vollezondruif. Na zo’n barre
winter en kille lente viel de natuur weer op haar pootjes. Aan
de rand van ons tuinhuis dikken druiventrossen als nooit
tevoren! En onlangs hoorde ik van een serrist dat hij met een
petroleumblazer de nachttemperatuur in zijn warenhuis niet
onder de 15° laat komen. Dat kost iets meer dan we
denken...
Laten wij optimist blijven en er een glaasje op drinken. Een
wijntje van Soniën van Pips Luppens, die dit jaar 35 jaar
actief is met zijn streekproducten. Of halen wij een fles op
uit de geschiedeniskelder?

Onlangs opgedoken roodwit Iscavaantje uit 1959.
Dankjewel, David Rosier, voor het uitlenen! Waarschijnlijk
werd het ontworpen door de gebroeders Pieters die voor de
wijncoöperatieve ISCA werkten. Deze bijdrage draag ik
trouwens met waardering en dankbaarheid op aan de
onlangs overleden Robert Pieters.

Van Groenendaal tot Neerijse vloeide de Iscawijn door het
IJsedal. En tegen een heldere hemel werd op het Begijnhof-
plein een luchtballon met Iscarecla-me opgelaten; u ziet de

Lekkere druiven, heerlijke wijn... 
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Uit sympathie
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serren van Jos Puttemans nog staan op de plaats waar nu het
Begijntjesbad en Den Blank met speeltuin voor volksvertier
zorgen. Vloog de luchtballon naar de plek waar in 1960 de
Iscawijn-kelders zouden verrijzen? Dat geloof ik niet. Maar
wij gaan toch een kijkje nemen en even stilstaan bij de start
langs de Brusselsesteenweg te Overijse-Centrum.

De maquette voor de nieuwe Iscakelders. Wie geeft er op
deze foto uitleg aan middenstandsminister Paul Vanden
Boeynants? Jawel, Robert Pieters, één der gastheren bij de
eerstesteenlegging van de Iscawijnkelders langs de Brusse-
lesteenweg te Overijse. De kunstzinnige Robert Pieters, die
schilderde, kalligrafeerde, autobiografische boeken schreef,
pryrogravures maakte, en zo veel meer!

Dat leek voor velen de start – na en Serco – van de wijnpro-
ductie in Overijse en de druivenstreek. Neen, neen neen, in

Hoeilaart was Hubert De Laet de eerste commerciële wijn-
producent, daarna volgden Serco en Isca. Veel vroeger, in de
middeleeuwen was er al tot het eind van de 16e eeuw een
bloeiende wijnbouw in het hertogdom Brabant. Hoogst-
waarschijnlijk stonden er in de buurt van het Rood klooster
en in het noorden van het woud wijngaarden. Wie zoekt er in
het dal der Grote Flossen naar de terrassen, die waarschijn-
lijk sporen zijn van oude wijngaarden?

Wijngaard binnen de muren van de priorij van Groenen-
daal. De wijnstokken uit het midden der 17e eeuw staan op
een zuidelijke helling en een muur beschermt ze tegen de
noorderwind. (Ant. Sanderus, Chorographica sacra Braban-
tiae …, Brussel, 1659)

Druiventeelt en wijnbouw waren populair bij adellijke land-
heren en de burgerij der steden, terwijl er in de abdijen,
kloosters en kapittelkerken wijn nodig was voor liturgische
doeleinden en voor tafelgebruik.

Richten wij tot slot onze blik op een dertigjarig jubileum in
Bruttig-Fankel aan de Moezel en op de druivenfeesten van
Hoeilaart en Huldenberg. 

‘Ortsbürgermeister’ Mannfred Ostermann en wijnkonin-
gin Viktoria waren mild voor de IJsezwaaiers. Dat mag
wel als de wimpeliers al dertig keer deelgenomen hebben
aan de ‘Winzerzug’, nietwaar? Een kleurrijke verbroede-
ring die volk lokt en vriendschap bevordert!

