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Redactioneel

Over het WK voetbal gaan we het niet meer hebben, het is al sinds meer dan twee maanden
afgelopen en bijna vergeten terwijl de Belgisch-nationalistische Jupiler-vlaggen uit het
straatbeeld verdwijnen. Brazilië blijft wel met een financiële kater zitten, de vijf splinternieuwe
voetbalstadions kosten het land, waar veel armoede heerst, handenvol onderhoudsgeld. De
FIFA verliet wel schaamteloos het land met de miljardenopbrengst en de Belgische
voetbalbond zit nu met een budgettair probleem.

Veel belangrijker waren de vorming van de gewestregeringen. Het Vlaams Gewest vormt samen
met de Vlaamse Gemeenschap (6 miljoen inwoners) één regering met aan het hoofd Geert
Bourgeois als minister-president met acht ministers. In het budgettair zwakke Wallonië ziet
men het gewoontegetrouw groter en er werden prompt twee regeringen gevormd, één voor het
Waals Gewest (3 miljoen inwoners) en één voor de Franse Gemeenschap of Wallobru telkens
met één minister-president en respectievelijk zeven en zes ministers). Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (1,2 miljoen inwoners) met een minister-president en zeven ministers en
de Duitstalige Gemeenschap (350.000 inwoners) met een minister-president en vijf ministers. 
N-VA had bijna twee keer meer stemmen dan CD&V, maar het was CD&V die de sleutel voor de
vorming van Vlaamse regering in handen hield. Na moeilijke en harde onderhandelingen heeft
N-VA zich uiteindelijk gedeeltelijk moeten plooien, want het was dat of vijf jaar aan de kant
blijven staan. Een coalitie CD&V, Open VLD en SP-a was ook perfect mogelijk (64 zetels op 124
in het vooruitzicht van een tripartite). De VVB was er als de kippen bij om via de pers (die het
gretig publiceerde) met de vinger naar N-VA te wijzen om hun ongenoegen te uiten omdat ze
niet genoeg uit de brand gesleept hebben voor de Vlaamse onafhankelijkheid (al bleek uit de
verkiezingsuitslag dat het draagvlak hiervoor nog altijd iets te klein is). De splitsing van de RSZ
en de jaarlijkse miljardentransfers blijven federale materie. Waarom CD&V daarover niet
expliciet werd aangepakt is niet duidelijk. Om aan de wens van Open VLD tegemoet te komen
om federaal een centrum-rechtse regering te kunnen vormen zonder de PS, werd na een
weekeindje toegegeven aan de eis en de goesting van deze partij om ook in de Vlaamse regering
te worden opgenomen. Zij aanvaardde zonder meer het Vlaams regeerprogramma en het
leverde de liberalen twee royale ministersposten op en een paar honderd kabinetmedewerkers.
Interessant voor de blauwe partijfinanciering. N-VA moest vrede nemen met twee
ministerposten, de president en de kamervoorzitter. CD&V werd rijkelijk bediend met drie
ministers uit de ACW-stal. Vlaanderen moet 1,6 miljard besparen. Heeft CD&V er ooit aan
gedacht om maar een tiende van de totale jaarlijkse transfer te recupereren, dan zou het
probleem toch zo goed als opgelost zijn! Waarom blijft dit een taboe?

Federaal weigerde CdH in een regering te zetelen met N-VA. Haar discours is nog extremer dan
dat van het FDF. Het CdH heeft haar politiek karretje dan maar aan dat van de PS gehangen.
CD&V met Kris Peeters en MR met Charles Michel kregen de opdracht zich te informeren. We
herinneren ons dat diezelfde Michel nog niet zo lang geleden gezegd heeft de Vlaams-
nationalisten te haten. Desondanks zal men toch een “Zweedse coalitie” op poten zetten met
N-VA, CD&V en Open VLD langs Vlaamse kant en alleen met MR (9,4 %) langs Waalse kant.
Wallonië zal zich roeren, aangedreven door een machtige rode vakbond en misschien solidair
geholpen door de Vlaamse vakbonden. De Waalse messen zijn geslepen. Misschien zullen we
nog sneller dan verwacht tot een confederale statenbond komen. Sinds 18 augustus lopen de
gesprekken om tot een akkoord te komen rond het regeerprogramma met een besparingsronde
van ruim 17,3 miljard euro gespreid over vier jaar. De werkgelegenheid,de verbetering van de
concurrentiepositie van de ondernemingen, de lastenverlaging, het  Arco-debacle dat CD&V op
de nek wil duwen van de belastingbetaler zonder aan Beweging.net (ACW) te raken, de zesde
staatshervorming, de pensioenen, enz. Met georkestreerde lekken probeert men roet in het eten
te gooien. Sommigen spreken van een “scudrakettenfestival”.   N-VA heeft federaal haar
communautair programma laten vallen, CD&V heeft samenwerking met de PS afgezworen en
Open VLD doet mee, dankzij haar deelname zonder inhoudelijke discussie aan de Vlaamse
regering. Komt daarbij dat men dringend een Europees commissaris moet aanduiden en tegelijk
een evenwicht in de postjes moet hebben bij de verdeling van de federale ministermandaten,
ondanks de gulzigheid van sommige partijen. Tegen de tweede helft van september een
regering? Mogen wij hopen dat het geen kamikaze wordt? Bij het verschijnen van dit
Spoorslagnummer zal er wellicht al meer duidelijkheid zijn.

(afgesloten op 2 september 2014)
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Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 22e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
30 € voor 10 nummers!

De IJzerbedevaart werd definitief afgevoerd en een week
later dan de IJzerwake, vervangen door een tweedaags
popfestival “Ten Vrede”, tussen de IJzertoren en de
overblijvende heldenhuldezerkjes, onder het interpreteer-
bare motto “Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid”, in
vervanging van “Nooit meer oorlog, Zelfbestuur en
Godsvrede”. Als eregast wordt Rudi Vranckx verwacht. Zal
de leeuw op de toren wapperen? De toegangsprijzen
schommelen tussen 15 en 50 euro.
Op zondag 24 augustus 2014 werd de 13e IJzerwake
gehouden in Steenstrate aan het monument van de
gebroeders Van Raemdonck. In de dagelijkse media werd de
manifestatie verzwegen. Bij zonnig weer afgewisseld met
enkele donkere wolken en met een kleine 5.000 deelnemers
werd na de Eucharistieviering hulde gebracht aan de 40.000
jonge Vlaamse soldaten onder wie duizenden vrijwilligers uit
jeugdbewegingen, uit boerderijen en fabrieken, uit de
middenstand, uit athenea, colleges en universiteiten, die 100
jaar geleden gevolg gaven aan de oproep van Albert I. Velen
lieten en in de IJzervlakte hun jonge leven. Ze waren
nauwelijks opgeleid, ze werden vernederd en beledigd. In de
loopgraven ontstond als reactie de frontbeweging en in het
bezette Vlaanderen het activisme met de oprichting van de
Raad van Vlaanderen. Op de IJzerwake werd de miserie in
beeld gebracht door een acteur die als jong frontsoldaat
achter zandzakjes en de rode klaprozen, een brief voorlas
aan zijn moeder gevolgd door het
antwoord van zijn bezorgde moeder.
Aandoenlijk als element van de Grote
Oorlog.
Er was de fel opgemerkte toespraak van
de Nederlander Thierry Baudet. Hij is
historicus, jurist, publicist en eurocep-
ticus. Men had hem afgeraden te komen
spreken, maar hij wil als vrij mens
overal spreken. Hij vergeleek de cordon
sanitaire met een vorm van intellectueel
fascisme. Zijn toespraak was een vurig
pleidooi voor het behoud van de eigen
identiteit als Vlaming en Groot-
Nederlander. De huidige eenheidsworst
van de EU wees hij categoriek af en
wenste een EU waar men nauw kan
samenwerken met soevereine staten in
respect voor zijn eigen autonomie, taal
en cultuur. Nationalisme moet opnieuw

de basis van de democratie worden.
De bindteksten van Anton Aldi waren een kaakslag voor
N-VA, omdat zij als grootste partij in Vlaanderen akkoord
ging met het Vlaams regeerakkoord en omwille van de
federale politieke smeer, haar communautair programma
liet vallen. Veel Vlamingen op de wake konden deze
zienswijze niet appreciëren, terwijl van anderen luid applaus
te horen was. 
Na een optreden van de drie Stijnen kregen we de toespraak
van Wim De Wit, voorzitter van vzw IJzerwake. Vandaag
moeten Vlaamse politici zwijgen over het communautaire
als ze in de regering willen. Ook de grootste partij van
Vlaanderen moet dat lot ondergaan en enkel en alleen nog
oog hebben voor de sociaal-economische problemen en de
transfers vergeten. Een grotere leugen is moeilijk denkbaar,
want alles is communautair, dus ook de sociaal-econo-
mische problemen, tot en met de vliegroutes. Hij stelde ook
dat we de fout van 1914 niet mogen herhalen. Als we een
antwoord willen geven op de vragen en problemen van
vandaag en morgen moet Vlaanderen de beslissingsmacht in
handen nemen en de transfers stoppen. Wie een herstel-
beleid wil voeren zonder deze zaken, versterkt niet
Vlaanderen maar België. Wim De Wit had het dan even over
de oorlogen in en nabij Europa, waarbij hij van mening is dat
voor Israël en Palestina een twee-staten-oplossing
realistisch is. Hij riep alle Vlaamse politici op om eindelijk

