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Redactioneel

Over een achttal maanden vindt de wereldbeker voetbal plaats in Brazilië. De Belgische ploeg,
met veel genaturaliseerde spelers, heeft zich rechtstreeks kunnen plaatsen, op zich een
prestatie. Het Belgisch regime greep de kans om het sportieve met de politiek en het Belgisch
nationalisme te combineren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met het oog op de
Europacup 2020, parking C  te Grimbergen – Vlaams-Brabant – annexeren om er een gigantisch
stadion te bouwen met meer dan 50.000 zitjes. De Belgische voetbalbond zal er, zoals in
Brazilië, propaganda voeren in het Frans en in het Engels. Het Nederlands wordt bewust
geweerd. En wat doet onze Vlaamse regering? Ze stond erbij en keek ernaar!?

Begin oktober overleed Wilfried Martens, die tijdens zijn studentenperiode en even daarna
actief was in de Vlaamse Volksbeweging, met hoogtepunten op de wereldtentoonstelling 1958
en als medeorganisator tijdens de twee Marsen op Brussel, begin van de jaren zestig. De CVP,
die als partij ook deelnam aan deze marsen, heeft er alles aan gedaan om hem te recupereren
en hem de kans te geven een politieke carrière op te bouwen binnen de partij. De CVP slaagde
er snel in zijn Vlaamse gevoelens om te buigen naar een Belgisch nationalistische overtuiging
die uiteindelijk leidde tot lidmaatschap van B plus. Vanaf 1979 volgde hij Leo Tindemans op als
eerste-minister en bleef dat 13 jaar lang, enkele maanden intermezzo met Marc Eyskens buiten
beschouwing gelaten. Tijdens de onrustige periode van de jaren tachtig zijn er na geheime
besprekingen in Poupehan enkele indexsprongen en een devaluatie van bijna 12% doorgevoerd.
Met de socialisten in zijn regeringen steeg de staatsschuld ver boven de 100% met overmaatse
begrotingstekorten.  De periode werd gekenmerkt door hoge werkloosheidscijfers en de grote
fiscale druk voor werknemers en werkgevers. Vandaag voelen we nog altijd de gevolgen. Hij
zorgde er wel voor dat de Vlaamse, en Franse Gemeenschap, evenals het Vlaams en Waals
gewest rechtspersoonlijkheid kregen. Brussel kwam later aan de beurt. Het was het prille begin
van het federale België. Zijn stoffelijk overschot werd, met aan het voeteinde de driekleur, naar
de Sint-Baafskathedraal gebracht voor het officiële afscheid met militaire eer. Na een zestal
toespraken werd de dienst afgesloten met de orgelversie van de Europese hymne “Ode an die
Freude” uit de negende symfonie van Beethoven en … werd verrassend, door de organist
“rimpelloos” afgesloten met het refrein van de Vlaamse Leeuw. Na een tiental seconden
absolute stilte - om te bekomen (?) -  daverde de “Brabançonne” door de kerk.  

Op 19 oktober werd voor een volle Brusselse Magdalenazaal t.g.v. 45 jaar Marnixring vzw, een
erepenning en oorkonde uitgereikt aan Rita Harnie voor haar initiatief anderstalige ouders uit
te nodigen het Nederlands te gebruiken in de Vlaamse scholen met o.m. de verspreiding van het
vriendelijke spandoek “In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands, U toch ook?”.
Ook in de Druivenstreek werden deze spandoeken gratis uitgedeeld aan alle scholen met het
verzoek ze op te hangen. Sommigen waren enthousiast, anderen weigerden botweg en er was
zelfs een leerkracht die op eigen houtje het doek verwijderde! Tot onze scha en schande
merken wij dat er in de Druivenstreek ook Vlaamse scholen zijn die meewerken aan de
verfransing. Prof. em. Dr. Eric Ponette verzorgde de laudatio. Hij onderstreepte de volgehouden
inzet van Rita om ondanks veel tegenkanting toch door te zetten. Zo kon ze uiteindelijk gedaan
krijgen dat 55% van het leerlingenaantal in de Vlaamse scholen uit het Brusselse gereserveerd
konden worden voor Nederlandstalige kinderen. Haar Vlaamsbewuste houding heeft haar niet
belet om na haar loopbaan in de Imelda-basisschool te Molenbeek, tot directeur te promoveren
in de Sint-Albertusschool te Sint-Agatha-Berchem. Het belang van haar initiatief werd
geïllustreerd met de film “Onze taal in onze hoofdstad” van Frederic Erens. Het feest werd
opgeluisterd door het “Trio Innocente”, dat een prachtige vertolking bracht van de vernieuwde
creatie “Watermuggen” op tekst van Guido Gezelle en gecomponeerd door Jurgen De Pillecijn.
De viering werd voortreffelijk gepresenteerd door Diane Van Hove.

(afgesloten op 18-11-2013)
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30 € voor 10 nummers!

De angst voor het confederalisme

In een vorig nummer drukten wij al de definitie van confederalisme
af: twee of meer onafhankelijke staten willen samenwerken voor
enkele gemeenschappelijke opgaven zoals b.v. buitenlands beleid,
militair beleid, enz. Zij vormen met dat doel een confederatie. 

N-VA bracht met zijn voorstel voor confederalisme de broze
Belgische bal aan het rollen. De Waalse, Brusselse en Vlaamse
regeringspartijen deden uitzinnige pogingen om deze bal tegen te
houden vooraleer hij uit mekaar zou spatten. Want wat zou er
gebeuren als die bal uit mekaar spat?

Neem nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 burgemeesters,
meer dan 150 schepenen, meer dan 700 raadsleden, 6 politiezones
en 19 OCMW’s, allemaal overkoepeld door een Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewestregering met een president, 4 ministers, 3 staats-
secretarissen en 89 parlementsleden. Alle mandaten dik betaald en
uitkijkend naar een goed pensioen. De 19 gemeenten staan diep in
het rood…
Daarnaast is er de federale regering met 1 premier, 12 ministers, 6
staatssecretarissen, 150 kamerleden en 70 senatoren. Ook zij
worden buitenissig betaald, terwijl de overheidsschuld 105 % van
het Bruto Binnenlands Product bedraagt, terwijl het maximaal 95 %
mag zijn.

Wat wordt er voorgesteld? 
- Brussel wordt omgevormd tot de regio Brussel-hoofdstad met
één burgemeester, maximaal 50 raadsleden, en één OCMW, naar
het voorbeeld van de andere Europese hoofdsteden. Dit houdt
wel in dat de inwoners van Brussel-Hoofdstad moeten kiezen tot
welke staat zij willen behoren. Dit is belangrijk voor de sociale
zekerheid. Brussel zal verantwoordelijk zijn voor mobiliteit, leef-
milieu, werk en veiligheid en zijn inkomsten kunnen halen uit
vennootschapsbelastingen, schenking- en registratierechten,
onroerende voorheffing, milieuheffingen, enz.  

- België wordt een soort statenbond, een confederaal model met
Vlaanderen en Wallonië. Beide zijn met hun regering algeheel
verantwoordelijk voor hun eigen beleid, dus ook voor de sociale
zekerheid voor hun inwoners in de hoofdstad. België wordt voor
N-VA niet afgeschaft en zal voor de gemeenschappelijke
bevoegdheden (buitenlands beleid, financiën en defensie)
bestuurd worden door 6 ministers, waarvan er één de rol van
eerste-minister zal waarnemen (zoals dit vandaag gebeurt),
zonder staatssecretarissen en ondersteund door een parlement
met 50 leden. De werking wordt betaald met dotaties. Eén van de
hoofdbekommernissen moet de afbouw van de staatsschuld zijn. 

Met de vrijgekomen middelen kan snel werk gemaakt worden van
een betere werkgelegenheid en het rechttrekken van het
concurrentievermogen. 

Maar o wee!

Het grote probleem voor de regeringspartijen is zonder twijfel hun
verlies aan politieke mandaten. Het verlies van 17 ministers met
ongeveer 1700 “cabinetards”, 9 staatssecretarissen met hun
personeel, 100 kamerleden en 70 senatoren betekent een hele hap
uit het partijbudget. Daarbij komt dat het politiek personeel
(kabinets- en andere medewerkers) ontslagen moeten worden en
een andere job zoeken. Nu de afslanking van de overbevolkte
ministeries bezig is, zal daar waarschijnlijk geen personeelstekort
meer zijn. 

De reacties bleven niet uit. Woeste en kinderachtige scheld-
woorden en vergelijkingen. Brussels minister Guy Vanhengel
(Open VLD) en kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) toonden hun
beste kant in het RTBF-programma “Mise au point”. Onwaardig en
beschamend hoe zij Vlaanderen in diskrediet brachten! Zoiets
maken wij met Franstalige politici op de VRT niet mee. Voor Open
VLD is het woord confederalisme iets kafkaiaans, voor SP-a is het
een tweede Sarajevo, voor Groen is het voorstel als een tweede
muur van Berlijn, en voor CD&V is er nu geen zesde staatsher-
vorming mogelijk en geven zij voorrang aan de werkgelegenheid,
net alsof dit in een confederaal België geen eerste prioriteit zou
zijn. Het Vlaams Belang wil België als onwerkzame natie volledig
weg en opteert voor onmiddellijke onafhankelijkheid. Het heeft dit
scenario reeds grondig voorbereid.  
En om alles nog extra in de verf te zetten, organiseerde VTM in alle
haast, de dag nadien, via iVox bij 1001 geselecteerde Vlamingen een
peiling, zonder dat zij de teksten van het confederale voorstel
vooraf gelezen konden hebben. En de mimiek van de VRT-TV-
nieuwslezers was sprekend.

Henri Otte 
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De Stomme van Portici

De Stomme van Portici (La Muette de Portici) is een opera in vijf
bedrijven gecomponeerd door de Franse toondichter Daniel
François Esprit Auber (1782-1871) op een libretto van August
Eugène Scribe (1791-1861), dat weer teruggrijpt naar een tekst van
Germain Delavigne. Het stuk werd voor het eerst in 1828
opgevoerd in de Opera van Parijs. 

Rolverdeling:
Alfonso, onderkoning van Napels, zoon van de Hertog van 

Arcos (tenor)
Elvira, zijn verloofde (sopraan)
Masaniello, Napolitaans visser (tenor)
Fenella, zijn zuster (stomme rol)
Pietro, vriend van Masaniello (bariton)
Lorenzo, vertrouweling van Alfonso (tenor)
Selva, officier (bas)
Borella en Moreno, vissers (bassen)
Hofdame van Elvira (mezzosopraan)

Handeling: 
Het verhaal speelt in 1647 en is gebaseerd op een historische
gebeurtenis, een Napolitaanse opstand tegen de Spaanse over-
heersing, die geleid werd door de visser Masaniello. In het libretto
wordt er aan deze historische kern natuurlijk heel wat toegevoegd.
Hoofdpersoon is het doofstomme vissersmeisje Fenella, zus van de
historische leider van de opstand uit Portici, een havenstadje in de
buurt van Napels. Zij wordt verleid door prins Alphonso de Arco,
zoon van de tirannieke Spaanse onderkoning van Napels, maar
daarna wil deze van haar af, omdat hij wil trouwen met de Spaanse
prinses Elvira. Alfonso laat Fenella opsluiten, maar zij slaagt erin
te ontsnappen. Agenten van Alphonso achtervolgen haar en dan
wordt zij in bescherming genomen door zijn toekomstige Elvira,
die met afschuw verneemt wat haar verloofde heeft uitgespookt.