Francis Stroobants
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Antoon De Candt

Een trouwe Spoorslaglezeres uit Sterre-
beek vindt het een uitstekend idee om weer
wat meer aandacht te geven aan de “zoveel
prachtige kleinkunstliederen uit de vrucht-
bare jaren 1960 – 70.”  Graag zou ze nog wat
meer willen te weten komen over Antoon
De Candt en wat er van hem geworden is.
Voor haar en voor alle andere lezers ook
natuurlijk, ben ik op het internet gaan
zoeken naar wat meer informatie over de
‘hippie-avant-la-lettre’ Antoon De Candt.
Antoon De Candt werd
geboren in Wevelgem op 13
april 1939.  Tijdens zijn kinder-
jaren was hij geboeid door zijn
grootvader die accordeon kon
spelen ‘zonder blad’. Zijn groot-
moeder leerde hem lezen nog
voor hij naar het eerste leerjaar
ging. Hij kon goed tekenen en
op de tekenschool leerde hij
met papierdeeg handpoppen
maken. Als tienjarige knutselde
hij zijn eerste poppenkast en voerde hij in
familiekring zijn eerste poppenvoorstelling
op. Tijdens zijn collegejaren leerde hij
piano en gitaar spelen en bleef hij optreden
met zijn marionetten.  Toen schreef hij ook
zijn eerste gedichten. Op 16-jarige leeftijd
schreef ‘Tone’ al gedichten van o.a. Felix
Timmermans op muziek. Ook Stijn
Streuvels stuurde hem zijn werk en sprak
met enthousiasme over het peil dat deze
jonge troubadour al bereikte.
Na zijn Grieks-Latijnse humaniora trok hij
naar de conservatoria van Gent en Brussel
om er dictie en muziek te studeren. Stilaan
ontpopte hij zich als zanger. Hij schreef
liedjes vol spot en levenswijsheid in de
geest van zijn grote voorbeelden Brel,
Brassens en Decorte. Hij ging op tournee
en er kwam een eerste plaatje. Johan
Anthierens roemde zijn grote talent en gaf
hem een vooraanstaande plaats in de
geschiedenis van het Nederlandstalige
chanson.
Rond Kerstmis 1962 opende hij nabij de
Kortrijkse Boerentoren zijn artiestenkroeg
’t Krotekot.  In zijn Krotekot werd er gezon-
gen, gedronken en gediscussieerd over de
grote en kleine dingen in het leven. Hij trad
ondertussen ook op in heel Vlaanderen.

Op 2 december 1963 werd hij opgeroepen
voor zijn legerdienst. De Candt was een
overtuigd pacifist en bovendien had hij een
hekel aan alles wat met militarisme te
maken had nadat zijn vader in 1940 als sol-
daat per ongeluk door en andere rekruut
was doodgeschoten. Hierom deserteerde
hij menigmaal, belandde in de cel en
vluchtte tenslotte naar het buitenland.
De Candt verbleef afwisselend in Spanje,
Zwitserland en Frankrijk, maar hij keerde

regelmatig clandestien terug
naar België om zijn vrienden en
familie te bezoeken. Tijdens
één van die bezoeken ont-
moette hij in Antwerpen Ferre
Grignard met wie hij goed
bevriend raakte. In 1966 kwam
Antoon De Candt om tijdens
een verkeersongeluk nabij Pa-
rijs toen zijn auto door een
zwaardere wagen werd aan-
gereden.  

“Wat ik op het podium laat horen zijn geen
chansons, maar gezongen poëzie…”, liet hij
in het begin van de jaren zestig het publiek
weten. Als artiest achtte hij het zijn taak om
ook anderen te laten kennismaken met het
werk van de door hem bewonderde
dichters én van hemzelf.
Zijn één jaar jongere zus Marie-Thérèse
omschrijft haar broer als volgt: “Hij had een
gouden hart, maar hij kon ook hevig uit de
hoek komen wanneer sommige dingen niet
vlotten naar zijn gedacht. Hij had een hekel
aan wetten en aan regels; kwam eerlijk en
ronduit op voor zijn mening en verdedigde
die met vuur. Met zijn eigenzinnige mening
over het leven, met zijn lange donkere
haren, zijn zonnebril, zijn zwart of rood
hemd met een zwart hoedenlintje rond zijn
kraag in plaats van een das, was hij als een
vreemde vogel tussen de deftige burgers
van toen.”
De Wevelgemnaar was een bijzonder geta-
lenteerde troubadour die over alle nodige
capaciteiten beschikte om één van de
grootste zangers en songschrijvers van zijn
generatie te worden. Een dom verkeers-
ongeluk besliste er anders over; een hand-
vol opgenomen chansons werden zijn enige
creatieve nalatenschap.