eensgezind voor Vlaanderen te kiezen,
de grendels op te zeggen, uit de
grondwet te stappen en vanuit het
Vlaams parlement onderhandelingen te
starten voor de boedelscheiding.
De wake werd afgesloten met de eed
van trouw en de drie nationale liederen.
Het was een vlotte dertiende IJzerwake
die terugkeerde naar de traditie en de
sfeer van de vroegere IJzerbedevaarten.
De enige schaduw was de eenzijdige
kritiek op N-VA, met de bedenking
waarom ze niet opnieuw vijf jaar lang
aan de kant zijn gaan staan…? CD&V
kwam er wel zonder kleerscheuren
vanaf. De dag dat de Vlaams-Nationa-
listen aan eenzelfde zeel zullen trekken,
vieren wij feest.

Henri Otte

Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen

Thierry Baudet
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De VKD-zomer van 2014

Enkele uren voor de dode lijn en er staat nog geen letter op papier
voor deze nieuwe Spoorslag. Wat erger is, veel inspiratie is er ook
niet meteen. En als u weet dat dit artikel geschreven wordt op een
zondagavond na een week feesten, zal u hopelijk iets milder
oordelen over dit schrijfsel.

Zoals steeds start een zomer in Vlaanderen met festiviteiten in
kader van “Vlaanderen feest”. Jaren geleden was het een mooie
doelstelling om twee weken te feesten in aanloop van de grote
finale, de Vlaamse feestdag. Maar tegenwoordig is de boodschap
zodanig verwaterd dat het soms zoeken is naar een Vlaams randje
van ieder gesubsidieerd evenement.
Door de bemiddeling van de Overijsese schepen voor Vlaamse
aangelegenheden, Jan De Broyer, was er dit jaar echter een samen-
werking tussen Tropiscala en het Vlaams Komitee Druivenstreek.
De namiddag werd op gang gebracht met een academische zitting
in de foyer van Den Blank en zodra de hemelsluizen zich openden,
werd ook het Vlaams café geopend op het Begijnhofplein. Zoals bij
wel meer zomeractiviteiten was de regen een ongenode gast en viel
het verbroederen tussen jong en oud ietwat in het water.
Desalniettemin vloeiden de streekbieren rijkelijk. Voor meer
informatie over de aangeboden bieren Charlepoeng, Vlaamse
Leeuw, Super Kroon van Neerijse en Rodenbach verwijs ik u graag
door naar de vorige Spoorslag, bieren met een Vlaamse symboliek
http://www.spoorslag.org/.

Naarmate de avond vorderde kwamen de tongen en heupen wat
losser (neen, er zijn geen foto’s van de paaldansende grijs bebaarde
man). De artiesten zongen voor een betere wereld (de beats remix
van de Brabançonne zal ik maar opvatten als een waarschuwing
over het onding dat dit land is), de tooghangers maakten de wildste

plannen en samen maakten we veel plezier. Aan alle mooie liedjes
komt een eind en de afbraak geschiedde, voor de verandering,
onder een verkwikkende douche van een regen.
Twee weken later, 11 juli, de Vlaamse feestdag, althans dat zou het
moeten zijn. Wat ooit een geel-zwarte vlaggenzee was op de
Brusselse Grote Markt is de laatste jaren verworden tot Brussel
danst (in vier talen). De echte Vlamingen onder wie de ouwe
getrouwen uit de Druivenstreek verzamelden voor het Vlaams Huis
en werden geamuseerd door Vlaamse charmezanger Danny
Apolloni. Uiteindelijk toch afgezakt naar de Grote Markt van
Brussel voor Rocco Granata, naast Marina bracht hij vier Italiaanse
nummers en tussendoor wauwelde hij iets over ‘ik ben zo graag (in)
Belgio’. Voor iemand die zijn grootste hit scoorde met een deels
Nederlandstalig nummer, heeft Rocco bedroevend weinig voeling
met de Vlamingen. Langs de andere kant past hij perfect in Brussel,
de Vlamingen laten betalen om hen dan weg te lachen.
Over naar de andere kant van de natte, koude zomer. In Overijse
werden de Druivenfeesten ingekort. En voor ondergetekende
feestganger voelde het aan zoals de zomer, ontgoochelend en te
kort. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, de marktdag, de
bundeling van jaarmarkt, rommelmarkt, streekproduktenmarkt en
verenigingsmarkt, bracht, tussen de buien door, meer volk op de
been dan de afgelopen jaren.

Ook het VKD was present met het ondertussen gesmaakte recept
van een kwis met kans op een drankje. De onvolprezen kwismas-
ters waren af en toe onverbiddelijk, maar meestal zorgden ze voor
net dat extra duwtje in de rug zodat de kwisser zijn dorst kon laven.
Nieuw in het VKD-assortiment is het Prins Van Hornebier van de
‘Vryheytscamme’ Overijse. En zoals het bij Boergondische
Vlamingen past, bleef men, ook na het afsluiten van de markt,
langer plakken dan gepland.
Als u dit leest maakt het VKD zich klaar voor de jaarmarkt in
Hoeilaart. Niet dat ik in de toekomst kan kijken (alhoewel, er
worden mij al wel eens andere mirakels toegeschreven), maar het
stramien zal gelijkaardig zijn: jolige kwismasters, dorstige kwissers
en een leuke sfeer.
En nu ik toch aan het voorspellen ben, volgende zomer, wordt
warmer, droger en beter, alwaar het VKD weer her en der in het
straatbeeld zal opduiken. 
Tot slot nog een dankwoord aan al de medewerkers van de diverse
activiteiten, jullie hulp wordt echt geapprecieerd. Maar ook dank
aan allen die eens langs kwamen om te informeren, te steunen en
te verbroederen. Jullie bijdragen aan de kas worden eveneens
geapprecieerd.

KoDe
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Joe English en de Groote Oorlog