Met gebarentaal weet Fenella haar broer te vertellen wat er met
haar gebeurd is en dan zweept Masaniello de Napolitanen nog meer
op tot een opstand tegen de Spaanse tiran. Als zijn aanhangers
prinses Elvira kwaad willen doen, neemt Masaniello haar in
bescherming uit dankbaarheid voor wat zij voor zijn zuster heeft
gedaan.
De revolte wordt ten slotte neergeslagen. De opstandelingen
hebben weinig begrip voor het feit dat Masaniello prinses Elvira in
bescherming nam. Zij verdenken hem van verraad en doden hem.

De opera geldt in Frankrijk als een van de eerste voorbeelden van
de ‘grand opéra’. Dit is een genre waarbij een historisch onderwerp
wordt gedramatiseerd met lyrische koorpartijen, aangrijpende
belcanto-aria’s, spectaculaire enscenering en fantastische decors. 
Nu wat België betreft. Het begon op 25 augustus 1830 in de
Muntschouwburg, met de woorden ”Aux armes!” van de Franse
tenor Jean-François Lafeuillade. Hij zou dit de zaal in hebben
geroepen tijdens het derde bedrijf van de opera. ”Te wapen!” en de
zaal stond al zo op scherp. Even daarvoor, na het zingen van de
opzwepende aria ‘Amour sacré de la patrie’, was Lafeuillade door

het publiek luidkeels om herhaling gevraagd. En na zijn ”Te
wapen!” zouden uit de zaal kreten hebben geklonken als ”Vive la
liberté”, ”A bas le roi”, ”Mort aux Hollandais” en misschien ook wel
tweetalig ”Viva la France, vivat de Fransoeëze”. Een deel van de
Franstalige Brusselse bourgeoisie nam de gelegenheid te baat om
te protesteren tegen de Nederlandse overheersing. De vlam sloeg in
de pan, toen er een aria werd gezongen op de volgende tekst:

Vertaling:
”Amour sacré de la patrie, Heilige liefde voor het 

vaderland,
Rends-nous l’audace et la fierté; Geef ons de moed en de 

trots; 
A mon pays je dois la vie. Aan mijn land dank ik 

mijn leven.
Il me devra sa liberté. ” Het zal me zijn vrijheid 

danken.

Of beter: Heilige vaderlandsliefde, geef ons onze moed en trots
terug. Mijn leven heb ik aan mijn land te danken, het zal zijn
vrijheid aan mij te danken hebben.

De opera werd die avond opgevoerd ter ere van de 59e verjaardag
van de koning Willem I, die toen ook koning der Belgen was. 

Opgezet spel.
We hebben allemaal op school geleerd hoe op 25 augustus 1830,
tijdens de opvoering van ‘La Muette de Portici’ in de Brusselse
Muntschouwburg, rellen uitbraken tegen het Hollandse bewind,
een conflict dat rechtstreeks zou hebben geleid tot de Belgische
onafhankelijkheid. Het was echter opgezet spel en op voorhand
afgesproken. Opstandelingen hebben het moment afgewacht om
bij de aria ‘Amour sacré de la patrie’ in actie te komen tegen het
bewind van Willem I van Oranje. Wat er op die augustusavond ook
precies in de Brusselse Muntschouwburg werd geroepen en of het
vervolgens op stoken was van de politie of uit spontane woede van
het publiek,  de opera werd voortijdig onderbroken (!), het publiek
ging naar buiten en in Brussel had die nacht de eerste gevaarlijke
opstand tegen de Nederlandse regering plaats. Huizen van
hoogwaardigheidsbekleders werden aangevallen en platgebrand.
Daarna ging het snel: de opstand breidde zich uit naar de rest van
het land, vooral in september waren er hevige gevechten, en op
4 oktober 1830 werd België onafhankelijk verklaard. (De hulp van
het Franse leger wordt in België meestal met de mantel der liefde
bedekt, evenals het feit dat ze de Franse koningstroon zouden
beloofd hebben aan de Nederlandse prins). 

Natuurlijk is het verhaal over het revolutionaire effect van “De
Stomme van Portici” geromantiseerd. Er waren in die zomer van
1830 meer ingrediënten voor revolte: lege magen na een mislukte
oogst en het voorbeeld van Frankrijk, waar in juli een revolutie had
plaatsgehad. ”Maar vast staat dat een aantal jonge burgerheren die
avond in die schouwburg knettergek werden gemaakt”.

In de Brusselse Muntschouwburg werd de opera in 1930 nog eens
uitgevoerd om het honderdjarig bestaan van het land te vieren (!).
Vanaf september 1944 hadden nog eens veertien voorstellingen
plaats om de bevrijding van Brussel in de verf te zetten. Maar dat
was dan ook de laatste keer dat De Stomme er te horen was. Een
opvoering in 1980, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het
land, werd op het laatste moment afgeblazen omdat radicale
Vlamingen van plan waren haar te verstoren. 

Sociaal drama
‘La Muette de Portici’ is in wezen een sociaal drama: Fenella,

een arm, jong, verliefd en stom - maar niet doof - vissersmeisje,
wordt gedumpt door haar rijke minnaar die met een Spaanse

Prentkaart met de afbeelding van de laatste scène



5Spoorslag jaargang 43, nummer 6 - 2013

V
LA
A
M
S B

EW
EG
EN

prinses huwt. 
“Als er al een politieke boodschap in zit, dan is het een heel

andere dan degene die men er doorgaans in ziet”, beklemtoont
Patrick Davin. De opera laat zien hoe revolutie kan leiden tot een
bewind waar de nieuwe machthebber al evenzeer een tiran blijkt. 

Inhoud per bedrijf: 

I : In de tuin van het paleis van de hertog van Arcos.
De zoon van de onderkoning Alfonso, heeft er spijt van dat hij
Fenella, een arm Napolitaans meisje dat niet kan praten en dat erg
veel van hem hield, heeft verleid. Hij heeft haar doen verdwijnen
om zijn aanstaande huwelijk met de Spaanse prinses Elvira, op wie
hij stapelgek is. (Aria: O toi jeune victime). Hij vraagt nog Lorenzo
hoe het met Fenella gaat, maar die zegt dat hij al een maand niets
meer van haar gehoord heeft. Als Elvira komt, zingt zij over haar
geluk (Aria: O moment enchanteur). Een hofdame komt haar
vertellen dat een jong meisje haar bescherming zoekt, tegen de
soldaten die haar achtervolgen. In gebarentaal vertelt het stomme
meisje haar levensgeschiedenis. Als het bruidspaar na de
huwelijksceremonie de kapel uitkomt, wordt Alfonso door Fenella
herkend. In gebarentaal maakt het meisje kenbaar dat Alfonso haar
verleider was. Elvira is verbijsterd. 

II : Portici, aan de kust, tussen Napels en de Vesuvius.
Vissers beramen een complot om een omwenteling voor te
bereiden en Masaniello zingt een barcarolle. ‘Amis, la matinée est
belle’, waaruit grote ongerustheid klinkt. Alleen zijn vriend Pietro is
op de hoogte van het lot van Fenella, de zus van Masaniello, die nog
steeds verdwenen is. Samen zingen zij een duet, ‘Amour sacré de la
patrie’, waarin zij de tirannie verwerpen. (aanleiding tot de
Belgische revolutie). Dan komt Fenella haar verhaal in gebaren
vertellen aan Masaniello, deze zweert wraak te zullen nemen en
roept de vissers op te vechten.

III : Een plein in Napels.
Alfonso heeft berouw over zijn daad, en probeert Elvira te
overtuigen van zijn echte liefde. Zij gelooft hem. Hij geeft opdracht
het meisje op te sporen en haar bij Elvira te brengen. In alle drukte
op de markt wordt de tarantella gedanst. Als de soldaten Fenella
herkennen en willen arresteren, steekt Masaniello de soldaat neer
die Fenella wil beetpakken en geeft de bevolking het sein tot de
opstand. Hij smeekt om Gods zegen en rukt dan met gewapende
vissers op om Napels te veroveren. 

IV : De hut van Masaniello in Portici.
Masaniello vindt het erg dat er geplunderd en gemoord wordt.
(Aria, O Dieu, toi qui m`a destiné.) De onderkoning heeft zich
teruggetrokken in de citadel, van waaruit hij nog steeds gevaarlijke
uitvallen kan doen. Masaniello zingt de bleke uitgeputte Fenella in

slaap, ‘du pauvre seul ami fidèle’. Pietro wil dat Masaniello
terugkeert als leider van de opstand, hij wil het hoofd van Alfonso,
maar Masaniello wil eerder een einde maken aan het
bloedvergieten. Fenella heeft alles gehoord. Alfonso en de
gesluierde Elvira komen bescherming zoeken in de hut, niet
wetende wie er woont. Fenella weigert Elvira, haar rivale, te
redden. Masaniello wil hen helpen, maar Pietro wil hen
terechtstellen. Masaniello beroept zich echter op de wetten van de
gastvrijheid en geeft hen gelegenheid in een bootje naar het kasteel
over te steken. Terwijl de Napolitanen Masaniello huldigen als hun
leider, beraamt Pietro met medestanders een komplot om hem ten
val te brengen. 

V : Voorportaal van het paleis.
De opstandelingen hebben zich hier verzameld en houden een
orgie. Pietro zingt een barcarolle, ‘Voyez du haut de ces rivages’.
Hij heeft Masaniello een langzaam werkend gif ingegeven, want,
zegt hij tegen een vriend, deze tiran is nog erger dan de vorige.
Borella die Alfonso en Elira in veiligheid heeft gebracht komt met
het slechte bericht dat Alfonso met sterke troepen op weg is naar
het paleis. Bovendien is ook de Vesuvius uitgebarsten, wat door de
bevolking wordt gezien als een slecht voorteken. Masaniello is de
enige die hen kan redden, maar het gif heeft zijn werk al gedaan.

Ten prooi aan zinsverbijstering zingt hij lachend de barcarolle uit
het tweede bedrijf, met op de achtergrond de vuurspuwende
Vesuvius. Fenella weet hem weer bij te brengen en kan hem
overtuigen van de ernstige situatie. Aan het hoofd van een bende
gaat Masaniello het naderende leger tegemoet, terwijl Fenella voor
hem bidt. Als even later Elvira verschijnt, vertelt zij dat Masaniello
haar leven gered heeft, maar even later komt Alfonso vertellen dat
Masaniello vanwege de hulp die hij haar heeft gegeven ter dood is
gebracht. 
Na dit bericht pleegt Fenella zelfmoord.  