KLAPROZEN

Zang en muziek: Antoon De Candt
Tekst: Hubert Van Herrewegen

Klaprozen van de zomer
Als hare mond zo rood,
wij dronken uit uw romer
de droesem van de dood,
de droesem van de dood.

Toen wij verloren lagen
ten graskant, langs het graan,

de leeuweriken zagen,
de vreugde voelden slaan,

luid door ons hoofd en handen;
Klaprozen, bloed en wijn,
laat nog de vreugde branden
laat het nog zomer zijn,

laat nog de vreugde branden
laat het nog zomer zijn.

Als vallen deze kronen
roder dan eglantier

blijft nog de slaapbol wonen
in het rauwe najaar hier.

De slaapbol gaan wij rapen
daaruit wij toverdrank

bereiden, om te slapen samen,
de winter lang.

Klaprozen van de zomer
als onze vreugden rood,
het najaar is gekomen,

de maankop mak’ ons dood,
de maankop mak’ ons dood.

Ingrid Jena-De Wilde
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Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Aforismen van onze lezers

Onze lezers reageren geregeld op artikels, met lof of een kritische noot. Er zijn ook lezers die zelf aan bod willen komen.
Vandaag opent Hoeilander Albert Veiller met een reeks eigen aforismen. Wilt u ook uw persoonlijke visie op maatschap-
pelijke thema’s kwijt? Volgend nummer komt u aan de beurt. Andere artikels, aankondigingen van activiteiten, …  ook bij-
zonder welkom. En dank bij voorbaat!
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Stas BernardUit sympathie

Steek het licht aan en kruip uit de duisternis!

Drie kleinere Vlaamse partijen hebben zich verenigd in een
verbond om samen met de Groenen als parlementaire min-
derheid deel te nemen aan een overwegend francofone
regering, om de Koninklijke natie België van de ondergang
te redden. Zij zijn medeplichtig en medeverantwoordelijk
voor de goedkeuring van de zesde staatshervorming. Zij
hebben Vlaanderen met handen en voeten aan het Belgisch
nationalisme gebonden.
Daartegenover stonden twee Vlaamse partijen, samen goed
voor meer dan 40% van de stemmen, die Vlaanderen priori-
tair op de agenda plaatsten om te zorgen voor een
economisch sterk en welvarend Vlaanderen, waar ook de
minstbedeelden van onze samenleving goed zouden bij
varen. Zij kozen voor een democratisch verkozen republiek
Vlaanderen, die nadien eventueel kon confedereren met de
rest van de Koninklijke natie.

De methode om de Vlaamse initiatieven voor meer welvaart
te fnuiken bestonden reeds maar werden nu veilig in de
grondwet opgenomen en daardoor gebetonneerd. De
wapens die de Belgische nationalisten zullen gebruiken zijn: 
- De grendels, met name de bijzondere meerderheden;
- De alarmbelprocedures;
- De belangenconflicten.

Bovendien krijgen de Franstaligen bijkomende instru-
menten om het beleid in Vlaanderen te counteren door
bijkomende bijzondere wetten:
- De financiering van de Brusselse instellingen, grotendeels
betaald met Vlaams belastingsgeld, jaarlijks zowat 461
miljoen euro, geïndexeerd.

- De Franstalige nederzettingen in de zes faciliteitenge-
meenten krijgen een gunstige geschillenregeling.

- Een aangepaste methode wordt voorzien voor de benoe-
ming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeen-
ten waardoor ze een loopje kunnen nemen met de taalwet-
ten.