Vader English werd geboren in het stadje Waterford (Ierland), niet
ver van de Ierse zee en kwam toen hij twaalf jaar was, als wees in
Brugge terecht. Hij trouwde met Marie Dinnewet. Zijn vader
behield zijn leven lang de Britse nationaliteit (omdat toen
Waterford nog in Britse handen was). Het gezin had 13 kinderen,
Joe was de oudste zoon, geboren te Brugge op 5 augustus 1882. Zij
kwamen aan de kost met een goed draaiende ambachtelijk
goudborduurzaakje op de Vrijdagmarkt te Brugge. Thuis werd
gemengd Engels en West-Vlaams gesproken.
Joe English volgde lager onderwijs in St.-Gregorius en humaniora
in het Sint-Lodewijkcollege (Saint Louis)
te Brugge. Daar kwam hij voor het eerst
in contact met de Vlaamse Beweging.
Van kleins af aan had hij tekentalent en
volgde lessen aan de Brugse Kunstacade-
mie. Op negentienjarige leeftijd vertok
hij naar het Antwerpse Hoger Instituut
voor Schone Kunsten, beter bekent als
de Academie. Om zijn studies te kunnen betalen (de studiebeurzen
van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen volstonden
niet), nam hij in 1902 dienst in het leger als “vrijwilliger met
premie” voor het voetvolk. Na een politieke duw in de rug van een
volksvertegenwoordiger uit de Katholieke partij kreeg hij als
militair het statuut van “universitaire” waarmee hij de mogelijkheid
had soldij te verdienen en met behulp van de studiebeurzen zijn
studies zelf te betalen. Omdat hij de Engelse nationaliteit van zijn
vader had meegenomen moest hij eerst in 1901 Belg worden, een
voorwaarde voor de legerdienst. Met zijn universitair statuut moest
hij minder actieve dienst doen. Hij verliet de academie en het leger
in 1908. In 1904 en in 1907 ontving hij de Romeprijs en in 1907
ontving hij de Godecharleprijs voor schilderkunst.
In 1910 huwde hij een Antwerps meisje dat 8 jaar ouder was: een in
het Antwerps conservatorium geschoolde pianiste en lerares. Zij
zijn in Brugge gaan wonen. In 1912 kregen zij een dochter.
Kunstschilder Joe English was zeer bedrijvig in Vlaamsgezinde
studentenbonden. Hij ontwierp de kaftbladzijde van het
studentenblad “De Vlaamse Vlagge” van het ‘Algemeen Katholiek
Vlaamsch Studentenverbond’ (AKVS). Hij werkte in de borduur-
werkplaats van zijn vader en ontwierp er talrijke vlaggen voor
Vlaamsgezinde verenigingen. Hij liet zich regelmatig inspireren
door het werk van Albrecht Rodenbach.
Bij het uitbreken van de Grote Oorlog was hij 32 jaar. In 1914 werd
hij gemobiliseerd en gelet op zijn leeftijd kwam hij terecht bij de
infanterie als “travailleur”. Zij moesten de fortengordels rond
Antwerpen in gereedheid brengen, loopgraven delven en
prikkeldraadversperringen aanleggen. Vrij snel moest het
Belgische leger zich terugtrekken en kon de Duitse opmars pas
gestopt worden aan het IJzerfront. Het zware lichamelijk werk
veroorzaakte een  gewrichtontsteking en hij werd voor herstel naar
een militair ziekenhuis in Saint-Malo (Normandië) overgebracht.
Het niet bezette Vlaanderen strekte zich uit van Nieuwpoort tot
Poperinge. Joe werd eind februari 1915 ingedeeld bij de
werkliedenafdelingen ‘Troupes Auxilliaites du Génie’ (TAG). Zij
moesten vooral kasseien herleggen en andere voorzieningen achter
het front herstellen om de bevoorrading niet in gevaar te brengen.
Joe wilde weg uit de TAG en kreeg hiervoor de steun van de
Antwerpse schrijfster Marie-Elisabeth Belpaire en dr. Frans Daels.
In oktober 1915 werd hij overgeplaatst naar de vierde compagnie,
sectie “anti gas” van dr. Frans Daels. Hij mocht logeren in een
kamertje van het bisschoppelijk college te Veurne. Sinds juli 1915
was Joe English weer actiever bezig met grafisch werk rond het
leven van soldaten in en rond de loopgrachten. Dit werk werd ook
gepubliceerd in de Vlaamsgezinde frontsoldatenkrant “De
Belgische Standaard” van pater Ildefonds Peeters. In juli van dat
zelfde jaar verscheen er een scherpe reactie in de “Stem uit België”
(dat in Londen verscheen) tegen de schrijnende taaltoestanden aan
het front en er was ook kritiek op de Belgische soldatengraven met

het eentalige opschrift “mort pour la Patrie”. Op een bepaald
ogenblik waren er zelfs zerken met het opschrift “mort pour la
Flandre”. Vlaamse studentsoldaten en aalmoezeniers begonnen
geld in te zamelen voor een Vlaamse zerk. Aan Joe English werd
gevraagd om een zerk te ontwerpen. Het werd een Keltisch kruis
met AVV-VVK en met onderaan een vliegende blauwvoet. Albrecht
Rodenbach, Cyriel Verschaeve en zijn Ierse roots waren zijn
inspiratiebronnen. In september 1916 had in De Panne – op
initiatief van M.E. Belpaire –  een eerste tentoonstelling plaats in de
militaire leeszaal van het tiende Linieregiment van
soldatenkunstenaars, onder wie Joe English.  Door toedoen van dr.
F. Daels werd J. English verbonden aan het Veurnese Secretariaat
van ‘Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten’ (SKVH) met een
uitsluitend Vlaams-religieus karakter zodat de goedkeuring van de
militaire staf werd verkregen. In 1917 werd door SKVH een “Mis en
Gebedenboek voor de Vlaamschen Soldaat” verdeeld met tal van
tekeningen van Joe English, waaronder het Ierse AVV-VVK-kruis
met het opschrift van Cyriel Verschaeve: “Hier liggen hun lijken als
zaden in ’t zand. Hoop op den oogst O Vlaanderland”.
De Duitse gasaanvallen met verschillende soorten gas vergden
telkens aangepaste gasmaskers. Joe moest deze gasmaskers
verdelen in de loopgrachten en er de nodige uitleg bijgeven. Het
was waarschijnlijk zijn eerste kennismaking met de actieve
loopgraven. Veurne werd in 1917 zwaar onder vuur genomen. De
meeste burgers vluchtten de stad uit, maar het leger bleef ter
plaatse. Eind september 1917 kreeg Joe een paspoort voor een kort
verblijf in London en werd hij tijdens zijn afwezigheid en tot zijn
verrassing, benoemd tot officiële kunstschilder van het Belgisch
leger, in tegenstelling tot wat er soms beweerd wordt; tijdens zijn
kort verblijf in Engeland werd hij ingedeeld bij de “section
artistique”, een club waar hij zich zeker niet zal thuis gevoeld
hebben.
Joe English tekende vanaf
1916 onder de beschermende
vleugels van dr. Daels veel
voor de Vlaamse studenten-
beweging onder de soldaten.
In 1917 verspreidde de front-
beweging vluchtschriften en
stuurden zelfs aan koning
Albert 1 een open brief
waarin ze de taaltoestanden
en vernederingen van de
Vlaamse soldaten aankloegen
(Ward Hermans). Er werden
manifestaties georganiseerd
in de dorpen achter het front
waar er legerbarakken waren.
Het resultaat was dat de
legerleiding extreme maat-
regelen nam tegen de Vlaamse agitatoren. Maar dat was olie op het
vuur. De Vlaamse beweging verzette zich nu ook tegen de
onrechtvaardigheid, de “oubliers” (gestrafte soldaten overgeplaatst
naar Noord-Frankrijk) en de executies die door de Franstalige
Belgische officieren onwetmatig werden bevolen. De Vlaamse
frontsoldaten, ook wel “Les Flamins Boches” genaamd, waren
vrijwilligers uit arbeiders- en boerengezinnen die alleen lager
onderwijs hadden genoten, werden gestraft omdat zij de
Franstalige bevelen niet begrepen of omdat ze de vernederingen en
het favoritisme van de Franstalige soldaten beu waren. De
frontbeweging geraakte meer en meer verbitterd. De dood van de
gebroeders Van Raemdonck op 26 maart 1917 te Steenstrate,
beroerde Joe intens. Hij maakte er een aangrijpende pentekening
van. Deze tekening werd op een briefkaart afgedrukt en op
duizenden exemplaren verdeeld, tot in de VS. De gebeurtenissen in
het bezette Vlaanderen lieten hem evenmin onberoerd. Joe wenste
om begrijpelijke redenen niet rechtstreeks betrokken te geraken
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bij het activisme. Dat belette hem niet dat tal van zijn
oorlogstekeningen de weg naar het bezette Vlaanderen vonden. 
Midden augustus 1918 kreeg Joe English plots hoge koorts en
hevige buikpijn. Hij werd met eerder primitieve middelen
overgebracht naar het voor die tijd “goed” uitgerust nieuw
ziekenhuis l’Ocean te Vinkem. Daar overleed hij op 31 augustus,
aan een gesprongen blinde darm, die niet tijdig behandeld kon
worden (gebrek aan dokters, zorgen, aangepaste uitrusting?).
Misschien zat de overvloed aan patiënten daar ook voor iets tussen.
Hij was amper 36 jaar. 

Zijn begrafenis vond plaats op 3 september op de militaire
begraafplaats te Steenkerke. Dat Joe niet zo onbelangrijk was in
zijn rang als gewone korporaal-travailleur werd beklemtoond door
grafredes van Juliaan Plateau, namens de Vlaamse kunstenaars,

dr. Frans Daels namens het SKVH en Filip De Pillecyn namens de
studentsoldaten. Er werd zelfs een grafrede in het Frans
uitgesproken door commandant markies Fernand de Beauffort,
hoofd van de militaire “section artistique”. Joe liet zijn vrouw
Elisabeth Goedemé en twee kinderen achter; zijn in 1915 geboren
zoon heeft hij nooit gekend.
De eerste IJzebedevaart vond plaats in 1920 te Steenkerke, aan het
graf van Joe English. Tien jaar later werd zijn stoffelijk overschot
bijgezet in de crypte van de pas gebouwde IJzertoren te Diksmuide.
Joe English had het als Vlaamsbewuste soldaat niet gemakkelijk
om zich tijdens zijn legerdienst achter het front te verzetten tegen
het vele onrecht tegenover de Vlaamse soldaten, niet alleen de
studentsoldaten die meestal wel Frans begrepen, maar zeer zeker
de vele jonge eenvoudige Vlaamse jongens die als vrijwilliger bij
het Belgisch leger hadden dienst genomen. Zijn enig verweer waren
zijn pentekeningen, gravures en schilderijen die de tragiek van de
Vlaamse soldaat tijdens de ”Groote Oorlog” sprekend in beeld
brachten en meteen een grote waardering toonden voor de
miskende Vlaamse frontsoldaten. Een ongelijke strijd om binnen
zijn militaire opdracht het evenwicht te bewaren tussen de
francofone militaire staf en zijn overtuigde sympathie voor de
Vlaamse beweging.