Jan Goossens

Schilderij van de Belgische revolutie
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Barbados, het fiscaal engagement

Fiscale engagementen, men moet er
voorzichtig mee zijn en er is de laatste tijd
veel te doen rond de eerlijke bedoelingen
van dergelijke constructies. Het is niet
omdat er sociaal bij staat dat het daarom
betrouwbaar is.

Het debacle rond de Arco-coöperanten, zeg
maar de 800.000 brave spaarders, met veel
oudere mensen is lang niet opgelost. Zij
dreigen hun spaarcentjes te verliezen. Er is
een bedrag mee gemoeid van ettelijke
miljarden euro. Velen onder hen zijn trouw
lid van èèn van de vele sociale verenigingen
binnen de koepel van de Algemene
Christelijke Arbeidersbeweging. Zij worden
door velen gewaardeerd voor het nuttige en
dikwijls noodzakelijk en gratis vrijwil-
ligerswerk in hun parochie voor mede-
mensen die het minder gemakkelijk
hebben. Hun inzet wordt ten onrechte
overschaduwd door de fouten van hun
koepelorganisatie.

Laten we een poging doen om uit te leggen
waarover het gaat:

Vanaf 1985 besloot het ACW het
zwaartepunt te leggen op de financiële
sector en de niet financiële activiteiten te
verkopen. Zo ging de voedingswinkel De
Welvaart naar Louis Delhaize en werden de
badstoffen Santens nv, het reisbureau Ultra
Montes, de drukkerij Sofadi en het bureau
Samko verkocht. In 1994 hebben ze zelfs
hun eigen ACW-krant Het Volk verkocht
aan de VUM (Corelio). 

Het ACW, als zeer grote organisatie,
beheert enkele eigen banken en verze-
keraars. LVCC (Landelijk Verbond van
Christelijke Coöperaties) wordt in 1990
Arcogroep met een participatie van
Auxipar en Arcofin (DVV en BAC-COP). In
Ierland had DVV (later Dexia Insurance)
een filiaal Eurco-Re, die vooral gespe-
cialiseerd is in herverzekeringen van
Canadese banken. In Ierland is het
belastingstarief (DBI) amper 10%. De

gemaakte winsten konden vervolgens voor
meer dan 90% terugvloeien naar DVV
(Dexia-Belfius). De opbrengsten van de
herverzekeringen van Canadese banken
waren in Canada aan een veel hogere DBI
onderworpen, waardoor er een lagere
winstmarge over bleef voor Euro-Re. Maar
de Canadese banken die herverzekerd
werden door Euro-Re, hadden een kantoor
op het eiland Barbados.  De DBI is daar 0 %.
De opbrengst  van de herverzekeringen in
Canada vloeiden via Barbados naar Euro-
Re, die er bij ons met 10 % DBI vanaf
kwamen en 90 % vloeide in de kas van
Dexia-Belfius. In 1997 werd de Artesia
Banking Corporation opgericht, na de
overnamen van de zakenbank Paribas door
BACOP. In 2001 kocht Dexia de Artesia
Banking Corporation van ARCO, waardoor
ARCO voor 15,3 % mede-eigenaar werd van
Dexia. Reeds in 2000 werd de cvba Sociaal
Engagement gesticht om er de winst-
bewijzen (dividenden) van BACOP en DVV
(Volksverzekeringen) in onder te brengen.
(Cvba: geen roerende voorheffing). In 2001
fusioneert BACOP in DEXIA. En dan zijn er
de 300.000 winstbewijzen van het vroegere
BACOP (dat overgegaan was in Dexia) voor
een waarde van 170 miljoen euro en die 2
dagen na de oprichting van cvba Sociaal

Engagement in december 2000 getrans-
fereerd werden naar deze cvba en in de
boeken ingeschreven werden “zonder
waarde”, omdat ze niet verkocht konden
worden. De 170 miljoen euro winst-
bewijzen brachten wel 17 miljoen interest
op. Officieel waren dat de vergoedingen die
de staatsbank Belfius (na het faillissement
van Dexia) volgens haar boeken had
uitgekeerd ten gunste van de ACW cvba
Sociaal Engagement voor verleende
diensten. Dit veroorzaakte zoveel com-
motie dat het ACW alle winstbewijzen aan
de genationaliseerde bank Belfius verkocht
voor amper 110 miljoen euro. (De winst-
bewijzen werden vernietigd). Om de
vriendschap tussen het ACW en Belfius op
peil te houden heeft het ACW een deel van
de opbrengst van de verkoop onder de
vorm van een “eeuwigdurende” lening
tegen 6,25 % aan Belfius teruggegeven (een
soort lease back?). Op de 17 miljoen euro
opbrengst van de 300.000 winstbewijzen
van DEXIA België, die in 2011 ondanks een
verbod van de Europese Commissie,
werden uitbetaald aan het Sociaal Enga-
gement, zonder dat Sociaal Engagement
aandelen heeft, werd geen voorheffing
betaald.
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De cvba Sociaal Engagement zou in 2000
opgericht zijn om te kunnen genieten van
bijzondere belastingsvoordelen op de
dividenden. Er zou sinds 2010 op 8 miljoen
euro winst geen vennootschapsbelasting
zijn betaald, dit komt overeen met een
aanslag van 2,4 miljoen. De BBI stelt zich
ook vragen rond het ten onrechte
inbrengen van personeelskosten en rond
bepaalde aftrekposten. In december 2013
verjaart de termijn. Voor de jaren tussen
2000 en 2010 is de aanslagtermijn van 3 jaar
reeds verstreken naar schatting een verlies
aan vennootschapsbelasting zonder DBI
(Definitief Belaste Inkomsten) aftrek van 5
miljoen euro.  

In een wilde poging om te beletten dat die
trouwe spaarders de dupe van het
roekeloos bankbeleid zouden kunnen
worden, ten gevolge van het faillissement
van Dexia in 2008, heeft de toenmalige
premier (van ACW-signatuur) in 2009, in
alle haast een staatswaarborg (1,5 miljard
euro) gegeven op alle spaartegoeden. Was
hier sprake van enige voorkennis? Deze
waarborg werd onwettig verklaard omdat
het om aandelen zou gaan en geen
spaartegoeden. Het advies van de auditeur
is negatief maar de Raad van State moet er
nog een definitieve uitspraak over doen.
Het is goed om weten dat het ACW nog
kapitaalkrachtig genoeg is om een “sociale
daad” te stellen, met name om zelf de
spaargelden uit te betalen

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)
onderzoekt een fiscaal dossier rond de
zuiverheid der winstbewijzen van het ACW.
Dexia/Arco groep (Arcopar is een
deelvennootschap voor het beheer van de
spaarboekjes) zijn intussen in vereffening.
Dexia werd opgesplitst, in een bad bank
Dexia en met 4 miljard belastingsgeld in
een “gezonde” genationaliseerde bank
Belfius.

Intussen zijn er rechtszaken lopende. De
aantijgingen zijn niet van de minste, zoals
schriftvervalsing, belangenvermenging,
financieel gesjoemel, fiscale fraude,

onrechtmatig gebruik van de notionele
intrestaftrek. Maar ook het ACW heeft een
rechtszaak lopen tegen Dedecker en tegen
Belfius. Het ACW wordt vertegenwoordigd
door ouwe getrouwen als G. Lenssens
(zoon van gewezen minister Lenssens,
ACW). Interessant om weten is de het ACW
bij de BBI wordt bijgestaan door advocaat
Axel Haelterman, hoogleraar bij de KUL en
lid van de Hoge raad voor Financiën. Maar,
Haelterman loog begin dit jaar door zich uit
te geven als een “onafhankelijk” expert en
verklaarde in die functie op een pers-
conferentie, dat hij na een “diepgaande”
studie geen fiscale overtredingen had
vastgesteld in de boekhouding van Sociaal
Engagement. Het is niet zomaar dat men
vandaag ook al spreekt over “Fiscaal

Engagement”! Men moet er niet aan
twijfelen dat de ACW/CD&V-politici en de
politiek benoemden in de magistratuur hun
invloed zullen aanwenden ten gunste van
de Christelijke Werknemersorganisatie.
Sommigen deinzen er zelfs niet voor terug
scherpe dreigementen te uiten: al wie over
ons nog iets durft te zeggen of schrijven,
zullen we vinden!

VGO 

Bronnen:  artikels gepubliceerd in De Tijd,
Trends, De Morgen,  Mens en recht. Ook  de
ppt-uiteenzetting van kamerlid Peter
Dedecker bij Pro flandria op 21-9-2013.
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Wandelen en erfgoed

‘Trage wegen’ is wat er overblijft aan paden en veldwegen die ons
zijn nagelaten als sporen van vele generaties voetgangers. De trage
weg is eigenlijk de restcategorie aan “sentiers” en “chemins” zoals
België ze heeft opgetekend in de Atlas der Buurtwegen (1867). Vele
wegen zijn immers ofwel veranderd in een straat of steenweg ofwel
in onbruik geraakt door een veranderende cultuur en het belang
van de auto. 

Vandaar dat de Vlaamse overheid aandacht is gaan besteden aan de
wegjes die de hedendaagse wandelaar weet te waarderen. In wezen
zijn ze het langzaam gegroeid geheugen van hoe het landschap op
ons continent is opgebouwd door de geduldige arbeid van vele
generaties en zijn ze dus van groot belang voor een goed begrip van
Vlaanderen binnen Europa.

Wegjes en paden verraden eeuwen van menselijke activiteit
waarvan de overlevering liefst wandelenderwijs moet worden
levendig gehouden en hun functionalitieit moet worden aangepast

aan hedendaagse behoeften zoals onthaasting en verstilling.
Schaalvergroting en urbanisatie gaan echter voorbij aan de waarde
van trage wegen als getuigen van een ‘in cultuur brengen’ van de
ruimte in Vlaanderen. 

In overleg met Dorpsraad Terlanen nam de Milieudienst van de
gemeente Overijse het initiatief om samen met de Beierij van IJse
een naamgeving uit te werken die het omliggend cultuurlandschap
tot leven brengt en zodoende een welgekome versterking betekent
van het collectief geheugen. De werkgroep Dorpse Wegen is sinds
2006 bezig dit stukje mensengeschiedenis te achterhalen en hun
landschappelijke waarden te versterken. 

Nu probeert de werkgroep de ”gemeentelijke werking rond trage
wegen” de bewoners erbij te betrekken via maandelijkse
samenkomsten en de vorderingen te toetsen aan het Gemeentelijk
Meerjarenplan (2014-2019). Voor 25 trage wegen wordt de
toekomstvisie uitgegewerkt die moet bijdragen tot de duurzaam-
heidsdoelstelling van het plan.