- De oprichting van de Hoofdstedelijke Gemeenschap Brus-
sel (BGH) – met vergaande inmenging van de Franstaligen
in de provincie Vlaams-Brabant - gaat véél verder dan de
economische doelstellingen.

De zesde staatshervorming voorziet bovenop nog betonne-
ringen via extra grondwetwijzigingen voor:
- De splitsing van de kieskring BHV, door de afsplitsing in
een nieuwe kieskring St.-Genesius Rode met bijzondere
voorrechten voor de Franstalige nederzettingen.

- Het gerechtelijk arrondissement Brussel voorziet de 20
N/80 F verdeling voor de aanstelling van rechters, zendt
tweetalige (?) Franstalige magistraten naar Halle-
Vilvoorde onder het hiërarchisch gezag van een Frans-
talige procureur des Konings die geen Nederlands hoeft te
kunnen lezen of spreken. Vlamingen worden grondwet-
telijk voor altijd van deze functie uitgesloten. 

- De vergaande constitutieve autonomie  voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De ordonnanties behouden hun
naam, maar krijgen de kracht van decreten.

Als tegenprestatie is er de overdracht van een aantal nieuwe
bevoegdheden naar Vlaanderen:
- De arbeidsmarkt, gezondheidszorg, gezinsbijdragen, justi-
tie, mobiliteit, verkeersveiligheid en fiscaliteit.

Om hiervoor een beleid te kunnen voeren ontvangt Vlaan-
deren max. 17 miljard euro van het federale niveau. Maar
daartegenover staat dat Vlaanderen 9 %  zal moeten bijdra-
gen voor de financiering van de pensioenlasten van de
federale ambtenaren. 

Om deze zesde staatshervorming te kunnen uitvoeren, in het
voordeel van de Franstaligen zoals de PS, MR, cdH en Ecolo
wilden, werd het artikel 195 van de grondwet, in collaboratie
met de drie Vlaamse regeringspartijen, even geschrapt. Als
dat al kan, wat is dan nog het nut van een grondwet?  Kan dit
niet geïnterpreteerd worden als een staatsgreep, zoals Willy
De Waele, ereburgemeester van Lennik, het stelde tijdens
zijn 11 juli-toespraak in Tervuren?

En nochtans hebben veel Vlaamse kiezers in 2010 gekozen
voor:
- Meer financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten.
(Een RSZ voor Vlaanderen).

- Eerbiediging van de territorialiteit. (Taalgrens wordt
staatsgrens).

- Afbouw van de financiële transfers naar Brussel en Wal-
lonië. (Volgens wetenschappelijke studies van de KUL en
UA zijn deze nu al globaal gestegen tot 16 miljard euro
Vlaams belastingsgeld per jaar). 

- De afschaffing van alle blokkeringmiddelen (grendels, be-
langenconflicten en alarmbellen). Vlamingen willen zich
niet langer laten muilkorven door de Franstaligen.

- Splitsing van de kieskring BHV en het gerechtelijk ar-
rondissement zonder toegevingen. (Maar het verbond van
de drie Vlaamse regeringspartijen liet zijn broek zakken
tot op de schoenen en kreeg de felicitaties van Albert I
voor haar vergaande compromisbereidheid in het nadeel
van Vlaanderen).

Het is te begrijpen dat de Vlaamse republikeinen de onder-
handelingen hebben stopgezet en niet verantwoordelijk
wensten te zijn voor deze zesde staats-MIS-vorming en de
daaraan gekoppelde verarming van Vlaanderen. Na Vollezele
was het al duidelijk hoe de vork in de steel zat. Er is geen
wederkerigheid in dit koninkrijk België. Wat in Vlaanderen
moet, moet niet in Wallonië of Brussel. Afspraken worden
door de Franstaligen zelden nageleefd (taalwetten, sub-
sidiëring van Vlaamse scholen in de Waalse faciliteitenge-
meente, benoemingen, …). 
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Het is ook daarom verstandig te stellen dat een nieuwe
(zevende) staatshervorming geen soelaas zal brengen.
Besparingen en nieuwe rechtstreekse en onrechtstreekse
belastingen komen er aan. Het verbond van drie Vlaamse
partijen heeft in de eerste plaats oog voor de macht, minis-
tersposten, het in stand houden van hun kabinetten, de poli-
tieke benoemingen, de partijfinanciën, de vergoedingen en
de compensaties. Pas als laatste hebben zij minimale aan-
dacht voor het welzijn en de welvaart van Vlaanderen. 

In volle besparingen tolereert de regering  Di Rupo (er
moeten nog 500 miljoen euro gevonden worden) om
dagelijks een HST voor J. Vande  Lanotte (Sp-a) te laten
rijden met gemiddeld vier passagiers, tussen Oostende,
Brussel en Parijs gedeeltelijk op een spoor dat daarvoor niet
geschikt is (3 miljoen euro). Er is het standpunt van de hui-
dige CD&V-minister van financiën Koen Geens om de kosten
van de vergrijzing in te dijken door de pensioenen aan te
passen op basis van de kapitaalkracht (actief en passief) van
de gepensioneerden, daarmede treft hij vooral de Vlamin-
gen. Servais Verherstraeten (CD&V) schoof het negatief rap-
port van KPMG (internationaal adviesbureau) rond de werk-
last van de Brusselse rechtbanken grijnzend onder de mat
(de 20 N/80 F-verhouding) om een gebeurlijke herziening
tegen te werken. Het is zoals CD&V-voorzitter Wouter Beke
ooit zei “het zal het leven van de Vlaming beïnvloeden van de
wieg tot in het rusthuis”. En dan is er nog de arrogante Open
VLD-er Karel De Gucht, beticht van belastingsfraude en die
na heel wat blunders als EU-commissaris, waarschijnlijk
tracht terug te keren naar de Belgische politiek, om tot de
laatste snik, als Belgische nationalist, in zijn gekende stijl de
Vlaamse republikeinen uit te schelden en te liquideren. 

In 2014 zouden de Vlamingen er goed aan doen hun ogen
open te trekken en zich te distantiëren van de federale
staatsstructuur om te kiezen voor een eigen onafhankelijke
staatsvorm zodat de francofonie zich niet langer kan be-
moeien met onze Vlaamse zaken. Het lidmaatschap van de
EU mag in principe geen probleem zijn. Er zijn precedenten
met Slovenië, Kroatië, Slowakije en Tsjechië. Zij konden alle
vanuit een communistisch regime, snel lid worden van de
EU. Waarom wij dan niet vanuit een EU-Belgicistisch
regime? 

Henri Otte



* Tekent u samen met alle Spoorslaglezeres voor Europees
zelfbeschikkingsrecht op de webpagina www.zelf-
beschikking.eu. Alle inlichtingen op: info@zelfbeschik-
king.eu

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) wil samen met haar
Europese partnerorganisaties in Catalonië, Schotland, Zuid-
Tirol en nog andere gebieden minimum één miljoen Euro-
pese handtekeningen verzamelen voor ”het recht op zelf-
beschikking van de Europese volkeren”. Deze petitie is de
aanloop naar een Europese manifestatie in Brussel op
zondag 30 maart 2014. Wat wil EPI bereiken? EPI, een Euro-
pees samenwerkingsverband van bewegingen (geen partij-
en) voor onafhankelijkheid, ziet Baskenland, Vlaanderen,
Catalonië en Schotland het dichtst bij een mogelijke on-
afhankelijkheid. Wij kunnen heel veel leren van elkaar en
samen staan wij sterker.

* TC Panorama is kampioen
Vorige zondag werd de finale gespeeld van de interclub
Heren Nationaal 1, het Doornikse Vautour TC was de tegen-
stander.  Een 200-tal supporters zagen Panorama moeizaam
starten.  In de eerste 3 enkels werd de 1ste set verloren maar
zowel Hrbaty als Bogaert (tegen Dick Norman) konden hun
slechte start rechtzetten door zowel de 2de als 3de set bin-
nen te halen.  De volgende 3 enkels werden in 2 sets beslist
met 2 overwinningen voor Panorama met Mertens en
Grimolizzi.  Tussenstand 4-2 met nog 3 dubbels te spelen kan
het niet meer mislukken.  In de eerste 2 dubbels werd echter
de 1ste set verloren met Dick Norman in een hoofdrol, in de
3de dubbel ging de eerste set naar Panorama.  Hierna stond
er geen maat meer op Bogaert en Hrbaty die de 2de set
makkelijk met 6-1 binnenhaalde.  Het feest kon beginnen, de
titel was binnen.
Mertens – Bonami 6/2 7/5
Grimolizzi – Wauters 6/3 6/3
Merckx – Mertens Dennis 6/7 2/6
Hrbaty – Dupre 4/6 6/1 6/1
Bogaert – Norman 6/7 6/4 6/4
De Nyn – Smit 1/6 4/6
Mertens-Grimolizzi/Wauters-Bonami 3/6 4/3 opgave
Merckx-Jottier/Norman-Dupre 3/6 1/6
Hrbaty-Bogaert/Bonami-Mertens 6/3 6/1

* Weet u wat veenmollen zijn? In China organiseren ze er
gevechten mee, waarbij de overwinnaar de kop afbijt van
zijn tegenstander. Lezer Theo Rossaert dankt wel zijn leven
aan de diertjes. Aan het Leonardkruispunt liep hij na W.O. II
met Engelse soldaten langs een gracht, wilde hij een niet
ontplofte handgranaat oprapen, maar veenmollen eromheen
weerhielden hem de greep te doen.

* Keltisch Isca, een milieugeschiedenis
XXIXste Bijdrage tot de Geschiedenis van IJse-, Lane- en
Dijleland, i.s.m. de Heemkundige Kring De Beierij van IJse
(370 pg, 21 x 28 cm, ISBN 97890-8210430-1).
Het boek zal vanaf november voorgesteld worden in de ver-
schillende culturele centra van de Druivenstreek:
- Vrijdag 8 november 2013 om 20u in C.C. Den Blank
Overijse.
- Vrijdag 29 november 2013 in G.C. Papeblok Tervuren.
Meer info volgt in ondermeer het Kelleblad en de infor-
matiebladen van C.C. Den Blank in Overijse en G.C. Pape-
blok in Tervuren. 
Inschrijven kan door storting op rekeningnummer
BE40-0635-4567-6363 van Djamila Timmermans met ver-
melding van naam, adres en aantal gewenste exemplaren.
Het boek kan U hetzij afhalen na één van de lezingen, hetzij
vanaf 8 november bekomen via afspraak per mail
(Djamila.Timmermans@skynet.be). Verzendingskosten voor
België bedragen 7 euro.

* Spijtige samenloop: Jezus-Eik reist naar Bellem op
zondag 20 oktober en onze vzw houdt die dag haar jaarlijks
Stoepfestijn in Ter Ijse. Op 9 november is er pensenkermis
met de Chiro, half november fotosalon met fotoclub Kreatief
en op 11 november een voetbalwedstrijd tussen VOK en
‘Jezus-Eik wandelt’. Wie zou de snelste voetballers hebben?

* Proficiat ‘Glazen Dorp’ van Hoeilaart. Jullie hebben de
oorkonde van Heemkunde Vlaams-Brabant dik en
dubbel verdiend!

* In volgend nummer maken wij kennis met het wijnatelier
holar & isca. Of loopt u nu al eens binnen in de R. Lau-
wersstraat te Hoeilaart. Donderdag van 18 tot 20 uur en de
eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 u.

* Het Druivenfestival Hoeilaart had plaats onder het
motto HOEILandersBEKEKEN.
– vrijdag 13 september om 20.30 uur Radio Modern in de
Sporthal; Was het nu....? in de tent van het Ruusbroecpark
en streekrock in het scoutsdorp;

– zaterdag 14 september kindervertier, feestmis, reclame-en
lichtstoet en om 22 uur Level six en Nostalgie,
Voortrekkersavond en Typischirofuif;

– zondag 15 september om 14.30 uur Nerorock in het Ruus-
broecpark;

– maaandag 16 september om 15 uur Abba4u.
Lustte u de lekkere kaastaart? Genoot u van de druiven-
tentoonstelling? En was u ook actief op het straatani-
matiefestival? De vlooienmarkt en de straatconcerten?
Het vuurwerk, het houthakken, de ambachten- en jaar-
markt (met V.K.D.-Spoorslag en V.V.B.)? In vijf woorden,
‘t was weer een pittig programma.

* Huldenberg
Kom op zondag 6 oktober allen naar het lieflijke Hulden-
berg. Er is er onder meer een aperitiefconcert in De Kronkel,
straattheater, een bangelijke sprookjesmolen en een fruit-
tentoonstelling.
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De Kronkel
Op uitstap naar Zuid-Afrika geweest? Bracht u SARIE
MARAIS mee als oplossing van de vorige Kronkel? 
Ja, u wint de prijs, Lowie Mattheus uit Walsbets. Proficiat!
De nieuwe opgave wacht hieronder al met kronkrelend
ongeduld om ingevuld te worden. Aan de slag en stuur uw
oplossing naar: De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse
of per elektronische post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of
naar jena.de_wilde@skynet.be

Veel geluk!

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

4
5 1

6
7 9

8 5

9 3 10

10 11

11 6

12 7 2 8

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontaal:

1. Chris en ... – Dicke ...
2. Als ge de trap kuist vergeet dan ook niet den ... te

kuisen. – Iemand een ... voor de ogen draaien
3. Merk van huishoudtoestellen -

Autoverhuurmaatschappij
4. Na de middag – Ice ...
5. Een ... was een bank van lening of een pandjeshuis
6. Initialen van Britse actrice
7. De ... kunnen doorstaan – Zweedse meubelketen
8. In 1936 wordt Maria ... gecoöpteerd als eerste

katholieke vrouwelijke senator - ... de zomer weer
voorbij zal zijn

9. ... Eggers – Deel van een brood
10. In tegenstelling tot
11. ... is afgeleid van het latijnse ‘ovum’, oftewel ei - ...

Hermans
12. ... Grammens – Tot in de 15de eeuw werd de

Westerschelde de ... genoemd; een snelle stroom

Verticaal:

1. ‘Poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien, althans
volgens dichter Remco ... – Zij: is er iets op TV? Hij:
Jawel, veel ...

2. Vroeger – Een band die over een kimono wordt
gedragen – Afkorting van Vlaanderen

3. ... Soir – Klinkers van ‘betalen’ – Nederlands
tweewekelijks tijdschrift

4. Sinds 1999 staan de Vlaamse ... op de lijst van
UNESCO’s Werelderfgoed - Slede

5. De drie klinkers van ‘reeën’ – De oude
6. ... Winehouse – Een lat
7. Holle en ... wegen – Historisch Duits merk van

motorfietsen
8. Van ... tot gort – Een doos van ...
9. De helft van een sportmerk – Niet helemaal –

Onvoltooide tijd
10. Tweelettercode internetadres van Saoedi-Arabië - ... is

onvruchtbare grond, meestal veroorzaakt door
overbegrazing. En dan groeit er vooral doornig
struikgewas zoals meidoorn of sleedoorn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 D R I E S E N S
2 U A U P S N
3 I R I K K
4 K R N T E N T E
5 B J O R I E
6 O O G U I S R
7 O O T N H U T
8 T O O G G A N
9 O L E N H D E
10 V O L L E Z L E
11 R E U L L E R
12 IJ N K E I T S

S1

R8 A7

A9 I10

A2

S11

R3

M6

E5

I 4

S  
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Oplossing vorige Kronkel:



u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

STOEMP-
FESTIJN

Zondag 20 oktober 2013 van 11.30 uur tot 15 uur
in parochiecentrum 'TER IJSE' 
Stationsstraat 8, Overijse-Centrum

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

STOEMP-
FESTIJN 