Bronnen: 
* Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
* Vlaanderen 34e jg - Christelijk Vlaams kunstenaarsverbond,
Roeselare 1985
* Joe English 1914-1918 van dr. Luc Vandeweyer
* Licentiaatverhandeling van P. De Baere

VGO
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Uitnodiging

Plechtige viering van het  

Tweede lustrum
Marnixring Overijse De Vrijheijt

Zondag 16 november 2014 - 10u30 

Gastspreker: Europarlementslid Johan Van Overveldt 

Thema: De nieuwe slaapwandelaars? Regeren in turbulente tijden.  

Stationsgebouw OVERIJSSCHE

Stationsplein 3 te Overijse-centrum 

Om organisatorische redenen gelieve U een week vooraf aan te melden bij Luc Dekock (luc@lucdekock.be).

Marnixring Overijse

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en
cultuurgemeenschap te dienen :
• Door het verspreiden en behartigen van de Neder-
landse taal en cultuur. 

• Door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden
aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke
en politieke overtuiging. 

• Door het bevorderen van solidariteit, verstandhou-
ding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid. 

De Marnixring wil in zijn internationale werking ook
een Forum aanbieden aan andere organisaties, begaan
met een problematiek die ook de Marnixring aanbe-
langt, hun verschillende opvattingen aan mekaar
toetsen om tot gemeenschappelijke conclusies of
strategieën te komen. 

Federale regeringsonderhandelingen 
au Pays de ”Marianne”.
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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

Oproep aan alle Spoorslaglezers

Op zaterdag 29 november 2014 wil het Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) zich bezinnen over haar werking en
haar tweemaandelijks tijdschrift Spoorslag.

Uw aanwezigheid, suggesties en inbreng zouden voor het bestuur een hart onder de riem zijn om met hetzelfde
enthousiasme te blijven werken aan onze huidige en eventuele nieuwe doelstellingen.

VKD-Spoorslag nodigt U daarom van harte uit op deze bezinningsvoormiddag die doorgaat in De Bosuil te Jezus-Eik
met de volgende dagorde:

9u00 – 9u15 Ontvangst
9u15 – 10u45 Besprekingen
10u45 – 11u00 Koffiepauze
11u00 – 12u30 Besprekingen
12u30 – 13u00 Aperitief en einde bezinningsvoormiddag

Adres : G.C. De Bosuil
Witherendreef, 1 te 3090 Overijse
Tel.: 02 657 31 79

Voor bijkomende inlichtingen en in de mate van het mogelijke om uw deelname te bevestigen :

Ingrid Jena-De Wilde :
tel. : 016 47 28 41
e-mail : jena.de_wilde@skynet.be

Edouard van Zuijlen : 
tel. : 02 657 24 65
e-mail : vanzuijlen@skynet.be
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Twee weken geleden trokken we naar het Brigandskwartier, het
lokaal van de Biergilde-Dijleland vzw aan de Elzasstraat 9 in
Huldenberg centrum, waar we afspraak hadden met twee
gildebroeders. Het werd een aangename avond waar we veel te
weten zijn gekomen over wat de leden van de Biergilde drijft om
het ambachtelijke brouwen van bier in stand te houden en te
verbeteren.  En natuurlijk konden we ondertussen genieten van
hun eigen gebrouwen bier Charlepoeng-Mennekesbrug.

Maar vooraleer verder te gaan met het interview gaan we eventjes
terug naar het verleden.
De eerste bierbrouwers vind je 9000 jaar geleden terug in
Mesopotamië, tussen de Tigris en de Eufraat.  Het bier en de wijze
waarop dit gemaakt werd was echter niet zoals we dat nu kennen.
Men bakte een soort brood van emmer (soort tarwe), dat aan de
buitenkant gaar was maar van binnen nog week.  Men liet het
brood weken in water en liet het gisten.  Bier kwam tegen 5000 VC
via twee stromingen het zuiden van Europa binnen : de Danubische
stroom (Oost-Europa) en de Mediterrane stroom (Middelandse
zee).  In de eerste eeuwen van het Romeinse rijk legde men zich
oorspronkelijk toe op de productie van wijn.  Maar in de
noordelijke streken waar de druiven omwille van een minder
gunstig klimaat geen kans maakten, ging men graan verbouwen
waarvan bier gebrouwen werd.  De Germanen waren de eerste die
de tussenstap van het broodbakken oversloegen en ontdekten dat
uit ontkiemde en gedroogde graankorrels ook bier gebrouwen kon
worden.  Zij maakten van graan een beslag en lieten dat vergisten.
Bier was echt geliefd bij de Germanen. Na de val van het Romeinse
rijk kreeg de kerk controle over de landerijen en gingen kloosters
zich bezig houden met het brouwen van bier.  Tot in de 11de eeuw
was bierbrouwen een activiteit die enkel door de clerus mocht
beoefend worden.
Omstreeks het jaar 800 waren het waarschijnlijk de monniken van
het klooster van Weihenstephan in Duitsland die als eerste hop
gebruikten om het bier langer houdbaar te maken.  In de 14de en
15de eeuw schoten brouwerijen als paddestoelen uit de grond.
Bier werd een populaire volksdrank.  In 1364 verplichtte Karel IV,
keizer van Duitsland, de brouwers bij het brouwen van bier volgens
de ‘Novus Modus Fermentandi Cervisiam’ hop te gebruiken.  Met
deze verordening werd Brabant in tegenstelling tot het Graafschap
Vlaanderen, dat onder het gezag van de Franse koning viel,
verplicht hop te gebruiken.  De Franse koning hanteerde het
gruitrecht dat kruiden maar geen hop voorschreef.  Hop belet dat
het bier verzuurt.  Daarom verbeterde in Brabant de bierkwaliteit
spectaculair. Ten tijde van de grote epidemieën van pest en cholera
werden aan bier geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven.
In die periode werd het water voor dagelijks gebruik uit rivieren en
grachten gehaald en het water was dus verantwoordelijk voor het
verspreiden van de ziektekiemen.  Bier was danzij het kookproces
bij het brouwen kiemvrij en bood derhalve een veilig alternatief
voor water.  In diezelfde perdiode verenigden de brouwers zich in
gilden.  Deze gilden vormden in diverse Vlaamse streken machtige,

kapitaalkrachtige groepen.  Voor de vorsten die met deze
gildevorming rekening moesten houden was de bierproductie een
belangrijke bron van inkomsten.  Het brouwen binnen
coöperatieve gilden leidde tot het gebruik van bepaalde
brouwrecepten in bepaalde gebieden.  Zo ontstonden de
verschillende streekbieren met elk hun typische smaak.
De Franse omwenteling betekende het einde van de
kapitaalkrachtige brouwersgilden.  Tegelijkertijd werden veel
kloosters vernield en daarmee ging ook een groot deel van de
brouwactiviteiten verloren.  Napoleon maakte een einde aan een
periode van onrust in onze contreien en het economische leven
herstelde zich.  In de eerste decennia van de 19de eeuw telde bijna
ieder dorp in België een eigen brouwerij.  In de tweede helft van
diezelfde eeuw werden Belgische brouwerijscholen opgericht
waarin met de publicaties van Louis Pasteur over bierbereiding
rekening gehouden werd.  Tegen 1900 waren er 3223 officiële
brouwerijen in België en aan herbergen was er ook geen tekort :
één herberg per 32 inwoners.

We mogen dus wel stellen dat bier drinken deel uitmaakt van onze
cultuur en het valt dus niet te verwonderen dat menig Vlaming
graag een biertje lust.  De brouwerijsector is een begrip in de
Belgische economie.  Eén van de grootste Belgische multinationals
is dan ook niet toevallig een brouwerij.

Maar ondertussen zijn we in 2014 beland en biergilden van vandaag
stellen niet hetzelfde meer voor dan de biergilden ten tijde van de
Middeleeuwen.  Maar boeiend zijn de biergilden van nu wel, zoals
ook de Biergilde-Dijleland vzw.