Voor de toekomst van Terlanen als dorp biedt de werking rond
trage wegen tevens de mogelijkheid het BPA 65 - Plateau van
Overijse en Lanevalei consequent in te vullen en bij te dragen tot
de versterking van de buffergebieden die het gehucht tot op heden
hebben gevrijwaard van doorgedreven verkaveling en verstede-
lijking.

In het Klein en Groot Terlanenpad zijn er drie belangrijke
knooppunten geïnventariseerd waar telkens een 8-tal bewegwij-
zerde paden samenkomen (Molenstraat, Schaatbroekstraat en
Nijvelsebaan/Grotstraat). Aangezien deze knooppunten gesitueerd
zijn in respectievelijk Rode Bos, Lanevalei en Terlanenveld,
besteedt  de werkgroep veel aandacht aan de maatschappelijke
tendensen en omgevingsfactoren die de afremming van verste-
delijking van deze drie gebieden dreigen te verzwakken.

Er bestaat immers een nauw verband tussen het bewandelen en
beleven van wat ons Vlaams landschap typeert tot erfgoed, vooral

Officiële inhuldiging van de trage wegen te Terlanen in
oktober 2013 door schepen Jan De Broyer

Gekookt (paarden)krachtvlees.

Vlaanderen doet wat het kan en kijkt positief tegen fileleed aan.
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omdat de kunst van het wandelen niet zo zeer iets van doen heeft
met prestatie, uitdaging of wedijver dan wel met het versterken van
ons vermogen om de omgeving zintuigelijk op ons te laten
inwerken, om te verwijlen bij bomen, planten en dieren, om stil te
staan bij de dingen onderweg, in de dubbele betekenis van het
woord.

We kunnen onze ogen niet sluiten voor begrippen als serenitiet,
ruimte en natuurlijkheid van het landschap waarin de trage wegen
zich hebben genesteld. Deze drie kenmerken zijn van toenemend
belang voor het herstel van onze mentale capaciteiten, en zijn dus
de moeite waard om ons cultuurlandschap toekomstgericht te
vrijwaren van lucht-, licht-, geluids- en natuurbezoedeling.

Dit alles vergt een aanpak met verenigde krachten waartoe het
Vlaams Komittee Druivenstreek kan bijdragen door een effective
koepelwerking naar twee van zijn zes doelgroepen, namelijk zij die
zich richten op de versterking van het plattelandskarakter en zij die
begaan zijn met een erfgoed dat oude en nieuwe inwoners gevoelig
maakt voor onze streekgebonden eigenheden.

Dirk Jena

Langs trage wegen komt men mooie landschappen tegen
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Lezers schrijven ...

Beste redactie,

Tot mijn genoegen werd ik bij het lezen van de jongste Spoorslag op blz.16 aangenaam
verrast door het artikel over Antoon de Candt. Dank voor het bijna letterlijk overnemen
van een deeltje van mijn tekst.

Allesbehalve ‘aangenaam verrast’ – integendeel erg ontroerd - was ik door te vernemen dat
Toon in 1966 omkwam in een auto-ongeval, zo kort na de memorabele ZaZo’s in Meise.
Slechts 27 jaar, een jaar jonger dan ikzelf. Hij had nog zoveel talent in pacht, waarvan wij
nauwelijks kunnen vermoeden wat hij daarmee nog te bieden had. Wat zijn zus over hem
zegt, voegt alles toe aan wat wij, luisterend naar zijn ‘liedjes’ al aanvoelden. Ook al waren
wij geen rebellen, wij zagen zijn authenticiteit en waren er onder de indruk van.

Met vriendelijke groet.

Magda Rock 

Geachte heren,

Wij horen zo weinig over onze Vlaamse liedkunst, o.m. van Emiel Hullebroeck (1878-
1965), de grote muziekpedagoog en stichter van NAVEA (de latere SABAM). En evenmin
van Peter Benoit, de beroemde componist van de Rubenscantate. Hij was stichter van het
Antwerpse muziekconservatorium.

Tot voor een paar jaren was ik in het bezit van de partituren van Emiel Hullebroeck; ik heb
ze doorgegeven aan de heer Arthuur De Vis van de Overijsese muziekschool. 

Met vriendelijke groet.

E. Bergmans

Noot van de redactie. Wij hebben de heer De Vis verzocht hierover een bijdrage te
bezorgen.
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Onze druivenstreek kent een grote verschei-
denheid aan verenigingen. Sportverenigin-
gen, culturele verenigingen, muziekvereni-
gingen, … iedere vereniging heeft zo zijn
eigen doelgroep. Maar wat te denken van de
KVLV? Hun aanbod aan activiteiten is zo
veelzijdig dat het moeilijk is om de
vereniging in een vakje te stoppen. En de KVLV is al lang niet
meer de ouderwetse boerinnenbond van vroeger. Leest u
zelf maar.

Historiek – Nationaal
Het begon op 5 juli 1911 te Leuven waar ‘in den schoot van
den Belgische Boerenbond eene afdeling voor vrouwen
werd gesticht, met name Belgischen Boerinnenbond’. Naast
de typische landbouwonderwerpen was er toen al aandacht
voor het verbeteren van de voeding, de verzorging van
zuigelingen en een goede scholing voor meisjes op de
buiten.  Tot 1940 was er een explosieve groei: zowel het
aantal leden als het aantal gilden verzesvoudigde tot
ongeveer 120.000 leden en 973 gilden. De bestuurders
werden permanent gevormd en begeleid, vanaf 1922 zelfs
met het maandblad ‘Onze Gids’. Door deze kadervorming
heeft de Boerinnenbond op langere termijn gezien een grote
bijdrage geleverd aan de mondigheid van de vrouw op het
platteland. Er kwam een eigen trimestrieel ‘bestuursblad’
met ook een bijlage voor ontspanning! Het ledenblad ‘De
Boerin’ werd vanaf 1949 ‘Bij de Haard’ genoemd. In 1949
werd met een dienst Sociaal Hulpbetoon gestart en in 1959
kwam er de oprichting van een eigen dienst Gezinshulp.

Voor de invoering van het vrouwenstemrecht
voor het parlement in 1948 was er nauwelijks
aandacht voor politiek. De parlements-
verkiezingen van 1949 brachten een
ommekeer op gang. De leden kregen – in
voorzichtige bewoordingen – de raad ‘goed’
te stemmen. Vijftig jaar lang was de boerin-

nenbond geëvolueerd, van een echte boerinnenbond naar
een organisatie van landelijke vrouwen. Zoals in de bredere
maatschappij alle vaste waarden in twijfel werden getrok-
ken, zo stelde de Boerinnenbond in de jaren ’60 zichzelf in
vraag.  Inspraak, overleg, medebeheer… kregen in de
Boerinnenbond gestalte in opeenvolgende veranderingen in
het bestuur. De raden werden omgevormd tot echte
besturen met beslissingsbevoegdheid: gewestbestuur,
streekbestuur en aan de top het nationaal bestuur en de
algemene vergadering van de vzw KVLV. Katholiek
Vormingswerk Voor Landelijke Vrouwen.
Per 1 januari 2003 verhuisde KVLV van Leuven-stad naar
Wijgmaal naar een nieuw opgetrokken gebouw op de oude
Remysite. Hier kon de hele groep zich huisvesten. Naast een
sociaal-culturele organisatie heeft ze zich ook ontwikkeld
als vormingsbeweging en heeft ze haar dienstverlening
uitgebouwd. De verschillende vzw’s, onder de koepel KVLV,
groeiden uit tot de grootste private dienstverleners in hun
sector: Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang,
Zorg-Saam en Zorgnetwerk. In het belang van de Agro-leden
participeert KVLV aan de beleidsorganen van de
Boerenbond en doet ook aan een ruime netwerking.  Vanaf
2006 is KVLV niet langer ‘Katholiek Vorminsgswerk Voor

KVLV Terlanen

Het huidige bestuur van KVLV Terlanen.
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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

Landelijke Vrouwen’ maar gaan ze voortaan als ‘Vrouwen
met Vaart’ verder. Het ledenblad kreeg dezelfde naam. KVLV
profileert zich nadrukkelijk op een aantal inhoudelijke
domeinen: lekkere en gezonde voeding, gezondheid en
conditie, creativiteit, zorgzaam samenleven, platteland. De
kleine 10 % boerinnen en tuiniersters worden ondersteund
via de werking KVLV-Agra. In 2011 vierde KVLV haar
eeuwfeest met bijna 20.000 vrouwen in Leuven; sindsdien
heet de groep KVLV ONS, een netwerk van organisaties en
verenigingen die het welzijn van de vrouw bevordert. Nik
Van Gool is de huidige voorzitster van KVLV, Vrouwen met
Vaart.

KVLV Terlanen
We spreken thuis af bij Marijke De Kock, sinds 30 jaar
voorzitster van KVLV Terlanen.  Gilberte Vanhaelewijn kon
niet aanwezig zijn wegens een te drukke agenda. Marijke
vertelt.
10 november 1959 is de eerste datum in de archieven van
KVLV Leuven waar sprake is van de afdeling Terlanen. Maar
het was in de winter van 1958 dat enkele vrouwen van
Terlanen in de toen nog op volle toeren draaiende
graanmolen op de Lane, samenkwamen om de start te geven
aan een vrouwenbeweging in Terlanen. De mannen van het
dorp hadden hun verzetjes (Boerenbond, fanfare, kaartje
leggen op café) maar de vrouwen bleven in hun dagelijkse
sleur zitten. Daar moest verandering in komen. Een

moeilijke opgave maar vol goede moed begonnen ze eraan.
De startvergadering vond plaats met 19 leden en werd
gesteund door de parochiepastoor. Er werd een bestuur
gekozen en Bernadette van Roy, bewoonster van de
watermolen, werd de eerste voorzitster. 39 gezinnen sloten
zich aan op een totaal van 400 zielen. De emancipatie van de
vrouwen van Terlanen was begonnen.
Het huidige bestuur van KVLV Terlanen bestaat uit 14
bestuursleden. De financiën en de administratie worden
geregeld door Gilberte Vanhaelewijn, bijgestaan door Grete
Van Gampelaere. Marie-Rose Dehertogh en Cecile
Machtelinckx zijn gewestverantwoordelijken.  Vroeger was
het niet verplicht, maar nu kijkt KVLV nationaal erop toe dat
het bestuur om de vijf jaar opnieuw verkozen wordt.  
Voor zo ver Marijke weet, bestaat er geen Waalse
tegenhanger van de KVLV. In Duitstalig België daarentegen
bestaat wel een afdeling, LFV, Frauen in Bewegung. 
KVLV Terlanen behoort tot het KVLV-gewest Overijse:
Overijse-centrum, de gehuchten en Groot-Huldenberg. Op
gewestelijk niveau zijn er jaarlijks vier vergaderingen waar
elke KVLV- afdeling een vertegenwoordigster naartoe stuurt.

Is de K van katholiek nog belangrijk is in KVLV
Terlanen?
Het antwoord is duidelijk. KVLV Terlanen is pluralistisch,
iedereen is welkom bij ons, ongeacht de religieuze
overtuiging, politieke strekking, taal of ras. Maar het is wel
zo dat in ons klein dorp nog regelmatig KVLV-activiteiten
plaatsvinden in en rond de kerk. Zo kuisen we enkele malen
per jaar de kerk, organiseren we de receptie na de
kerkdienst op feestdagen, stellen we jaarlijks zelf één
woorddienst samen, dragen we de Onze-Lieve-Vrouw met de
processie en wordt al eens een uitstap naar Scherpenheuvel
georganiseerd.  Onlangs nog hadden we een gespreksavond
rond de vraag ‘Wat is geloven voor jou?’.

Waarom ben jij, Marijke, lid geworden van de KVLV?
Mijn moeder was bestuurslid bij de oprichting en ik ben er
eigenlijk ingerold als kind. De activiteiten in die tijd vonden
altijd plaats op zondagnamiddag en dan ging ik al eens mee
met mijn moeder om tafels te helpen dekken bijvoorbeeld.
Nu spreekt het me vooral aan omwille van het sociaal aspect
en de inhoud van de activiteiten.  
Onze vereniging is echt wel succesvol.  We tellen momenteel
een 110-tal leden en alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.
We houden tien bestuursvergaderingen per jaar en hebben
gemiddeld één activiteit per week. Zo wordt er iedere week
geturnd onder leiding van Anne Goedhuys en tijdens de
zomermaanden wordt er iedere dinsdagavond een
wandeling gemaakt. Tijdens de wintermaanden hebben we
nu maandelijks ons hobby-café waar iedereen die graag
handwerk verricht, naartoe kan komen. En sommigen
komen gewoon eens langs om een babbeltje te slaan of iets



13Spoorslag jaargang 43, nummer 6 - 2013

O
N
Z
E V

ER
EN
IG
IN
G
EN
 (10)

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!

te drinken. Ieder jaar in de lente organiseren we een twee- of
driedaagse wandeltocht. Kooklessen en andere informatieve
avonden worden regelmatig georganiseerd. Uitstappen naar
het Europees en het Vlaams Parlement, bezinnings-
weekeinden in Westvleteren en Chimay, bezoeken aan
culturele evenementen, aan tuinen hebben allemaal al op de
agenda gestaan. Afwisselend organiseren we in mei ‘Ontbijt
aan bed’ of een lentefeest. Naar het jaareinde toe nodigen we
al onze leden met partners uit op onze ledenfeestviering,
telkens in het kader van een bepaald thema. Dit jaar haalden
wij de glorietijd van de serristen nog eens naar boven. Leden
kunnen gratis genieten van een feestelijk feestmaal (door
onszelf bereid en opgediend), de partners betalen 25 €. In
2009 werd het 50-jarig jubileum uitgebreid gevierd te
Terlanen. Den Turf werd aangekleed in de stijl van de jaren
’50 en de expo ’58.  Ja, samen feesten, samen tafelen en er
zijn voor elkaar dat is wat wij met KVLV Terlanen als doel
hebben. En daarenboven willen we ons als KVLV Terlanen
ook maatschappelijk engageren. Zo werden we voor de

feestviering in Ganspoel gevraagd om te komen helpen en
dat hebben we met plezier gedaan. Verder gaat er ook
aandacht naar zorg voor ouderen en eenzamen en wordt er
jaarlijks op gewestelijk niveau ‘de dag van de alleen-
staanden’ georganiseerd. KVLV-Terlanen sponsort ook
sommige goede doelen: de opbrengst van het optreden van
het jeugdstrijkorkest Violet van Oud-Heverlee in de St.-
Michielskerk van Terlanen ging naar hun Zuidafrikaanse
zusterorkest the Bochabela String Orchestra van de
straatmuzikantjes van Bloemfontein, de omhaling van de
voordracht van Jan Royackers over zijn verblijf in Rwanda
ging naar de Ahazzaza-school van de sloppenwijken van
Muhanga.  

Wat heb jij als voorzitster zien veranderen tijdens 30
jaar voorzitterschap? 
Ja, vroeger waren er natuurlijk meer boerinnen en serristen
waar nu de leden voor het overgrote deel buitenshuis
werkende vrouwen zijn. En waar vroeger de activiteiten op

Op wandelweek-end in Alden Biesen in 2011.
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zondag werden georganiseerd zijn het nu meestal
avondactiviteiten geworden. De vrouwen zijn ondertussen
ook mondiger geworden en ook kritischer (in de goede zin
welteverstaan).  Er wordt nu ook meer van gedachten
gewisseld dan vroeger. Tegenwoordig is in vele gezinnen het
aanbod aan activiteiten buiten de KVLV groter geworden dan
vroeger. Maar ons ledenaantal blijft stabiel en met onze
activiteiten krijgen we doorgaans toch wel wat volk op de
been. Het voortbestaan van onze vereniging is dus niet direct
een probleem. En we blijven ons best doen om jonge leden
aan te trekken.  
Op financieel vlak trekken we goed ons plan. Via de
Culturele Raad ontvangen we subsididies en van de
gemeente mogen we gratis beschikken over een
vergaderlokaal (al gebruiken we nu al wel eens het
vergaderlokaaltje bij ‘De Sportman’). Van sommige
activiteiten hebben we eigen inkomsten, maar het lidgeld
(28 €) gaat integraal naar KVLV Nationaal. En als wij
activiteiten organiseren die voorgesteld worden door KVLV
Nationaal krijgen we wel financiële steun. Voor onze
kooklessen bijvoorbeeld. Verder werken we heel
vriendschappelijk samen met de andere verenigingen in
Terlanen. Ook met de KVLV- afdelingen in de streek is er een
goede samenwerking. Denk maar aan onze stand tijdens de

druivenfeesten van Overijse waar allerlei lekkere
streekbereidingen aangeboden worden.
Als een typische vrouwenorganisatie vragen we ons af of
mannen ook welkom zijn. Ja, ze zijn inderdaad altijd
welkom, meer nog, ze worden regelmatig ingeschakeld om
mee te helpen.

Als KVLV-lid krijg ik iedere maand jullie tijdschrift en
eerlijk waar, het is aangenaam leesbaar en hedendaags
qua inhoud.  Hoe belangrijk is het ledenblad?  
Marijke vertelt ons dat ze regelmatig hoort dat er leden zijn
die enkel lid zijn om het ledenblad te krijgen. De rubrieken
zijn inderdaad gevarieerd en met de tijd mee. Men vindt er
trouwens iedere keer voordeelbons in voor de aankoop van
boeken, voordeelprijzen voor culturele manifestaties, gratis
toegang tot het voedingssalon, …
Op de vraag of Marijke Spoorslag krijgt en leest krijgen we
maar een matig antwoord.  Het is leesbaar en soms vind ik
sommige artikelen wel informatief. En of VKD als vereniging
belangrijk is voor Overijse, daar heeft de voorzitster geen
mening over.  

Greta en Ingrid
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Biljarten op zijn Belgisch

Als N-VA de Brusselaars wil laten kiezen
voor Vlaamse, dan wel Waalse sociale
voorzieningen (persoonsgebonden ma-
teries zijn voor de gemeenschappen)
dan krijgen ze niet alleen de Frans-
taligen, maar ook de Vlaamse partijen
op hun hals. Er wordt gesproken van
apartheid en erger. Als de Franstaligen
zonder enig overleg beslissen dat er een
samensmelting komt van Wallonië met
Brussel, région Wallo-Brux of zo, dan
kikt er niemand, ook geen enkele
Vlaamse partij, hoewel het dan wel
degelijk gaat over het overhevelen van
alle Vlaamse Brusselaars naar een
eentalige Franstalige constructie en dat
zonder enige keuzemogelijkheid. Als de
Brusselaars spreken van Bruxelles
métropolitaine dat zowat heel Vlaams-
Brabant inlijft, dan ziet men langs
Vlaamse zijde weinig deining. Wanneer
Brussel een super stadion wil bouwen
op Vlaams-Brabantse grond te Grim-
bergen, dan is daar weinig reactie op,
ten hoogste een petitie op internet door
de VVB. Zie ik nu spoken, of ben ik een
Belgische Don Quichote? 

Albert II heeft opslag gevraagd, hij kan
moeilijk al zijn buitenlandse verblijven en zijn luxejacht
onderhouden met een inkomen waar wij van duizelen. Hij
wil tenslotte geld van mensen met al dan niet een kleine
spaarboek gebruiken voor zijn luxueus leventje zonder aan
zijn eigen schandalig dikke spaarpot te komen. ’t Is crisis
voor iedereen. De Croo vindt dat kunnen, de spoorwegen
kosten ook elk jaar veel geld, zegt hij. Nou goed, maar die
spoorwegen zijn wel een beetje nuttig, b.v. helpen ze veel
mensen elke dag naar hun werk, al dan niet op tijd, nietwaar
meneer De Croo? Of is dat niet belangrijk? 

Dank zij onze actieve media weten we het nu, de Vlamingen
gebruiken steeds meer een ‘tussentaal’, dus een taal tussen
algemeen Nederlands, de cultuurtaal, en hun dialect. Ze
worden dus beter verstaanbaar voor mensen buiten hun
eigen dorp. Zouden onze mediamensen er ook aan gedacht
hebben dat zij zelf misschien de grootste promotoren zijn
van deze tussentaal, in hun tv-programma’s en spelletjes,
hun populaire kookprogramma’s, hun series en soaps
allerhande? 

Karel De Gucht is schijnbaar nog niet vrij van zegel wat
betreft onze alerte fiscus. Zou De Decker destijds misschien
toch niet zo verkeerd geweest zijn? Op zijn gebruikelijke
arrogante manier noemt hij de actie van de fiscus “te gek om
waar te zijn”. Het gaat om ongeveer een miljoen euro.
Inderdaad te gek voor een armoezaaier. Zit daar een
onpartijdige bij de fiscus? 

Di Rupo was op zoek naar geld, op aandringen van Europa
en hij moest wat besparen, maar dat zou ten koste gaan van
vette jobkes voor de kameraden. Iemand berekende dat hij

tenslotte toch 11 % ervan uit bespa-
ringen haalt en al de rest … uit onze
alsmaar dunnere geldbeugel. Maar alle
gevestigde lichamen zijn het erover
eens, hij is goed bezig en wordt beloond
met een groeiende populariteit in …
Vlaanderen, naar het schijnt. Na een
lang cafébezoek misschien, of zijn de
Vlamingen echt … niet te doen?

Dan zijn er nog de Rode Duivels, ze zijn
‘formidabel’, zoals alles in dit land de
laatste tijd, tienmaal per dag.

Om wat succes te hebben op een
biljarttafel is het niet genoeg enkel-
voudig te spelen, dus zoals een
beginnend speler, het punt maken. Zo
geraak je maar in de nesten. Twee-
voudig spelen is ook iets doen met bal 2,
en die liefst in de buurt brengen van bal
3 (en 1). Dat vraagt dus heel wat meer
concentratie en inspanning. Bal 2 raken
en dan recht naar bal 3 gaan met je
keubal is te doen. Wil je echter bal 2 nog
een gunstige plaats geven ook, dan
komt er heel wat meer bij kijken en dat
lukt maar met het nodige overleg en
kalmte. Je raakt dus bal 2 dikker of

dunner dan nodig om bal 3 te raken en moet dat dan
compenseren met het nodige verticale en misschien ook
horizontale effect.  Na de botsing met bal 2 zal je bal dan
eerst de natuurlijke richting ingaan, maar dan door het
verticale effect een zekere bocht nemen en gaan waar je
hem hebben wil, als je goed, met de nodige keutechniek
gestoten hebt. Gulzig zijn, noemen we dat soms, maar je zou
het gewoon wat beter biljarten kunnen noemen. Dan pas
kan je beginnen echt te genieten van je geliefde sport.

Jan Goossens

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa 
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Gratis proefnummer: 
berkenkruisje.smf@skynet.be 
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3090 Overijse
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Lekkere druiven !?
De Trosrups rukt weer op
Iedereen uit de Druivenstreek heeft al over spreken over de
trosrups. Maar wie weet dat de trosrups opnieuw onnoemlijke
schade dreigt aan te richten? 

Eerst een woordje uitleg over het beestje Lobesia, een kleine
nachtvlinder. Het wijfje legt haar eitjes (80 à 120) op de bes-
steeltjes van de druiventros en op bloemknoppen. Na een tiental
dagen kruipt er een rupsje uit het ei en begint aan de bloemetjes of
de bessen te eten. Daardoor gaaan de vruchten rotten. De rupsjes
maken een nest door de bloemen of de bessen aaneen te spinnen.
Aan deze nesten wordt de aanwezigheid van de trosrups
opgemerkt; de rupsjes zijn zeer beweeglijk en bij aanraking of
verstoring laten ze zich aan een draadje vallen. Er kunnen drie
generaties voorkomen: één tijdens de bloei, één na de knip en één
bij het blanken. Hoeft het gezegd dat op die manier een kleine helft
van de druivenoogst kan verloren gaan?
Trosrupsen overwinteren als pop onder de schors van de
druivelaar of op de gebinten. En bovendien zij ze zeer winter-
bestendig! En als toemaatje voor openluchtculturen: de trosrups
vindt ook haar gading bij de wilde wingerd, klimop, kornoelje,
cassisbes en liguster.

Reeds vele jaren geleden probeerden onze druiventelers de
trosrups te overmeesteren. Denk maar aan de talrijke bezoeken
van serristen aan het tuinbouwcentrum “Solheide”, inmiddels
verdwenen. Bij Jezus-Eikenaar Flup Luppens – bezitter van een
biolabel voor zijn druiven – gaat het er na verstuiving van een
bioproduct de jongste jaren duchtig aan toe. De mannetjes paren
erop los en zijn uitgeput, dus zonder zaad (?), tegen de tijd dat de
paartijd aanbreekt.

Waar vindt de trosrups veilig onderdak? U raadt het al: in de
verlaten, al dan niet vervallen serren waar de druivelaars blijven
groeien en bloeien! Zulke serren zijn vaak de oorzaak van de plaag,
want zij zijn een ideaal biotoop voor de rupsen. En zodra de
trosrupsen in die serren geen voedsel meer vinden, trekken ze naar
gezonde serren! In 2007 waren er in Overijse nog 841 ‘gebruikte’
serren, 700 minder dan in 2000. Dat alles lees ik in een artikel in
Het Laatste Nieuws van 18 september 2009, ook op internet
gepubliceerd door VILT, het Vlaams infocentrum voor land- en
tuinbouw. Daar lezen wij: “Overijse roept haar inwoners op om de
druivelaars uit verwaarloodse serren te verwijderen. Terwijl
serristen vroeger vreesden voor spint, strijden ze nu tegen de
trosrups”.

HIER HERHAAL IK NU ZO’N OPROEP: beste ex-serristen, beste
kinderen of kleinkinderen van ex-serristen, beste familieleden of
buren, wees en blijf trots op de weliswaar grotendeels verdwenen
serristenstiel en toon je solidair met de laatste druiventelers en
rooi de niet langer nuttige druivelaars. Zaag ze af of laat ze
weghalen. Zelf ben ik ook bereid met mijn boomzaag langs te
komen! WIJ ROEPEN MET Z’N ALLEN DE TROSRUPS EEN HALT
TOE.

En tot slot een overweging of raadgeving aan gemeentebesturen
en/of milieuraden: als blijkt dat er over een paar maanden nog
verwilderde druivelaatrs aangetroffen worden, broeihaard voor de
verwoestende rups, dan dienen ze m.i. door gemeentearbeiders en
milieuliefhebbers zelf te worden gerooid, desnoods met een boete
erbovenop.

Francis Stroobants

Heemkundeliefhebber Jean Michiels fotografeerde meer dan 20
jaar geleden deze ser in een Overijses gehucht. Rij eens rond in
de streek en jawel, hier en daar zijn nog dergelijke broeihaarden
voor de trosrups te vinden. Stilaan een schande!



Wie heeft deze “diertjes” ooit ontmoet of erover gelezen? Wie stellen ze karikaturaal voor? Uit welke periode zouden ze
stammen? Kent u de naam van de schilder(s)? 

Laat het mij a.u.b. weten. Met hartelijke dank bij voobaat! Francis Stroobants
tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

Toen ik een paar maanden geleden al liftend Bourgondische
dorpjes en steden verkende, kwam ik in de mooie stad
Bourg-en-Bresse onder de indruk van het statige, mooi
gerestaureerde koninklijke Augustijnerklooster van Brou,
waar ‘onze’ Margaretha van Oostenrijk haar praalgraf heeft. 

Margaretha van Oosten-
rijk (Brussel, 10-1-1480 –
Mechelen, 1-12-1530) liet
als herinnering aan haar
echtgenoot Filibert II de
waardevolle kloosterkerk
en praalgraven bouwen.

Nadat ik aan de gids uitleg vroeg over het kunstig
vakmanschap van gevel, graven en koorgestoelte – het bleek
te gaan om aangetrokken Brabantse vaklui uit Mechelen en
omgeving – wilde een vrouw, die hoorde dat ik uit
Vlaanderen kwam, wat uitleg over foto’s van karikaturale
dierenschilderijen, die zij toeschrijft aan een Vlaams
schilder. Ik stond er met mijn mond vol tanden bij en wil nu
de hulp van onze talrijke Spoorslaglezezrs inroepen.
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Tel. 02 657 05 02

Uit sympathie

DDee GGuullddeenn SSppoorreenn 
De betere vakantiewoning in de Dordogne 
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Wim De Craene

Wim De Craene wordt wel eens onze
Vlaamse Boudewijn de Groot genoemd.
Spijtig genoeg overleed hij in 1990 op 40-
jarige leeftijd, maar hij heeft ons wel enkele
prachtige liederen achtergelaten. 

Wim De Craene werd geboren op 30 juli
1950 te Gent in een katholiek gezin met
zeven kinderen. Hij studeerde verpleeg-
kunde en toneel maar brak zijn studies
voortijdig af. Met de inkomsten die hij als
schoorsteenveger en biertapper verdiende
kocht hij zijn eerste gitaar. Eind jaren zestig
maakte hij deel uit van de Vlaamse
folkgroep Ja en werd zo ontdekt door Miel
Cools. Op 18-jarige leeftijd trok hij naar
Amsterdam om dichter bij zijn mentor
Ramses Shaffy te kunnen wonen. Shaffy
liet hem optreden in het café ’ t Cloppertjen
en als blijk van dank en bewondering
noemde De Craene in 1974 zijn eigen zoon
Ramses.

Het jaar 1975 was het succesvolst. Tim,
Rozane en zijn duet met Della Bosiers
Mensen van 18 werden hits. De Craene liet
zich voor de onderwerpen van zijn liedjes
vooral inspireren door mensen die hij
kende. Omdat hij vond dat mensen zich
meer aangesproken voelen wanneer hij
veel voorkomende voornamen gebruikte,
kregen zijn nummers titels als Tim,
Marieke, Rozane, Kristien, Elke of Rikky.
Tim gaat over zijn pasgeboren zoon
Ramses, maar omdat die naam minder goed
in de melodie paste, besloot hij de
voornaam van de zoon van één van zijn
beste vrienden te gebruiken. Rozane werd
geschreven voor zijn ex-vriendin Chris
Thys, vooral bekend als actrice in de rol
van de ex-vrouw van Witse.

In 1977 schreef Wim De Craene ook zijn
eerste musical Help, ik win een miljoen,
maar in de tweede helft van de jaren ‘70
werd hij minder populair. Later probeerde

hij steeds meer onder het stigma
‘kleinkunst’ uit te komen en experimen-
teerde met andere muzikale stijlen zoals
pop, rock, klassiek en disco. Nadien liet hij
zich ook door new wave inspireren. Helaas
waren een groot deel van deze probeersels
niet succesvol. De Craene voelde zich
miskend en in 1981 scheidde hij ook van
zijn vrouw. Op zoek naar erkenning en
succes nam hij tweemaal deel aan de
preselectie van het Eurosongfestival: in
1981 met de groep Perte Totale en het
nummer Compagnie verliefd en in 1983 als
soloartiest met het nummer Kristien; in
die tumultueuze finale, gewonnen door Pas
De Deux, werd hij derde. De hit Breek uit
jezelf betekende in 1987 eventjes een
nieuwe start, maar hij verkocht nog steeds
weinig platen. In 1988 schreef hij wel nog
zijn tweede musical Jan de Lichte.

In 1990 overleed Wim De Craene. Officieel
werd verklaard dat hij zelfmoord had
gepleegd door een overdosis antidepres-
siva in te nemen en dit uit liefdesverdriet
vanwege een verbroken relatie. In een
Humo-interview uit 2005 bekende Ramses
De Craene dat hij twijfels had of zijn vader
wel degelijk zelfmoord had gepleegd en dat
er nooit een diepgaand onderzoek werd
gevoerd, en dat vele omstandigheden rond
de zelfmoord van Wim onverklaard zijn
gebleven. Ondanks zijn wens nooit
kerkelijk begraven te worden, werd hij toch
op verzoek van de familie en zijn fans
begraven op de begraafplaats bij de
dorpskerk in Melle.

Wim De Craene kreeg na zijn dood meer
erkenning dan tijdens zijn leven.  Zijn
liedjes worden nog steeds veel gedraaid en
nummers als De kleine man, Tim, Rozane,
Mensen van 18 en Breek Uit Jezelf worden
vandaag erkend als klassiekers.  In de
jaarlijkse eindejaarshitparade op Radio 1,
waarbij luisteraars hun favoriete muziek
kunnen kiezen, staan Rozane en Tim al
sinds de eerste editie uit 2002 hoog
genoteerd. Tim heeft zelfs nog nooit de
Top-10 verlaten. In het najaar van 2010
verscheen de verzamel-cd Back to Back
met daarop liedjes van Wim en van
Boudewijn de Groot en in december van
dat jaart ontving Wim’s zoon Ramses een
gouden plaat voor de verkoop van meer
dan 10.000 exemplaren.

Ingrid Jena-De Wilde

TIM
(Tekst en muziek : Wim De Craene)

‘k Herinner mij nog goed Tim
Hoe men mij vertelde
Van het harde buitenleven
De boeren op hun velden.
Het binnenhalen van de oogst
Het weer was droog en heet
De lijven plooiden naar de hooivork
En stonken naar het zweet.
Het graan was rijp en binnen
De boer zijn hoogste wens
Men zei me dat dit alles een paradijs was
voor de mens.

Refrein :
Hier laat ik je los, Tim
Van hieraf moet je gaan
Met vallen en opstaan
Van hieraf moet je gaan.

Men wees mij hoe de mens, Tim
De grond gewonnen had
Waar men de zoete druif verbouwde
En het helder gerstenat.
De weide vol met hooi
Het hooi voor ’t jonge kalf
En wie het versgebraden kalf niet lust
Zo’n man die is maar half.
Hier heeft de mens gewonnen
De arme grond verrijkt
Hier heeft de mens met zwoegen
Zijn hoogste doel bereikt.

Refrein

Dit alles heeft men mijn verteld, Tim
Ik heb het ook gezien
Hoewel ik zelf geen lauweren
Aan dit meesterwerk verdien.
Ik heb het lot bezongen
Van de knechten en de boer
Het kirren van de boerendochter
De blikken van de hoer.
De schoonheid van de morgen
’t Ontwaken van de stad
Ik heb dit wel bezongen
Maar nooit een cent gehad.

Refrein

Dus ga en maak de mortel
Bouw stenen tot een huis
Smeed ankers voor ’t gewelf Tim
Maak deuren voor je huis.
Ikzelf geef je niets mee
Dan lofzang voor je jeugd
De krachten in je armen
Een ode aan de deugd.
De liefde voor een vrouw, Tim
De oogsten van haar buik
Het winnen van de dagen
Het streven naar geluk

Refrein

AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas BernardUit sympathie
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Aforismen mag u ons ook bezorgen. Wij werken hier nog een keer met de vruchten van Albert Veiller. Verleden keer schreven
wij dat hij Hoeilander is. Even verbeteren: Zijn ouders waren Huldenbergenaars; hij werd in Ukkel geboren op 4-7-1920 en
woonde in Sterrebeek. Sinds 1956 woont hij in Oudergem, waar hij gedurende veertig jaar de Nederlandstalige teksten
bezorgde van de gemeenteraad. De 93-jarige - Proficiat, Albert! - mag onder meer terugblikken op pennenvruchten voor
Het Volk, Gazet van Antwerpen en De Dam.

Aforismen van onze lezers
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ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Een boekentafel vol

Dit keer waren de redactieleden uitzonderlijk verrast door
het grote aantal kwaliteitsvolle boeken dat in of over onze
Druivenstreek verschijnt. De jongste maanden waren er
minstens vijf, die hier een uitgebreide bespreking verdienen.
Wij stellen ze in het kort aan u voor, beste actieve lezer. Maar
mocht u zin hebben ons een persoonlijke bespreking van
één der boeken te willen bezorgen, danken wij u bij
voorbaat. Op deze manier wil onze opstelraad dubbel
scoren: wij geven de aankoopgegevens der boeken –
interessant voor de auteurs – en nodigen u uit eens na te
denken of een bespreking mogelijk is. Belangwekkend voor
ons tijdschrift, dat graag een paar nieuwe pennen wil
verwelkomen!

* Dood van een Landschapsschilder. Geromantiseerde
kroniek van een kunstenaarsleven. Herman De Vilder.
Boekscout.nl. 2013; 20,15 euro, te bestellen via
info@boekscout.nl

Een indrukwekkend verhaal dist de Tervurense kunste-
naarsauteur Herman De
Vilder ons op. Tijdens
zijn korte maar felle
leven ontpopte Hippoly-
te Boulenger zich als
boegbeeld van de negen-
tiende-eeuwse schilders-
kolonie te Tervuren. Zijn
levensverhaal is door-
spekt met historische en
biografische feiten, tot
leven gekomen door de
‘lijfelijke’ preciesheid
van de taal. En de
artistieke idealen, het
ontstaan van realisme
en ompressionisme zijn
niet minder begrijpelijk
neergepend.

* Het grote taboe na de grote oorlog. De Belgische staat
versus de adellijke familie Arenberg. Monika Triest en
Guido van Poucke. Davidsfonds, 2013

De familie van Arenberg is geen onbekende! Maar wist u
dat de familie als Duits bestempeld werd na W.O. I en dat
het sekwester (de Belgische staat neemt goederen in

beslag) ongenuanceerd, ja zelfs brutaal, uit was op haar
bezittingen.

Dit onlangs verschenen boek leggen wij op onze leestafel
omdat prinses hertogin Pauline van Arenberg, geboren
in 1852, in Maleizen op de grens met Terhulpen heeft
gewoond, in 1921 begraven werd op het Maleizense
kerkhof (maar na de dood van haar broer Jean-Baptiste in
1926 een andere rustplaats kreeg). Vandaag beperken wij
ons tot één fragment op blz. 63, goed beseffend dat hier
slechts een miniem aspect van een boeiend historisch
boek aan bod komt.
“Ondanks het feit dat Pauline geboren en getogen was in
België; het kasteel van Marche-les-Dames dat vernield was
door de Duitsers in 1914, tijdens de oorlog had laten
heropbouwen, diensten had bewezen aan de Belgen
tijdens de oorlog; en ondanks alle pogingen tot opheffing
van haar sekwester, werd ze toch als Duitse beschouwd
omdat ze de achterkleindochter was van hertog Louis-
Engelbert en de kleindochter van hertog Prosper van
Arenberg.”

* Keltisch Isca. Een milieugeschiedenis. Djamila
Timmermans. Acco Leuven,  2013 – 45 euro te storten op
rek. BE40-0635-4567-6363 van de auteur.

Hoofdbrok is m.i. het prachtboek over het verre verleden
van Overijse, mooi uitgegeven met kunstige opmaak en
verrukkelijke illustraties. In Zoniën 2013 nr. 2, het blad van
de heemkringen van Hoeilaart en Overijse, vindt u een
korte inhoud.
De Kelten kunnen het niet meer navertellen, maar dankzij
een intrigerend woordenboek uit de 18e eeuw werd hun
leefwereld in de Lane-, IJse- en Voerstreek beetje bij beetje
ontdekt.  Het is een wereld vol natuur en religie, met
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VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

heilige bossen, forten
en miltaire wachtpos-
ten uit de La Tèneper-
iode van ca. 480 tot 57
v. Chr.
Het boek roept vele
vragen op, maar maak
er kennis mee. Op een
heel andere manier zal
u naar ons het omrin-
gende landschap, de
natuur en oude pacht-
hoven kijken. Er staan
meer dan 400 plaats-
namen in de uitgebrei-
de woordenlijst en de
index maakt het tot een handig naslagwerk.

* Nieuwe meesters, magere tijden. Eten & drinken
tijdens de eerste Wereldoorlog, Diane De Keyzer.
Uitgeverij Vanhalewyck, 2013  www.vanhalewyck.be

De voorstelling van het verrijkende, rijkelijk geïllustreerde
boek van Diane De Keyzer, mochten wij op 15 oktober in
Antwerpen meemaken!
4 augustus 1914: in de weken en maanden die volgen,
vluchten duizenden Belgen het land uit, weg van het
oorlogsgeweld. De grensgebieden worden overspoeld
door vluchtelingen. Zij krijgen uit Nederlandse, Franse en
Britse handen brood, warme soep en een bed aangeboden.
Intussen maken in de bezette steden en dorpen andere
meesters de dienst uit. Het zouden magere tijden worden:
na drie maanden oorlog was er niet één gram betaalbare
tarwe meer te koop. Alles was schaars, duur en er was
niets nog te krijgen zonder geld, veel geld, bons en
voedselhulp uit Amerika.

Diane De Keyzer groeide op in een familie waar ‘het moest
nog ’ns oorlog worden’ geen holle uitspraak was.
Gefascineerd door de verhalen van haar grootmoeders
over hun zoektocht naar oorlogskost ging ze zelf ook op
zoek: in dagboeken, in brieven, in fotoalbums en
receptenschriften. Maar ook in de aantekeningen en
werken van schrijvers, schilders en tekenaars uit die tijd.
Ze ontdekte meer over de woeker en de smokkel, maar
ook over de grote vindingrijkheid van moeders die hun

oorlogsrecepten noteerden in een wanhopige poging hun
familie toch te voeden.

Nieuwe meesters, magere tijden biedt een ware schat aan
verhalen en foto’s van vluchtelingen, gesloten grenzen en
de massale voedselhulp … Tot in de kleinste dorpen van
dit land vertellen zij nu
– honderd jaar later –
over de oorlog van
gewone mensen. En dit
voegen wij er graag
aan toe: Overijse komt
ruim aan bod met al
dan niet uitgegeven
fotomateriaal van het
“voedselkomiteit”, de
geïmproviseerde
Amerikaanse winkel
op het Justus Lipsius-
plein. Ter ere van foto-
gaaf Louis Rigaux.  

* Van A tot zwumme. Den Diksionéér van den Dùjnder.
Alfons Van Orshoven. Uitgave Het Glazen Dorp vzw.
Contact: glazendorp@live.be

Laten wij voor de voorstelling van het laatste boek hier
dokter Alfons Van Orshoven zelf even aan het woord; een
man die meer dan vijftig jaar huisarts in Hoeilaart was.
Meer dan negentig jaar luisterde ik naar “De Sprouk van
den Dùjnder”, bijna negentig jaar tracht ik het zo goed
mogeljk te spreken. Na mijn spraakkunst van het
Hoeilaarts, verschenen in 2000, komt er nu een zo ruim
mogelijke  verspreiding van het Hoeilaarts woordenboek.

F.S.
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* In De Randkrant van november zijn de titelbladzijde
‘Voetballen met een koffer vol taal” en blz. 12 gewijd aan
de inspanningen om anderstalige kinderen sportief te
begeleiden in het Nederlands. Op de foto onder meer Willy
Latine en Johan Vandewalle.

* Proficiat, Hoeilaartse gemeentelijke bibliotheek. De nomi-
natie voor Beste Bibliotheek heb je niet gestolen!

* Holar & Isca Wijnatelier in de Hoeilaartse R. Lauwers-
straat 22 raakt goed en smakelijk ingeburgerd in de streek.
Handelszaken die een grotere verkoop nastreven, mogen
altijd een advertentie plaatsen in ons tijdschift. Het tarief
vindt u op de laatste bladzijde.

* Vlaanderen heeft nu zijn eigen internetextensie. De
Belgische domeinnaambeheerder DNS Belgium heeft op
16-9-2013 de officiële goedkeuring ontvangen voor de
ontwikkeling van de nieuwe extensie .vlaanderen.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), de internationale autoriteit op het vlak van
domeinnaambeheer, heeft dus het aanvraagdossier van de
extensie .vlaanderen goedgekeurd. Deze goedkeuring is
de eerste cruciale stap in de uitrol van de nieuwe
internetextensie.  Als alles volgens plan verloopt, wordt de
nieuwe extensie .vlaanderen volgend jaar in het internet-
landschap een deugddoende werkelijkheid. Nieuws erover
vindt u op www.dnsvlaanderen.be 

* Heeft u al getekend voor het Europees zelfbeschik-
kingsrecht? info@zelfbeschikking.eu en hou zondag 30
maart 2014 vrij voor de grote Europese manifestatie te
Brussel.

* In de jongste ‘Forum’, het blad voor bestuursleden van het
Davidsfonds, verscheen een interessant vraaggesprek met
Jan Van Assche, voorzitter van DF-Hoeilaart. Nu de tijd
van de oude parochiezaal voorbij is, mikt hij op
afdelingssucces met deze gouden tip: “Doe je best. Lever
kwaliteit en werk alles goed af. Dat is niet alleen de taak
van degene die optreedt, maar van het hele bestuur. En het
is de enige manier om het verschil te maken. Zorg er ook
voor dat je programma op tijd klaar is, zodat je daarna
kunt focussen op de promotie. Kwaliteit is het imago dat
je creëert.”

* Op onze redactietafel liggen nog enkele exemplaren
“Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is
voor Vlaanderen. De staatsvhervorming ontleed in 12
vragen en antwoorden”. Gewoon aanvragen. Gratis.

* Onze gelukwensen voor 60 jaar de streekkrant. De
feesteditie van half november mocht er zijn. En zo kunnen
wij ook hartelijke verjaarswensen toesturen naar Henry
van de Velde zaliger (150 jaar geleden geboren, en in
Tervuren herdacht met een geleide wandeling en een
tentoonstellng in de bibliotheek), de K.H. De Ysschegalm
(145 jaar), het centrum Ganspoel (85 jaar), de volks-
dansgroep De Koerp (35 jaar), Pastoorschap in Hulden-
berg van Jaak Bertmans (35 jaar), Wijnen Dewit n.v.

(35 jaar), Dagcentrum De Berken, dat een wervelende
showavond gaf op zaterdag 16 november in een nokvolle
markthal (30 jaar), Fotoclub Kreatief (25 jaar), het
kunstenaarscafé Het zevende zegel (20 jaar) en de
kunstverbroedering van Tervuren met het Duitse Kloster
Lehnin (10 jaar).

* In Halle werken ze de modernisering van de toeristische
troeven digitaal uit. Het zou ons niet verwonderen dat
V.V.V.-Overijse ook die weg opgaat.

* Op 26 oktober 2013 werd te Brussel een protestactie tegen
GAS-boetes georganiseerd. Ongeveer 90 organisaties
hebben eraan deelgenomen. Ook de VVB (Vlaamse
VolksBeweging) en TAK (Taal Aktie-Komitee) waren er,
maar zij werden opgewacht door een nijdige meute
gekleed in Gestapo-uniformen (of moeten we GAStapo-
uniformen schrijven). De leden van VVB werden
uitgescholden voor fascisten en hen werd ook op fysieke
manier de toegang tot het parcours ontzegd. Wat een
provocatie! Ook fotografen werden verhinderd hun werk
te doen. Is dat vrije vergaring van informatie? (Mandy
Burbier)

* Zaterdag 16 november ll. was de universiteitsaula in
Antwerpen volgelopen. Een actief en gewaardeerd
afscheid van topjournalist Mark Grammens. Formidabel
interessant! Dank zij prof. Dirk De Bièvre, Nelly Maes,
Axel Buyse, Peter De Roover, Karel Van Eetveldt, Mathias
Danneels en Rik Van Cauwelaert. Grondige, gevatte
informatie over Vlaanderens toekomst, afgerond door een
afscheidsrede van Mark, die maart 1917 centraal stelde:
de uitroeping van Vlaamse onafhankelijkheid door de
Raad van Vlaanderen. Als u opmerkt dat het gebeurde met
Duitse medewerking, dan heeft u gelijk. Maar weet dat
vele omwentelingen: de Belgische van 1830 (zie artikel
over   De Stomme... in dit nummer), de VSA, Indonesië,
enz..., enz... op een gelijkaardige manier door een
minderheid der bevolking werden tot stand gebracht.
Laten wij dat historisch belangrijke feit van 1917 niet
onder de mat der vergetelheid vegen!

* Die dag werd ook het Journaal voor Vlaanderen te koop
aangeboden. De Kortrijkse Uitgeverij Groeninghe
(groeninghedrukkerij@skynet.be) leverde een lezenswaar-
dig boek af, waarin bijdragen staan van bovengnoemden
en ook van Ludo Beheydt, Frans Crols, Jean Marie
Dedecker, Jacques De Visscher, Wilfried Dewachter,
Jürgen Mettepenningen, Ivan Van de Cloot, en Luckas
Vander Taelen.

F.S.
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De Kronkel
Mevrouw Gilberte Dewyse uit Tervuren heeft geluk! Ze kaapt op
korte tijd twee kronkelprijzen weg, nu met het klaarmaken van een
“mosselfeest”. Proficiat. En wees er zeker van: alle goede
oplossingen komen in een bus op de redactieraad. Onschuldige
handjes zijn weliswaar niet in de buurt, maar de trekking verloopt
steeds (h)eerlijk!
En laat nu uw brein werken, zet het gezochte woord op papier en
stuur uw oplossing nog voor Nieuwjaar door zodat u de warme
winteradem als een hele rits van geschenken in uw nek voelt.
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of
vkd_spoorslag@yahoo.com of jena.de_wilde@skynet.be.

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

2 5 7

3 4

4 8

5 2

6 9

7
8
9 3

10
11 1

12

11 2 3 4 5 6 7 8 9

Veel geluk!

Horizontaal:

1. Is … geen leuke vertaling voor een appetiser of amuse-
gueule?

2. Nigeriaanse handtrom - …, een voormalig personage uit de
Vlaamse soap Thuis, werd gespeeld door Koen De Bouw.

3. Hij … zelf het heft in handen - … Derek – Merk van
elektrische huishoudtoestellen.

4. De prijs van alles bij elkaar – Zuster Jeanne … richtte in India
een vakbond op voor de bijna rechteloze huisbedienden.

5. Een desinfecterende en verdovende vloeistof - … College.
6. … hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas

beschaving – é maar op zijn Vlaams.
7. Uiterst veelzijdige groente - … Lemmens.
8. Vorm van een uitgerekte cirkel – Honderd vierkante meter.
9. De eerste van een reeks … zondagen vond plaats op 25

november 1956. Na de Suezcrisis en de Hongaarse Opstand
was er grote onzekerheid over de petroleumbevoorrading.

10. Een restaurant- en hotelketen – Komt bijna in iedere
westernfilm voor.

11. Het jachtseizoen is de periode waarin de vrienden van Sint-…
schieten op de vrienden van Sint-Franciscus.

12. …-Jan Ham – Histoire d’…

Verticaal:

1. Bruno De …, stichter van ‘t Pallieterke.
2. Stad in het Franse departement Vaucluse – Huidbedekking.
3. … laude - … & … - Vol-…-vent – Historische benaming voor

de muzieknoot Do
4. Medeklinkers van ‘hoed’ – Een vrouwelijke god in het Latijn –

Apenstaartje – Bell & …
5. … was de meest verbreide besmettelijke ziekte in de

middeleeuwen.
6. Vervoer dat voor iedereen ter beschikking staat – Engelse

groet - … von Trier
7. ‘Voet’ zonder het begin – Programma op Eén.
8. Hij … altijd in het wild – Vriendschap is het … des levens.
9. … Cocker – Gekastreerde ezel – Wetenschappelijk magazine.
10. Dikke …, een 110 jaar oude populier in het Zoniënwoud, was

niet meer opgewassen tegen het stormweer dat Groenendaal
in 2011 teisterde – SP… 

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

S4

M1

E9

E5

S3 S10

T11

L6

F7 O2 E8

M1 O2 S3 S4 E5 L6 F7 E8 E9 S10 T11

Oplossing vorige Kronkel:



Onderstaande overschrijvingsopdracht geldt voor jaargang 2014. Mogen wij u vragen voor 31 december uw lid- en leesgeld
van € 15,00 (steunbijdrage vanaf € 20,00) over te schrijven of te storten? 
Vriendelijke dank.
De lijst met steunabonnees (b.v. € 20,00 J.W. Overijse) verschijnt in één van de volgende nummers. En het spreekt vanzelf
dat u dan niet meer moet reageren op de identieke betalingsopdrachten die in de nrs. 1 en 2 zullen verschijnen...

Naam en adres opdrachtgever

Naam en adres begunstigde

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst Bedrag

Handtekening(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

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

Mededeling

EUR CENT

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

K R E D B E B B

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

$

De publicitaire inlassingen – met naam of ‘uit
sympathie’ – blijven onveranderd op jaarbasis: 
mini = 80,00; standaard = 160,00; super verticaal of
horizontaal = 270,00; halve bladzijde = 460,00 euro.
Neem contact op met een bestuurslid.

Alle medewerk(st)ers van het Vlaams

Komitee Druivenstreek en van Spoorslag

danken u voor uw steun en vertrouwen

doorheen het bijna voorbije jaar.

Zij hopen dat 2014 voor iedereen, en in

het bijzonder voor onze trouwe

adverteerders, lezers en vrienden (m./v.)

een topjaar mag worden: geluk,

gezondheid, voorspoed en innerlijke

vrede!

PUBLICITEITSTARIEVEN

80,00 € 6 x 2,5 cm is mini

160,00 € 9 x 5 cm is standaard

270,00 € 9 x 14 cm is verticale super

270,00 € 14 x 9 cm is horizontale super

460,00 € 19 x 14 cm is half blad

700,00 € 19 x 14 cm is laatste blz. 5 x

200,00 € 19 x 14 cm is laatste blz. 1 x