Biergilde-Dijleland werd gesticht in 2007.  In dat jaar ontstond het
idee om een biergilde op te richten bij de voorbereiding van de
viering van de 100ste verjaardag van ‘de pomp’ op het
gemeenteplein van Huldenberg.  Norbert Mosselmans, één van de
stuwende krachten achter die viering contacteerde amateur-
bierbrouwer Christiaan Serrus met het voorstel om ter gelegenheid
van de verjaardag een speciaal bier te brouwen.  Het brouwen op

Biergilde-Dijleland vzw

Gildebroeders
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zich was en is voor Christiaan geen probleem maar hij zag wel
onmiddellijk een aantal wettelijke, fiscale en andere problemen die
bij een eventuele commercialisering van het product zouden
kunnen naar boven komen.  Het plan werd afgeblazen maar
Christiaan bleef toch met de gedachte zitten om zijn hobby en
vooral de resultaten ervan voor een breder publiek toegankelijk te
maken.  In de herfst van 2007 zocht Christiaan enkele kandidaat-
leden en op 24 november 2007 werd in het Huldenbergs Pakhuis,
ooit de opslagplaats van de Brasserie Saint-Roch, de
stichtingsvergadering gehouden met 3 leden.  Tijdens de
stichtingsvergadering werd beslist dat in februari 2008 een eerste
brouwactiviteit zou plaats vinden.  In de maanden daarna werd het
stichtend gezelschap uitgebreid met andere leden.  Vermits daaruit
een gezellig clubje van 10 vrienden groeide, en om de gezelligheid
niet in het gedrang te brengen, besliste het bestuur een numerus
clausus in te voeren.  En het enthousiasme onder de gildebroeders
was groot.  Want wees nu eerlijk, alleen een biertje proeven is maar
alleen.  Met enkele mensen samen geregeld bier brouwen en
proeven is gezelliger en plezanter.  Er wordt commentaar gegeven
en van gedachten gewisseld.  Men leert ook beter proeven.

Biergilde-Dijleland is zoals de officiële naam het zegt een vzw.  Ze
beschikken dus over een voorzitter, een schatbewaarder en
secretaris maar namen vermelden vinden ze overbodig.  We zijn
immers een groepje vrienden onder elkaar en iedereen heeft zijn
eigen verrijkende inbreng, verantwoordelijkheid en technische
specialisatie.
De leden van de Biergilde zijn natuurlijk allemaal bierliefhebbers.
Maar het gaat hen niet alleen enkel om het brouwen van een bier.
De Biergilde-Dijleland streeft er ook naar om het ambachtelijk
bierbrouwen in stand te houden en kwaliteitsbieren te brengen.
Ook het maatschappelijk aspect om de eigenheid van de streek te
beklemtonen vinden ze belangrijk.

Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om bier te verkopen,
maar na verloop van tijd groeide toch het verlangen om hun bier
aan een groter publiek te laten kennen.  Daarom brouwden ze ter
gelegenheid van de Sint-Rochusommeganck in 2009 hun eerste bier
St. Roch.  De Sint-Rochusommeganck vindt om de 3 jaar plaats in
Huldenberg en dan krijgt iedere ommeganckbezoeker de unieke
kans om te genieten van het St. Roch bier dat enkel om de 3 jaar
gebrouwen wordt.
In 2010 bracht de Biergilde al een tweede bier uit namelijk
Charlepoeng.  Een donkerblond, fruitig en wat lichter bier van
6,2 % Vol.  Dit bier kan elke tweede zondag van de maand van 10
uur tot 15 uur geproefd en aangekocht worden in het Biergilde-
Dijlelandlokaal, zowel door partikulieren als door de horeca.
Charlepoeng is ondertussen een beschermde naam geworden.
Onder deze benaming vinden we onderbenamingen zoals
Mennekesbrug.  De onderbenaming wijst dan op een bepaald bier.

De voltallige ploeg met traditionele brouwersschorten
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Over de naamgeving van hun bier hebben de biergildebroeders
ernstig nagedacht en gedebateerd.  De dualiteit van de historische
figuur van Charlepoeng sprak hen wel aan.  Gangster of
vrijheidsstrijder.  Ook de naam Mennekesbrug is gebaseerd op een
oude legende nabij Ganspoel.

Jullie ontwikkelen het bierrecept en de erkende Brouwerij
Anders brouwt en bottelt dan het bier voor jullie.  Is het de
bedoeling dat jullie ooit zelf bier zouden gaan brouwen ?
Zeg nooit, nooit, maar voor een vereniging is dat niet echt haalbaar.
Er komt heel wat bij kijken.  Er is de hoeveelheid (vat van 2000 l),
de voedselveilligheid, accijnzen, enz…  Het is ons trouwens meer
te doen om een eigen kwaliteitsvol bierrecept te ontwikkelen dan
om het brouwen zelf.  En voor ons blijft dat nog altijd brouwen na
de dagelijkse dagtaak he !

In vele dorpen wordt er bij feestelijke gelegenheden een
eigen bier aangeboden.  Zou men kunnen zeggen dat het ‘in’
is en duidt op een trend van de laatste jaren ?
Het is sowieso een trend.  Maar er moet toch een onderscheid
gemaakt worden.  Men kan naar een brouwer stappen en vragen
om een donker of amber, zwaar of licht bier, enz… te brouwen en
dat dan onder een eigen naam uitbrengen bij bijvoorbeeld
dorpsfeesten.  Als dat een edel bier voortbrengt kunnen we dat
aanvaarden.  Maar er wordt zo ook minderwaardig bier gebrouwen
en dat vinden we dan spijtig.  Maar hier in Huldenberg brouwen we
met onze gilde een artisanaal bier op ambachtelijke wijze.  Wij
ontwikkelen eigen recepten en verfijnen ze.  Ons bier is een
waardevolle toevoeging aan het bierlandschap.

Heel recent heeft de Biergilde De Vrijheytscamme uit
Overijse haar allereerste bier voorgesteld, Prins van Horne.
Zien jullie andere biergilden als concurrentie of vinden
jullie dat positief ?  Zijn er contacten met andere biergilden
?
We hebben wel degelijk contacten met andere biergilden en
hobbybrouwers.  We wisselen graag ideeën uit met mekaar, als het
maar bijdraagt tot de veredeling van de ambacht.

Wat moet ik me voorstellen bij het op zoek gaan naar een
lekker ambachtelijk bierrecept ?
Je begint met een idee, welk bier willen we ?  Bijvoorbeeld, niet te
zwaar, zacht, fris, donker, enz… En je begint eraan.  Per keer dat je
een bepaalde hoeveelheid brouwt kan je maar één parameter
veranderen (zoals zoetigheid, alcoholgehalte, kleur, bitterheid,
enz…).  Het gebeurt dus dat we één basisbrouwsel maken en dat
opdelen en dan verder gaan met een deel van dat brouwsel om dat
verder te verfijnen.  Er moet dan geproefd worden en er moeten
beslissingen genomen worden.  Onder de gildeleden organiseren
we al eens een ‘blind proeven’.  We proeven dan blind tussen ons
eigen bier en commerciële bieren.  Dat is altijd wel spannend.  Dan
volgt een beoordeling.  Als de proevers beginnen te oordelen dat je
eigen bier beter is dan sommige commerciële bieren dan begint het
echt leuk en interessant te worden.
Bier brouwen is een edele ambacht.  We houden streng toezicht dat
we enkel bier brouwen met de vier basisingrediënten, het is te
zeggen, water, hop, gist en mout.  Gist, hop en mout vind je in
verschillende soorten.  Als water gebruiken we leidingwater.  We
gebruiken geen kruiden, geen andere toevoegingen of chemicaliën.
Maar door het spel van de afwisseling in de verschillende soorten
gist, hop en mout, temperatuur, gisting, enz… kom je telkens uit op
een verschillend resultaat.  En we hebben nog veel ideeën om
allerlei soorten bier te maken bijv. een laag alcoholgehalte bier.

Maken jullie reclame voor jullie eigen bier ?
We doen bitter weinig aan reclame en mond aan mond reclame
geniet bij ons de voorkeur.  We verdelen wel ons bier in de drie

café’s in het centrum van Huldenberg en daar zijn we trots op.
Belangrijker voor ons is dat de mensen het bier komen halen omdat
ze het lekker vinden.  Het doet plezier wanneer je ziet dat bij een
groepje mensen in een café eerst maar één persoon een
Charlepoeng drinkt en dat daarna iedereen aan de tafel een
Charlepoeng zit te drinken.  Dat wil toch wat zeggen !  

Jullie hebben een eigen lokaal.  Krijgen jullie financiële
steun van één of andere overheid ?  Sponsors ?  Persoonlijk
financiële inbreng ?
We zijn een zelfbedruipende vereniging.  We zijn begonnen met een
bescheiden persoonlijke inbreng.  Met de kleine opbrengsten
proberen we de bierbrouwinstallatie en ons lokaal verder uit te
bouwen.  We zijn blij dat we een locatie gevonden hebben in het
centrum van Huldenberg  We hebben geïnvesteerd in een
koelruimte (noodzakelijk) en momenteel beschikken we over een
Herms-brouwinstallatie.  Deze installatie is een aanzienlijke
verbetering voor ons als hobbybrouwers aangezien het toch al als
een semi-professionele installatie kan beschouwd worden.  Er
zitten computergestuurde componenten in zodat je het
brouwproces zelf beter kan sturen en het eigenlijk een spelletje
wordt.

Heel regelmatig komen er steeds meer en meer bieren op de
markt.  Bestaat het gevaar niet dat bierdrinkers terugkeren
naar hun vertrouwd biertje omdat vele bieren toch wel min
of meer hetzelfde beginnen te smaken ?
Gewoonte speelt een grote rol en is er moeilijk uit te krijgen.  Maar
er zijn toch nog heel wat mensen die graag eens wat anders
proeven.  Proeven vergt ook veel oefening om de mindere kantjes
uit een bier te halen.  Bovendien hebben sommige mensen een
genetisch bepaald ander smaakgevoel.

Hoe groot is de kans dat er een identiek bier bij verschil-
lende biergilden gebrouwd wordt ?  Kan er een patent geno-
men worden op bier ?
Die kans is onbestaande.  Geef 3 hobbybrouwers hetzelfde
bierrecept en toch zal je nog 3 verschillende bieren verkrijgen.
Bierrecepten kunnen niet gepatenteerd worden.  Gewoon mondje
dicht houden is de regel.

Doen jullie het hoofdzakelijk als hobby of is het sociaal-
maatschappelijk aspect belangrijker ?   Of de gezelligheid ?
We doen het voor alles te samen.  Er is het brouwen zelf dat
boeiend en plezant is door de scheikunde en electronica die er bij
te pas komt.  Er worden nu nog altijd cursussen gevolgd door
sommige van onze biergildeleden.  Veel opzoekingswerk, praten
met collega’s.  Maar ook het financiële aspect om onze vereniging
gezond te houden is een uitdaging.
We zeggen het nogmaals; als het maar bijdraagt tot de veredeling

Met paard Kelly en kar door Huldenberg ter gelegenheid van de
oktoberfeesten
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van het brouwersambacht en een verrijking is van het
bierlandschap, zijn we content.  Ook maatschappelijk zetten we
ons graag in.  Zo dragen we graag bij tot het slagen van het
zomerfeest in Ganspoel. In het Koninklijk Atheneum van Etterbeek
hebben we al tweemaal samen met de laatstejaarsstudenten bier
gebrouwen.  We willen vermijden dat we op iedere braderie of
barbecue staan, maar initiatieven met een goed doel, daar doen we
graag aan mee.

En de echtgenotes, zijn die het ermee eens dat hun mannen
zo veel met bier bezig zijn ?  Ik kan me inbeelden dat
soms……
Onze vrouwen staan daar positief tegenover en helpen zelfs op de
oktoberfeesten in Huldenberg.  En we overdrijven niet he !  Of toch
niet altijd !

Namens Vlaams Komitee Druivenstreek, bedankt voor het
interview en we kijken uit naar volgend jaar om een St. Roch te
komen proeven bij de Sint-Rochusommeganck.
Ter informatie : op de jaarmarkt van Hoeilaart is er gelegenheid om
het Charlepoeng bier te proeven aan onze VKD stand. 

Ingrid Jena-De Wilde

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Lokaal van de Biergilde-Dijleland vzwUitdovende vlaams > waalse transferten
op lange baan : 

Vlaanderen moet besparen,
Wallonië nog niet … mag !



Om een punt te maken en daarbij mogelijk een volgende punt voor
te bereiden kunnen we naast het hoog of laag aanstoten van de
keubal ook nog kiezen hoe ‘dik’ we bal twee aanspelen. Zo bepalen
we waar de twee ballen elkaar precies raken. Probleem is dat dit
punt niet zichtbaar aanwezig is en niet eenvoudig te bepalen gezien
het hier om twee perfect ronde voorwerpen gaat. Wat we wel kun-
nen zien is hoe ‘dik’ we bal twee aanspelen. Als de rand van bal een
juist valt op het middenpunt van bal twee spreken we van ‘halve
bal’. Valt die rand juist halfweg tussen de rand en het centrum van
bal twee, spreken we van 1/4e bal. Ergens daar tussenin ligt dan
1/3e bal. Gecombineerd met de hoogte van het aanstoten kunnen
we nu mooi ons punt maken en eventueel zorgen voor een gunstige
plaats voor bal 2 en 3. Met een puntje zijn we allang niet meer
voldaan. 
België is telkens op zijn best als er een ‘federale’ regering moet
gevormd worden. Een gezamenlijk regeringsprogramma opmaken
kan eigenlijk niet. Wallonië en Vlaanderen stemmen daarvoor veel
te verschillend. Hun belangen zijn anders, hun belangstelling is
anders. Toch moet het maar lukken door maandenlang getouwtrek
en nachtelijke discrete afspraakjes en postjes verdelen en cadeau-
tjes allerhande uitwisselen zoals topfuncties hier ter plekke en in
Europa, zonder Arco te vergeten. Daarbij moet alles uitgeba-
lanceerd zijn en is het totaal dan te nemen of te laten. Vermits er
geen vertrouwen is van wat er daarna komen zal moet het dus met
een totaalpakket waar iedereen, met het pistool in aanslag, gelijk-
tijdig moet tekenen. Het wordt natuurlijk erg spannend als Europa
toeziet en zit te wachten op de aanduiding van een kandidaat com-
missielid. Op een zonnige dag komt er een vrouwelijke CD&V-kan-
didate bij en kort daarna zegt de commissievoorzitter dat onze
commissaris dringend nodig is en dat het eigenlijk best een vrouw
moet wezen. De Belgische aarzeling blokkeert Europa! Merk-
waardig toch. Maar ja, zolang we geen globaal akkoord hebben met
een federale regering, alle postjes en functies en mandaten incluis,
kunnen wij nog geen enkel postje weggeven, zo gaat dat in een
eigenzinnige democratie als de Belgische. We staan wel een klein
beetje in ons blootje, daar op dat Europees podium. Vroeg of laat
krijgen de Vlamingen wel de schuld, dat ze niet snel genoeg
toegeven aan een onderdrukte francofone minderheid, die onder
ons gezegd, eigenlijk toch alle touwtjes in handen heeft, maar er
toch nooit genoeg schijnt te hebben. 
Een demonstratie van 200 Hamas-Palestijnen in Brussel verhin-
derde onze media iets te melden over een kleine 5000 Vlamingen
die naar de IJzerwake togen. Het regime zegeviert. Bij de Vlaamse
activiteit was geen leger politie nodig, misschien daarom. Alles was
te vreedzaam, zelf de toespraken. N-VA werd misschien wat hard

aangepakt, CD&V daarentegen niet. 
In Gent denken de socialisten dat Turkse kinderen Turks moeten
mogen spreken in de ‘Vlaamse’ scholen. Wat Vlaamse kinderen een
tijdje geleden in hun eigen scholen niet mochten, zou nu geen pro-
bleem zijn voor mensen met kinderen die veel liever hier zijn, maar
liefst niet meewerken aan de welvaart die hier voorlopig nog
heerst. Het Europa met open grenzen is aan het vollopen, eureka!
we zijn al met velen en er komen er nog dagelijks bij. Zouden die
mensen die dat beslissen misschien selectief blind zijn? Want
sociale dumping is al aan het gebeuren, afdankingen, sluitingen,
reorganisaties, meer en meer buitenlandse klusjesmannen. We
zorgen al zo lang voor duizenden nieuwe jobs, maar waar zitten die
verscholen? In mijn tuin heb ik een eeuwige strijd tegen ongewen-
ste gewassen, ik kan ze niet tegenhouden, wegens die vrije wind die
overal waait en allerhande aanwaait. Een instroom van mensen zou
toch niet zo moeilijk te controleren zijn - zo was het vroeger toch
al - met veel minder middelen dan nu. Ondertussen krijg ik bijna
wekelijks aanbiedingen om mijn huis beter te beveiligen. In Florida
bestaat al lang toptechnologie voor het weren van ongewenste
bezoekers. De VSA beschermen hun grenzen tegen instroom van te
veel ‘latinos’. 
Di Rupo stond erbij en genoot ervan. Geert Bourgeois die trouw
zwoor aan het hele Belgische circus. Ieder zijn pretje! Di Rupo
heeft zich, toen hij het was, daarna van die eed (grondwet ...) toch
ook niet te veel aangetrokken! 
Niemand schijnt zich in te spannen om te raden uit welke hoek de
saboteurs van Doel IV komen. Een zekerheid althans, moest er
maar een schijn van een kansje bestaan dat een Vlaamsblokker er
baat bij kon hebben en er misschien achter zat, we zouden het al
lang geweten hebben. 

Jan Goossens
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Biljarten op zijn Belgisch

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
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Lekkere Druiven

In een lagereschoolschriftje van Frida of Gaby Vanderkelen trof ik
onlangs een dun blaadje papier aan met een getypt gedicht of lied.
Een mij ongekende tekst, die onze druif verheerlijkt. Was het
gedicht in de jaren dertig-veertig van vorige eeuw populair? Heeft
u er al van gehoord? Wie zou het geschreven hebben? Wellicht
werd het door de B.J.B.-meisjes van Overijse-Centrum gebruikt, of
zelfs geschreven. Vragen genoeg...

De serren staan in fellen gloed
door ‘t jonge zonnelicht;
daarbinnen hangt lijk zware droppels bloed
de paars’ en gouden vrucht der druivelaar.

Het vuur wordt nagezien
de ramen opgedraaid
met kennersblik de vrucht bezien
als ‘t grote zorgenkind.

Die witte glazen pracht 
is Overijse’s trots
het is tegelijk zijn kracht en rijkdom bovendien.

O land, hoe min ik u
waar ied’re druivelaar me meldt
dat ik op Christus ben geënt
die zich tot wijnstok stelt zijn leven voor mij geeft.

Illustratie op facebook van onze overheerlijke druif.

* Proficiat. Het nieuwe druivenseizoen werd officieel op gang
geschoten in het serristenbedrijf ‘De Voarenberg’ in Duisburg.

* Proficiat, Will Tura, voor je
denderende show op dins-
dagavond in de Overijsese
markthal. Jouw geestdrift
werkte aanstekelijk en de
overvolle hal zong uit volle
borst mee, zeker met je
slotlied: “Omdat ik Vlaming
ben”. Ja, in Overijse kun je
je als Vlaams zanger hon-
derd ten honderd uitleven.
Wellicht en hopelijk nog één keer, volgend jaar...

* Proficiat, de webstek en facebookbladzijde “De overheerlijke
Vlaams-Brabantse tafeldruif uit de Druivenstreek”. En
tussen haakjes: het standaardwerk ‘Geïllustreerde encyclopedie
van de Brabantse tafeldruif onder glas (1865-2000)’ wordt er
ook aangeprezen. Inderdaad: de laatste exemplaren liggen nu in
de boekhandels te Duisburg, Huldenberg, Jezus-Eik, Maleizen,
Hoeilaart en Overijse-Centrum. En spoorslaglezers kunnen het
boek tegen 25 euro ook portvrij bestellen op onderstaand adres.

* Proficiat, Silke voor je succesrijk koninginnejaar! En Ina
Marchand als kersverse (of liever druifzoete) druivenkoningin.
En nu de druivenfeesten van “Ons Overijse – Onze Druiven-
feesten” goed meegevallen zijn – de weergoden hadden een goed
wijntje gedronken, vermoed ik – richten wij onze blik naar het
Hoeilaarts Druivenfestival “Glimlach” van 19 tot 22 septem-
ber. U krijgt hier het hele programma en ook een hartelijke
uitnodiging onze VKD-stand tijdens de jaarmarkt met een
bezoekje te vereren. En in deze rubriek ligt de klemtoon
natuurlijk ook op de druiven- en thematentoonstelling in het
Gemeentehuis op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur! In GC
Felix Sohie komt diezelfde periode kunst aan bod.

* Vrijdag 19 september openingsavond met Radio Modern, nacht
van de jeugd en streekrockende fuif.

* Zaterdag 20 september vlooienmarkt vanaf 8 uur, kaastaarten-
festival, straatanimatie met concerten, kindervertier, reclame-
stoet om 19 uur, gevolgd door de (niet afgeschafte) spectaculaire
lichtstoet. In de sporthal Nacht van den Doender, in ‘t scoutsdorp
Voortrekkersavond en in de tent Typischirofuif.

* Zondag 21 september vlooienmarkt (vanaf 8 uur), druivenmis
(10), jazzdag (11), kaastaartenfestival, ambachtenmarkt en
scouting à la carte (12), kindervertier (13), straatanimatie met
concerten (14), Adhemar & Nerorock (14.30) en slotfuif (22).   

* Maandag 22 september jaarmarkt (8-14) in de dorpskom:
VKD-Spoorslag biedt u een kwisvraagje en een Vlaams biertje
aan. Not The Beatles in de sporthal (15), steegjesrace (18) en aan
de kasteelvijver om 20.30 uur vuurwerk, gevolgd door I Do Like
Mondays in JH Phobos.

Nog vragen? info@druivenfestival.be of www.druivenfestival.be

Francis Stroobants, 
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse
francis.stroobants@telenet.be

Will Tura in de markthal 
(foto Michel van Mullem)

Patje Jansens, algemeen directeur KRC Genk : 
politiek opent alle poorten naar grote geld !
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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 zijn meest succesvolle
jaar als artiest. Tim, Rozane en zijn duet
met Della Bosiers, Mensen van 18, werden
hits. De Craene liet zich voor de onder-
werpen van zijn liedjes vooral inspireren
door mensen die hij kende. Omdat hij
vond dat mensen zich meer aangesproken
zouden voelen wanneer hij veel voor-
komende voornamen gebruikte, kregen
veel van zijn nummers titels als Tim,
Marieke, Rozane, Kristien, Elke of Rikky.
Tim gaat bijvoorbeeld 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 De Craene ook zijn eerste
musical Help, ik win een miljoen. In de
tweede helft van de jaren zeventig werd
Wim De Craene minder populair. Later
probeerde de zanger steeds meer onder het
stigma ‘kleinkunst’ uit te komen en expe-
rimenteerde met andere muzikale stijlen
zoals pop, rock, klassiek en disco.  Nadien
liet hij zich ook door new wave inspireren.
Helaas was een groot deel van deze
probeersels niet zo 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 de
tumultueuze finale van 1983, 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 is
gedaan en vele omstandigheden rond de
zelfmoord van Wim onverklaard zijn geble-
ven. Ondanks zijn wens om niet kerkelijk
begraven te worden werd hij toch op
verzoek van de familie en zijn fans begra-
ven 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 vaak 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. In december 2010
ontving Wim’s zoon Ramses een gouden
plaat voor de verkoop van meer dan 10.000
exemplaren.

Ingrid Jena-De Wilde

Wim De Craene

TIM
(Auteur en componist: 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

Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02



Spoorslag jaargang 44, nummer 4-5 -201416

K
O
R
T 
G
EN

O
TE

ER
D

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Kort genoteerd

* Verbazend. Dit fenomeen zullen we nooit meer meema-
ken.
Augustus 2014 telde 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5
zondagen. Dit komt maar eenmaal voor om de 823 jaar.
De Chinezen noemen dit ‘Zakken vol geld’.    

* Het komt er! Jawel, het nieuwe Jeugdhuis in de
Heuvelstraat van Overijse-Centrum.

* Tijdens de academische zitting van het guldensporenfeest
in Den Blank overhandigde het gemeentebestuur de
Gulden Spoor aan Francis Stroobants. Een mooi
kunstwerk van Tjerrie Verhellen. Dankuwel!

* De Zes verschijnt in een k(l)eurig nieuw kleedje.
Proficiat, Komitee der Randgemeenten, omdat jullie bij de
start van de 26e jaargang kunnen terugblikken op 2013-
2014 met 30.000, 69.000, 28.000 en 250.000 exemplaren.
Daar kan Spoorslag niet aan tippen! Vanaf 3 euro wordt u
abonnee van “De Zes”, vanaf 13 euro steunabonnee:
BE82 4366 2473 9168 KREDBEBB, Komitee der Randge-
meenten, 1630 Linkebeek.  

* L.L. wint H.H. Jawel, Leen Lauwers uit Wezembeek-
Oppem won in Overijse de eerste HogeHakkenrace.

* De tennisdames van Panorama, 40 + , zijn tijdens het
jongste interclubkampioenschap Belgisch kampioen
geworden. Proficiat.

* Na Huldenberg en Tervuren heeft nu ook Overijse zijn bier.
De Prins van Horne wordt bereid door de
Vryheytscamme van Overijse, een der nieuwste biergildes
van Brabant. Zij verwijst naar de oudst gekende brouwerij
van de ‘Vrijheid’ Overijse.
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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

* Tijdens de Dag van de Landbouw op 26 september zal het
serrenbedrijf Dewit langs de Brusselsesteenweg in
Overijse-Centrum, opendeur houden: bezoekmogelijkheid
aan een modern bedrijf en tentoonstelling, met ook een
klemtoontje op 1914-18.

* Dit jaar liet Mark Pieters “Een bezoek aan de
wijncoöperatieve Isca in Overijse” verschijnen. Het
bondig werk zit boordevol geschiedenis-weetjes van Isca:
foto’s, tekeningen, drukwerk, tekenverhaal, wijnfleseti-
ketten, gravures, films en schilderwerken. Een suc-
cesreportage die natuur-lijk alleen mogelijk is door de
hand te mogen en te kunnen leggen op beeld- en
klankmateriaal van zijn pa Robert en zijn oom Fernand
Pieters.

Dat kunstzinnige Mark van zijn streek met druiven en wijn
houdt, konden wij al aflezen uit een eerder boek ”De
reizen van de Familie Sohie” uit 2013. Het eerste deel
handelt over de reizen van Octavie en Felix Sohie (1898 –
1920), het tweede over Ernest Sohie (1909 – 1920),
vervolgens Albert en Suzanne Sohie (1898-1914) en (1920-
1928) en het boek eindigt met de eveneens rijk
geïllustreerde reizen en uitstappen van de Gebroeders
Désiré en Felix Gillijns (1908-1913, en in de jaren twintig).
Het plaats-namenregister beslaat zo maar eventjes negen
kolommen.

Ukraïne & EU - Rusland boycot :
30 miljoen kg vlaamse peren rotten weg.
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STEUNABONNEES
Een hartelijke dankjewel aan onderstaande
abonnees, die ons meer dan behoorlijk
genegen zijn!

ANTWERPEN: € 30, H.C.
BERCHEM: 20 R.V.B.
BRUSSEL: 20 W.C.
DEURNE: 20 I.T.
DILBEEK: 20 M.G.
DROGENBOS: 20 A.L.
DUISBURG: 20 F.T., R.D.
GENT: 20 D.K.
GRIMBERGEN: 20 B.L.
HALLE: 20 J.D.
HASSELT: 20 E.V.
HEVERLEE: 25 G.S.; 20 K.P.

HOEILAART: 20 O.R., L.M., H.D., M.I., R.D.
HULDENBERG: 20 R.D.
KESSEL-LO: 20 D.D.H.
KORBEEK-LO: 50 H.V.
KRAAINEM: 20 C.E., M.B.
LEUVEN: 25 R.S.
LOONBEEK: 25 J.D.; 20 A.W., J.T.
LOVENDEGEM: 20 R.R.
LUBBEEK: 20 F.G.
MARIA-AALTER: 25 P.B.
MEISE: 20 J.D.S.
OOSTENDE: 25 J.D.M.; 20 D.H.
OVERIJSE: 50 G.C.; 40 V.D., P.P.; 30 K.S.,
L.V.L., K.D.; 25 P.M., L.V.D.L., R.B., H.D.,
S.S., M.G., L.V.; 20 J.G., D.D.K., R.S.,
D.D.B., J.M.V., H.V.B., L.S., W.V., R.G., F.D.,
R.G., G.V., E.VH., G.S., K.V., F.D.-V., W.A.,
D.D., R.P., J.D., A.L., R.D.R., K.V., P.V.S.,

L.S., J.V., P.VDH., A.C., J.D., R.G., D.D.,
D.J., I.V., G.M., M.D.B.
PUTTE: 20 G.T.
ROESELARE: 300 L.V.
‘S GRAVENWEZEL: 20 T.D’H.
SINT-AGATHA-BERCHEM: 30 H.V.E.; 20
H.V.E.
SINT-AGATHA-RODE: 40 J.R.
SINT-JORIS-WEERT: 20 C.L.
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 20 H.V.
STERREBEEK: 20 L.D.V.
TERVUREN: 25 J.M.; 20 J.V., J.S., C.V.P.,
J.V., P.VH.
VILVOORDE: 20 D.V.D.V.
WESTRODE: 40 L.L.
WILSELE: 25 D.D.C.
ZAVENTEM: 20 B.M.

* Para-cyclist Kris Bosmans mag deelnemen aan het
wereldkampioenschap in de Verenigde Staten van
Amerika. Hij gaat voor goud en wij duimen voor hem!

* Het boek van Joris Philips “Tervuren en de Groote
oorlog 14-18” draagt de Engelse titel My Poor Little
Tervueren, naar de uitroep van Brand Whitlocks
echtgenote, toen deze de mobilisatie van het Belgische
leger vernam op 1 augustus 1914.

F.S.

AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas BernardUit sympathie

Het ”ingeslikte beloften”-diëet :
een wereld van verschil.
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Uit sympathie

In memoriam van
Willy Vanpee

Deze gedreven voorzitter van de
gekende toneelgroep TROS overleed
op 28 juli 2014. Hij was 59 jaar.
Het eerste toneelstuk onder de titel
“Zeg het niet tegen Mathilde”
registreerde hij zelf en werd op de
planken gebracht in Ter IJse. Nadien
programmeerde hij jaarlijks gekende
toneelproducties waarvoor hij dan
telkens beroep deed op professionele
regisseurs. Niet alleen toneel, maar
ook bekende musicals zoals “The
Sound of Music” lokte telkens volle
zalen.
Eén van zijn grote pluspunten was dat
hij altijd beroep deed op amateurs,
Vlamingen uit de Druivenstreek. Dit
jaar werd voor een uitpuilende

schouwburgzaal in het cultuurcentrum
Den Blank, 35 jaar TROS gevierd met
“Show Time, de revue” onder de leiding
van regisseur James Cooke, met 20
plaatselijke acteurs, 27 kinderen,
danseressen en koor. Willy kon ook

altijd voldoende vrijwilligers over-
tuigen en bij elkaar krijgen voor de
opbouw van de decors.
In 2012 werd hij laureaat voor de
cultuurprijs van de Cultuurraad
Overijse, en ontving hij voor zijn jaren-
lange inzet, een kunstwerk uitgereikt
door kunstenares Maïlys Van de Put.
Willy had zijn stijl van werken. Hij laat
een grote leegte achter die, laten we
het hopen, kan opgevuld worden door
nieuwe, enthousiaste mensen, die zijn
werk willen verder zetten.



De Kronkel
Wie “CATALONIË” instuurde als kronkelende oplossing
kwam in de trommel terecht. Geloot werd Daniel Van der
Sypt uit Sint-Kwintens-Lennik. Wil u er volgende keer bij zijn?
Er zijn nog steeds interessante prijzen te winnen: boeken,
dvd’s, bieretiketten, postzegels, ... Genoeg om nu meteen deze
kronkel te ontwarren en de oplossing te sturen naar De
Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of per e-post naar
vkd_spoorslag@yahoo.com of jena.de_wilde@skynet.be.

Veel geluk!
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Horizontaal:

1. De eerste die de verzuchting ‘Arm ...’ uitsprak was ridder
Segher Wulf, een romanheld uit ‘De Kerels van Vlaanderen’ van
Hendrik Conscience

2. ... van een vereniging zijn - ... Defraeye uit Rumbeke won in 1912
de Ronde van Frankrijk

3. Vader, moeder zult gij ... – Een Engelse uitgang
4. ... Braeckman, presentator - ... Armee Fraktion
5. Het gras is altijd gro... bij de buren
6. Evenzo - Meisjesnaam
7. Vergissingen daargelaten – Oog ... oog
8. Word je voor de gek gehouden? Dan sta je voor ... of voor aap -

Volkssterrenwacht
9. Dat is gans wat ...
10. Local area network
11. ... me mee naar je land, vol muziek en vol dromen (Johan

Verminnen) – Mini en ...
12. ‘Er zitten twee motten in m’n ouwe jas’, zong ..., alias

carbaretier Tom Manders –  ... Havelaar

Verticaal:

1. Afkorting van ‘Vlaams’ - ... is de enige Nederlandse provincie
met een eigen taal

2. De stad ... heeft de grootste muziekacademie van Vlaanderen –
Waalse tegenhanger van De Lijn - Ambtshalve

3. Daarvoor ben je bij mij aan het verkeerde ... – Iemand van ... tot
gort kennen

4. Klinkers van ‘beek’ – Engelse afkorting van Verenigde Naties –
Letter van het Griekse alfabet

5. De vrolijke, vrolijke vriend, ... Bob – Ter Duinen
6. Initialen van Amerikaanse zangeres en actrice – Boom –

Internet domeinnaam voor Eritrea
7. Wie kakelt, moet ook ... leggen – Waalse politieke partij
8. Merk van deodoranten - Godsdienst
9. Toplaag – Frans goud - Verzekeringsmaatschappij
10. Een feest ... gelegenheid voor mijn verjaardag – ‘Joachim van

Babylon’ is de eerste roman van ... Gijsen
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1 Z E N N E IJ D E L
2 E P R S E A
3 R O K E N E C R U
4 O L T O D
5 K S M A L L E
6 K P E L L E N
7 U U R C V
8 I D O L H O T E L
9 P Z E R E E T A
10 E V E N A S M
11 R E N I E O O M
12 S T Y N A F E
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Oplossing vorige Kronkel:


