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Redactioneel

In oktober werd de nieuwe federale regering Michel (MR) geïnstalleerd. Een coalitie met N-VA,
CD&V,  Open-VLD en MR. Het Franstalig landsgedeelte met een kleine 4 miljoen inwoners kreeg
als gevolg van de grendelwetten evenveel ministersposten (7, inclusief de premier) als
Vlaanderen met een dikke 6 miljoen inwoners. Volgens Milquet (cdH) worden de Franstaligen
nog altijd onvoldoende gerespecteerd, want zo beweert zij: ”De regering is in handen van de
Nederlandstaligen”.
Voor het eerst sinds vele jaren maakt de PS / SP-a en cdH geen deel meer uit van de regering.
En het is de eerste Belgische regering waarin de N-VA de sterkste partner is. Tijdens de
regeringsverklaring in het parlement die aan de vertrouwensstemming voorafging, werd door
alle oppositiepartijen, aangevoerd door Laurette Onckelinx (PS), heftig te keer gegaan. Zij
eisten meteen het ontslag van een N-VA-minister en een N-VA-staatssecretaris omdat zij privé,
gewezen senator Bob Maes gingen gelukwensen bij zijn 90e verjaardag. Mark Grammens
(ex-Journaal) schreef in ‘t Pallieterke van 22 oktober, een bijdrage rond de Belgische
collaboratie. Hij citeerde uit het boek van Martin Conway ”Collaboratie in België”. In dit boek
staat te lezen dat de Belgische regering in 1940 na de capitulatie op de vlucht sloeg naar het
collaboratieregime van Maarschalk Pétain in Vichy. Voorname leden van de gevluchte Belgische
regering probeerden in de gratie te komen van de bezetter. Léon Degrelle (REX) heeft daar ook
zijn deel in gehad. De rol die P.H. Spaak toen gespeeld heeft (zie zijn memoires ”Le temps des
erreurs”) en het bezoek van Leopold III op het buitenverblijf van Hitler, waren een erkenning
van de bestaande machtsverhoudingen na de capitulatie. P.H. Spaak en De Schryver zijn pas in
1942 via Spanje en Portugal met een vals paspoort naar Londen afgereisd. Er was de Belgische
collaboratie van personen die zich tijdens de bezetting schuldig hebben gemaakt aan
verklikking en de jacht op Joden, zigeuners en tegenstanders van het Nationaal Socialistisch
regime. De Waalse industrieën die oorlogsmateriaal bleven produceren waren evenzeer
misdadig maar bleven buiten schot. Merkwaardig genoeg ondervond de Société Générale geen
enkele hinder. In een tweede artikel in ‘t Pallieterke van 29-10-2014 had Grammens het over de
”Vlamingenhaat is geen futiliteit”. Marc Reynebeau (De Standaard, 15-10), Sophie de
Schaepdryver (Le Soir), Marc Becker (Le Soir, 20-8) en zelfs minister-president van het Waalse
Gewest Rudy Demotte (De Standaard, 28-8) kunnen ongestoord hun gang gaan om de
Vlamingenhaat aan te wakkeren. Vergeten we ook niet dat premier Charles Michel begin dit jaar
nog verklaarde dat hij de Vlaamse nationalisten haatte. Mark Grammens stelt, dat in
tegenstelling met wat Ch. Michel in De Standaard van 14-10 liet optekenen, er wel degelijk
wordt opgeroepen tot haat. Mark Grammens is van mening dat België een gewelddadig einde
tegemoet gaat. De Vlamingen zijn daar niet op voorbereid, in tegenstelling tot de Walen die het
geweld niet schuwen.  
Dat het land moet besparen om zijn begroting onder de 3% van het BBP te houden, staat buiten
kijf, ook zonder de richtlijnen van de EU. De economische vooruitzichten liggen onder de
verwachtingen. Nu al geeft de staatskas aan  iedereen met een Belgische identiteitskaart € 1000
uit die ze niet heeft. Met de PS in de regering hebben wij jaren boven onze stand geleefd en vele
miljarden geleend, die met interesten moeten worden terugbetaald. Dit kan niet blijven duren.
Op een kleine halve eeuw is de gemiddelde leeftijd 10 jaar langer geworden, met een directe
weerslag op de pensioenen en de gezondheidszorg, de zogenaamde vergrijzing. Om terug orde
op zaken te stellen zijn de nodige indexsprong, de verhoogde pensioengrens,de werkzekerheid,
het creëren van minimum 80.000 nieuwe banen, enz. noodzakelijk. Deze maatregelen worden
doelbewust met valse argumenten als zoete koek door de vakbonden opgediend, om de
bevolking onzeker en angstig te maken en in beweging te krijgen. De oppositie zal niet aarzelen
om de vakbonden, die geen democratisch mandaat en geen rechtspersoonlijkheid hebben, te
mobiliseren om alles in het werk te stellen om massaal de regering op de knieën te krijgen.
Betogingen die uit de hand lopen, wekelijkse stakingen bij het spoor, de bedrijven, de
dienstensector, de federale overheden, enz. zijn de voorbereiding om het land plat te leggen met
een eerste algemene staking midden december. De economische en materiële schade die de
vakbonden rechtstreeks en onrechtstreeks veroorzaken is zeer groot. Marc Leemans, de
huidige voorzitter van het ACV, zei hierover dat het zijn probleem niet is. De miljarden bij de
rijken of in Luxemburg halen, hoe gaat men dat op korte termijn doen? Men kan zich afvragen
wie het land regeert? Een democratisch verkozen regering die haar verantwoordelijkheid
opneemt voor 11 miljoen inwoners of de vakbonden die met 120.000 betogers alles willen
blokkeren?
Wallonië zal daarbij met de PS en de FGTB het haantje voorop zijn. Hopelijk zal Vlaanderen zijn
gezond verstand gebruiken.

(afgesloten op 15 november)
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Si+Si, de Catalaanse wil

Op 9 november 2014 werd de val van de Berlijnse muur
herdacht, 25 jaar geleden in 1989. Toen een gebeurtenis die
heel wat beweging bracht in Oost-Europa en de Sovjet-Unie.
Binnen het jaar werden Oost- en West-Duitsland één. Oost-
Europa gooide het communistisch juk af en organiseerde
democratische verkiezingen met verscheidene partijen. En
vele Sovjetrepublieken werden onafhankelijke staten,
waarvan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen
na 15 jaar ook toetraden tot de Europese Unie (2004).

Op 9 november 2014 vond er ook een gebeurtenis plaats die
de grenzen wel eens kan herdefiniëren. In Catalonië, een
regio van ongeveer 7,5 miljoen mensen in het noordoosten
van het Iberisch schiereiland, met Barcelona als grootste
stad, werd er een niet-bindende peiling gehouden. De
Catalanen kregen twee vragen: moet Catalonië een staat
worden en moet dit een onafhankelijke staat zijn? Beide
vragen werden met een duidelijke “Si” beantwoord. Een
staat: 90 %, onafhankelijkheid van Spanje: 80 %. Ruim 40 % of
2,3 miljoen van de 5.5 miljoen stemgerechtigde Catalanen
brachten hun stem uit (Bij prognoses ging men in Madrid uit
van een opkomst van zowat 1,5 miljoen mensen).
Oorspronkelijk zou deze peiling een officiële volksraad-
pleging zijn, maar dit werd vanuit het centrale bestuur in
Madrid als ongrondwettelijk beschouwd. En dus werd er
met behulp van vele vrijwilligers en op korte tijd een
alternatieve bevraging georganiseerd. Ondanks de last-
minute improvisatie toch miljoenen mensen weten te
mobiliseren voor een niet bindende peiling en dan zo een
overtuigend resultaat neerzetten, ik zie het niet veel andere
regio’s de Catalanen nadoen.
Hoewel, aan onafhankelijkheidsreferendums geen gebrek in

2014. In maart was er de Krim die zich na een referendum
onafhankelijk verklaarde van Oekraïne, maar laat het
duidelijk zijn, een oorlogssituatie is alles behalve de juiste
manier om een staat te vormen in de 21e eeuw. Eveneens in
maart en door de media veel minder belicht is het online
referendum van Veneto, de regio rond Venetië waar zowat
twee derde van de bevolking zich met bijna 90 % uitsprak
voor onafhankelijkheid van Italië (zie https://www.plebis-
cito.eu/referendum/ ).
En dan was er uiteraard nog Schotland dat op 17 september
uiteindelijk koos om verder bij het Verenigd Koninkrijk te
horen en dit met 55 % (het Neen-kamp). Een jaar voor het
referendum lag het Ja-kamp echter nog veel verder achterop
zoals u kan zien op bijgevoegde grafiek (bron:
http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/09/poll-polls-17-
september-final/ ). Enkele weken voor het referendum was
het nagenoeg fifty-fifty en dus haalde het Neen-kamp
allerhande loze beloften en valse argumenten uit de kast.
Schotland zou meer bevoegdheden krijgen, beloften die al
snel na het referendum werden ingeslikt. En financiële
instellingen zoals Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds en
anderen zouden uit Schotland vertrekken, maar ook de BBC
zou niet meer uitzenden in Schotland. Ook de Europese
Unie dreigde ermee dat Catalonië niet tot de unie zou
behoren, dezelfde EU die geen dreigementen uitte bij de
eenwording van Duitsland, dezelfde EU die verder ijvert
voor een EU met Turkije, dat nota bene nog steeds de helft
van Cyprus, een EU-lidstaat, militair bezet houdt.

Dat Schotland, een relatief armere regio in het Verenigd
Koninkrijk, neen stemt en het relatief rijkere Catalonië t.o.v.
Spanje, ja stemt hoeft eigenlijk niet te verbazen, maar de
vastberadenheid van de Catalanen heeft ondergetekende
met eigen ogen kunnen aanschouwen op de feestdag van de
Catalanen, 11 september 2014, Diada Nacional de Catalunya,
300 jaar nadat ze hun onafhankelijkheid verloren.
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Oorspronkelijk een rouwdag om de slachtoffers te
herdenken die vielen op 11 september 1714, maar nu een
volksfeest dat nauwelijks te bevatten is.
De opkomstcijfers lopen uiteen van vijfhonderdduizend tot
twee miljoen (500 000 tot 2 000 000!!!) Maar in ieder geval
was de opkomst groter dan welke sport- of muziekactiviteit
dan ook. Twee grote lanen in een V vorm werden over 12 km
afgesloten voor ieder verkeer. De V staat voor Volem Votar
(wij willen stemmen) en de V van Victòria (overwinning).
Jong en oud, allen met Catalaanse vlaggen, t-shirts en/of
spandoeken die zo ver het oog kan zien (en nog veel verder)
broederlijk en zusterlijk naast elkaar staan, geen betoging of

optocht, maar simpelweg opgeslokt
worden in een massa mensen. Even
wuiven naar de overvliegende
helikopters, zich vergapen aan de
typisch Catalaanse menselijke
torens (Castells) en een zelfverze-
kerde sfeer die ruikt naar overwin-
ningsdrang. Uren zijn voorbij
gevlogen, geen moment verveeld,
een delirium van geluk nabij (zonder
alcohol), kippenvel-momenten bij
30 graden. Op het moment zelf overdonderend en achteraf
moeilijk te beschrijven.
Catalonië een regio van 7,5 miljoen mensen, die geld-
transfers beu zijn en waarvan de Catalaanse taal nog veel
meer te lijden heeft onder de dominante Spaanse taal, dan
het Nederlands in en om Brussel, zet grote stappen richting
staatsvorming. Geen schrik om een klein land te zijn, geen
Calimero-mentaliteit, geen minderwaardigheidscomplexen,
maar vastberaden en zelfverzekerd richting zelfbestuur. En
in Vlaanderen, roeren de vakbonden de oorlogstrom, maar
rond zelfbeschikking blijft het verder oorverdovend stil.

KoDe

Farce Mayour(e): 112 werkonbekwame politiemensen danken onbekwame burgemeester
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De Islam, de Sharia en het Kalifaat

Op zaterdag 27 september kwam Prof. dr. Hans Jansen voor
Pro Flandria, een netwerk van ondernemers en academici,
in Berlare een lezing houden over ”is IS Islam ?”. Dr. Hans
Jansen is arabist en islamoloog. Hij werkte vier jaar in
Egypte als directeur van het Nederlands instituut. Hij is van
2003 tot 1 mei 2008 bijzonder hoogleraar geweest voor het
hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit
Utrecht, Leiden en Groningen. 
Hij is Europees parlementslid voor de PVV en zetelt sinds 25
juni 2014 effectief, als plaatsvervanger voor Geert Wilders,
die niet gewenst werd.
Hij schrijft regelmatig in het dagblad Trouw over de Islam en
sinds eind 2013 verzorgt hij een wekelijkse column op
GeenStijl.
Voor een goed begrip: Wat is een kalifaat, een kalief?
Wat is de Islam? Wat is de Sharia? Wat is de Jihad? Wat is
de Koran? Wat is een imam en wat is een moefti?
Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief.
Een kalief is de opvolger van de islamitische profeet
Mohammed. Er zijn op dit ogenblik drie kalifaten: de
Soennitische Islamitische Staat (IS), Bok Haram (Nigeria, ...)
en  AnsaraAl-sharia (Libië).
De groep die de moord op Sadat in Egypte uitvoerde,
streefde een Islamitisch kalifaat na. De professor stelde dat
dit kalifaat in Egypte nooit had mogen verdwijnen, het zou
ons nu veel problemen besparen. De strijd tussen de
soennieten en sjiieten gaat altijd over het kalifaat. De Islam
ontwikkelde zich verder in de zevende eeuw na Christus en
betekent de volledige onderwerping aan Allah. De wil en de
wetten van Allah staan in de Sharia. Het heilige boek van de
Islam is de Koran. De islam-gelovigen noemt men moslims.
Dan is er nog de innerlijke Jihad, die tot doel heeft de
vasten te doen respecteren tijdens de ramadan, op tijd over
te gaan tot de vijf dagelijkse gebeden en de rituele zelfkas-
tijding tijdens de Asjoera. De uiterlijke Jihad is de
gewapende strijd tegen degenen die de islamitische
heerschappij bedreigen, inclusief de strijd tegen de ongelo-
vigen. De jihad is de gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid van de kalief. De jihad is van toepassing op ongelovigen
en afgodendienaars, of wanneer men opstandig is tegenover
het moslimgezag, zijn belastingen aan het kalifaat niet
betaalt, afvallig is of een oorlog tegen de moslims begint. De
regels worden door de moefti’s, hoge geleerden in de
islamitische wetgeving, geïnterpreteerd.
Waar zit het gevaar?
Dr. Jansen stelt vanuit zijn ervaring dat in alle moskees de
imans bij hun preken over de islam er altijd de Jihad bij
betrekken. Daarbij had hij het meerdere keren over het
”beoorlogen van ongelovigen”. Er zijn nuances maar in de
grond is er geen verschil. De Koran is belangrijker dan de
waarden van de westerse cultuur. Hij citeerde de president
van Turkije (lid van de NATO en kandidaat EU-lid): ”Onze
minaretten zijn als bajonetten”. Turkije knijpt de ogen dicht
voor het Sharia-fundamentalisme. De Shania vindt zijn
oorsprong in het Romeinse Recht waarbij het stenigen, de
handen afhakken, onthoofden opgenomen werden in de
Islam, bewaakt door de jihad. Elke imam is verantwoor-
delijk voor de interpretatie, omdat de jihad altijd in de
moskees bepleit werd. Is bijvoorbeeld de IS de islam en niet
iets nieuws? Er is de genocide op de Armeniërs, het uitmoor-

den van de Assyriërs, het verdrijven van de Koptische
orthodoxe christenen, het vervolgen van de Jezidi’s, enz.
geweest. Het gevaar bestaat dat dit ook bij ons kan
gebeuren, aldus Jansen. De terugkerende IS-strijders zijn
daarop voorbereid en getraind. Of zij tot de daad zullen
overgaan weet men nog niet. Of zij een martelaar willen zijn,
blijft een vraagteken.
De stelling van Prof. Jansen is dat geloof oncontroleerbaar
is, of Mohammed nu met de mond van Allah sprak of dat
Maria onbevlekt ontvangen was, dat geloof je of niet. Geloof,
zei hij, is een gedrag zoals kerstbomen plaatsen rond 25
december, schransen tijdens het Suikerfeest, besnijdenis, ...
Geloof is ook een organisatie. Bij de rooms-katholieke kerk
met haar pauselijke hiërarchie is dat het duidelijkst. Geloof
is een ritueel: biechten, vasten, transsubstantiatie,... er is in
elk geloof voldoende vrijheid, ook als je de stellingen niet
gelooft zal je daarvoor niet branden in de hel. Enkel met het
gedrag zit het fout bij vele niet-westerse godsdiensten. In
tegenstelling tot het christendom dat meestal doordrongen
is van schuldbesef, is er in de Islam geen plaats voor
meningsverschillen en is er geen plaats voor de wederkerig-
heidsethiek (doe je naaste niet aan wat jezelf wordt
aangedaan). Moslims erkennen het primaat van de rede niet,
enkel die van de Islam. De vrijheid van een vrije wil is er
door de voorschriften, maar niet in de Islam. De Islam
gelooft niet in de vrije wil, alles hangt af van wat Allah wil.
Schuld bestaat niet in de Islam, ook al wijst alles op het
tegendeel. De Islam erkent geen scheiding van Kerk en
Staat, wel polygamie zonder leeftijdsverschil tussen oude
mannen en jonge meisjes.  
Dr. Jansen had het nog over de 24 intellectuele moslims die
zich in een open brief tegen de islaminterpretatie van de
Islamitische Staat keerden, hij gelooft ze niet. Ze geloven
evenzeer in de Sharia en slavernij, ook zij vinden de jihad
een noodzaak.
Hij besloot met het voorlezen van vers 3 van Koran 3: “Wie
gelooft dat Christus de zoon van God is, moge Allah die
mensen beoorlogen met als consequentie het uitmoorden of
te slaaf maken”. 
Als er bij de moslims geen plaats is voor wederkerigheid van
respect, mag het Westen hen geen ruimte geven.

VGO

Gewilde rellen en Waalse syndicale lafheid: 
eigen huurlingen Vlamingen noemen
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Bevorderen alle initiatieven van vzw DE RAND het
Vlaams karakter in Halle-Vilvoorde?
In juni van dit jaar werd op vraag van het Halle-Vilvoorde-
komitee een afvaardiging nogal onvriendelijk, denigrerend
en ongeïnteresseerd ontvangen door de vzw De Rand en de
redactie van de RandKrant over de soms weinig objectieve
en gekleurde inhoud van hun maandblad, dat dikwijls geen
bijdrage is tot het verstevigen van het Vlaams karakter van
de zes faciliteitengemeenten of van de Vlaams-Brabantse
rand rond Brussel.

En onlangs maakte een getogen Jezus-Eikenaar - naar ons
inziens - zich terecht zorgen rond de publieke uitstraling
van het Gemeenschapscentrum De Bosuil van vzw De Rand,
waar veel mensen niet meer beseffen dat ze zich in een
Vlaams cultuurcentrum met de daaraan verbonden Vlaams
cultuurcafetaria, bevinden.

Geachte minister Weyts,

De laatste weken (maanden?) wappert er een
Belgische vlag centraal boven de ingangsdeuren van
het GC De Bosuil in Jezus-Eik, Overijse. Daarnaast
gelukkig nog een Vlaamse Leeuwenvlag.

Ik geloof niet dat een GC van vzw De Rand verplicht
is de Belgische vlag uit te hangen (en zeker niet elke

dag) zoals een gemeentehuis wel moet. Of vergis ik
mij?
Wie besliste tot zoveel Belgisch patriottisme en
waarom? Vooral daardoor (of is dit de reden
waarom die driekleur wordt uitgehangen?) komen
meer en meer Franstaligen een glas drinken op het
terras van de Bosuil.
Niets verkeerds daaraan, maar probleem is wel
dat zij uiteraard Frans blijven praten en dat
men nu op een zonnige dag soms meer Frans
dan Nederlands hoort op dat terras.
Ooit was het Gemeenschapscentrum daar neergezet
om in Jezus-Eik een Vlaamse ontmoetingsplaats te
behouden. De eerste uitbaters en sommige locale
directeurs hielpen daar helemaal aan mee.
Nu dertig jaar later prijkt de Belgische vlag aan de
ingang en is Frans een voertaal op het terras. 
Wanneer komt er dan tweetalige bediening in
GC De Bosuil van Jezus-Eik? Of is die er al?
Maar ook deze eenvoudige vraag: kan dat doek daar
niet weggehaald worden?

Vriendelijke groeten uit Jezus-Eik.

Filip De Troij



Langs Vlaamse officiële kant slaagt men
er nog altijd niet in om op objectieve
wijze de aandacht te vestigen op de
belangrijke betekenis van het IJzerfront
voor de Vlaamse emancipatie. Of hoe
het establishment de geschiedenis
manipuleert en vervalst.

Het is nochtans daar, bij de soldaten in
de loopgraven, dat de zelfbestuur-
gedachte vorm kreeg. Als logische
reactie op de stuitende discriminatie
van de Vlamingen in het leger en de
onderdrukking van al wie daartegen
protesteerde. Het is dank zij de
Frontbeweging en de Frontpartij dat de Vlaamse Beweging
een politieke beweging werd die een gevaar werd voor het
unitaire België. Dit wordt vandaag bij alle herdenkingen én
in de Vlaamse media totaal onder de mat geveegd.

We hadden dit reeds vastgesteld in februari op de officiële
tentoonstelling “14-18. Dit is onze geschiedenis” in het
Jubelpark. Daar wordt wel aandacht geschonken aan het
werk van de activisten, maar de Frontbeweging en de
taalwantoestanden in het leger worden over de hele lijn
doodgezwegen. Dit werd toen aangeklaagd via een
persbericht en via een plenaire vraag aan Defensieminister
De Crem, maar ook dat debat kreeg geen aandacht. 

Het enige medium dat over dit merkwaardig hiaat schrijft en
er zich over verwondert, is  … het Franstalige weekblad Le
Vif  L’Express. In een opmerkelijk artikel “Le combat
flamingant, oublié du centenaire?” ziet het blad in zijn
editie van 7 november een totale afwezigheid van de
Vlaamse strijd: “Pas une allusion lors des grandes
commémorations, aucune trace à la grande expo
bruxelloise sur 14-18 (….) La lutte en faveur de
l’émancipation flamande mérite d’être aussi contée.” Straf
dat we dit in een Franstalig tijdschrift moeten lezen en dat
de Vlaamse pers ongeïnteresseerd de andere kant opkijkt.  

In zijn antwoord in de Senaat had De Crem niets beters te
zeggen dan dat het relaas over de taaltoestanden aan de
IJzer “al decennialang achterhaald” zou zijn. Tevens
verwees hij naar het Museum aan de IJzer (het vernieuwd
museum in de IJzertoren) dat daags nadien de deuren zou
openen. Daar zou er volgens De Crem dus wel aandacht

geschonken worden aan de taal-
problematiek en de communautaire
aspecten van de Eerste Wereldoorlog.

Tot zelfs in de IJzertoren!

Enkele weken geleden bezocht ik dit
museum in de IJzertoren, samen met
mijn oud-collega en Diksmuidenaar
Koen Bultinck. Dit bezoek heeft mij
ongelooflijk teleurgesteld. Men zou
denken dat in het “Memoriaal van de
Vlaamse ontvoogding” goed en
begrijpelijk zou uitgelegd worden wat
de mistoestanden waren in het leger, op

welke wrede manier Vlaamsgezinde soldaten en de leiders
van de Frontbeweging werden aangepakt; men zou denken
dat de focus zou gelegd worden op de belangrijke rol die de
Frontbeweging speelde tijdens en vooral ook na de oorlog;
men zou denken dat de Vlaamse bewustwording en het
Vlaams-nationalisme op een begrijpelijke en positieve
manier zou toegelicht worden evenals de stappen die
Vlaanderen reeds gezet heeft in de richting van Vlaamse
ontvoogding; men zou denken dat de link zou gelegd worden
naar andere volkse bevrijdingsbewegingen in Europa en de
wijze waarop deze mekaar hebben beïnvloed. 

Maar daarvan vindt men helaas nagenoeg niets terug. Het
IJzermuseum is een zoveelste oorlogsmuseum waar onze
ontvoogdingsstrijd manifest naar de achtergrond is
verdreven. Erger nog: het bovenste (politieke) gedeelte van
het torenmuseum heeft men laten uitwerken door
gesubsidieerde officiële Belgische geschiedschrijvers. 

De geschiedkundige boodschappen vindt men achter grote
houten panelen die men moet openklappen en waarvan er
verscheidene geschilderd zijn in de Belgische driekleur.
Zo leest men in het ‘Venster op nationale identiteit’
bijvoorbeeld:

“Belgisch patriottisme. Bij het uitbreken van de Groote
Oorlog  leidt het verzet van het kleine België tegen de Duitse
reus tot een hevige opstoot van patriottisme. Overal
hangen Belgische vlaggen uit, de bevolking zingt
nationalistische liederen en jonge mannen melden zich
aan als vrijwilliger in het leger. De externe vijand verenigt
de Belgen en versterkt het natiegevoel. 
Tijdens de oorlog zal de Duitse bezetter proberen om dit
Belgisch patriottisme te breken door de Belgische driekleur,
het vieren van de nationale feestdag en andere nationale
symbolen en  tradities te verbieden.” 

En zo gaat het nog een tijdje door. Over Albert I
bijvoorbeeld, die als Koning-soldaat “uitgroeit tot een
symbool van de Belgische natie”, lezen we enkel
hagiografische boodschappen. 

Dat heeft men in Diksmuide dus te vertellen over onze
‘nationale identiteit’ en onze ‘natie’. Dat is wat het
IJzerbedevaartcomité vandaag meegeeft aan onwetende
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Hoe het Belgisch establishment
de Groote Oorlog recupereert



Vlaamse jongeren en aan buitenlandse bezoekers. Men
waant er zich in een koninklijk mausoleum! 

Over de Flamenpolitiek van de Duitsers en de Vlaamse
activisten is men dan weer bijzonder partijdig. Duitsland
wilde immers ‘de Belgische natie verdelen’. De bestuurlijke
scheiding onder de Duitsers wordt afgedaan als een
‘politieke destabilisatie’ en deze ‘wordt gevolgd door
pogingen om ook het Belgische leger te ontwrichten.’ Dit
sloopwerk wordt dan weer in de schoenen geschoven van de
zogeheten ‘sublieme deserteurs” (Een groep van zeven
Vlaamse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog, in
de nacht van 30 april op 1 mei 1918, de Belgische
stellingen verlieten en naar de vijandelijke linies
overstaken, om de wantoestanden waaronder de Vlaamse
soldaten in het Belgische leger te lijden hadden, bekend te
maken in, met name het Vlaamse deel van het bezette
gedeelte van het land. Zij handelden in opdracht van de
geheime Frontbeweging). 

De Raad van Vlaanderen die in 1917 de Vlaamse
onafhankelijkheid uitriep, wordt simpelweg afgedaan als
een ‘marionettenparlement’ en “het activistisch pamflet
Aan den IJzer moet aantonen dat Vlaanderens bloedoffer
veel hoger is dan dat van Wallonië.”

Alsof dat laatste gelogen zou zijn.  

Met deze tendentieuze pseudo-geschiedschrijving wordt de
boodschap en de drijfveer van de Fronters in heel grote
mate onderuit gehaald. Niet in één of ander Belgisch
oorlogsmonument, wel in het Museum aan de IJzer, mét
behulp van de centen van de Vlaamse belastingbetaler. In
onze eigen IJzertoren dus, waarvoor zoveel Vlaams-
nationalisten het beste van zichzelf hebben gegeven. De
IJzertoren is vandaag verworden tot een onderdeel van de
Belgische propagandamachine. Het is wel heel erg ver
gekomen. 

Vandaag liet men in het tentje waarin de IJzerbedevaart
tegenwoordig plaatsvindt een 99-jarige dame enthousiast
oproepen om de tentoonstelling te bezoeken en ‘gul’ te zijn
(VTM-nieuws). Als ik u een goede raad mag geven: verspil er
uw centen en uw energie niet aan en raad iedereen af dit
museum te bezoeken,  tot alle elementen van Belgische
propaganda eruit verdwenen zijn.

Ik kan uit dit onverkwikkelijk verhaal alleen maar
concluderen dat er nog ontzettend veel werk voor de boeg
is. Hoedje af dus voor iemand als Guido Moons, de oud-
voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, die opnieuw de
boer optrekt en voordrachten gaat houden over de echte
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Als ik zie hoe Vlaamse prominenten en organisaties zoals het
IJzerbedevaartcomité de onafhankelijkheidsgedachte
ondergraven en verdacht maken, dan kan ik enkel met
jaloerse blik kijken naar onze goede vrienden in Catalonië.
Precies door hun non-conformisme, door hun radicalisme
en hun optimistisch nationalisme staan zij en heel hun volk
vandaag stukken verder dan wij. 

Bart Laeremans
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Rechtse regering : 
einde der rode sinterklaaspolitiek ?
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Eind september brachten we toevallig een bezoekje aan de
vissersclub van Terlanen, gelegen langs de Leuvensestraat.
We werden er gastvrij onthaald en de sfeer was gemoedelijk.
De moeite waard dacht ik om er eens een artikel over te
schrijven. Drie vissers waren zo vriendelijk om mij wat meer
uitleg te geven over hun club in het café ‘De Sportman’.

Maar geen vissersclub zonder vijver en die vijver is er niet zo
maar gekomen. Het gebeurde allemaal tussen de jaren 1970-
1990. De huidige vijver was vroeger een moeras. De
gebroeders Jean en Georges Vloebergh hadden er beiden
een lapje grond en besloten om elk een vijvertje te maken.
Enkele jaren later besloten ze, met hulp van schoonbroer
René Van Eyck, die vijvertjes te vergroten en de bermen te
verstevigen met beton die verscheidene jaren stand hield.
Nog enkele jaren verder kocht Roger Vloebergh – zoon van
Jean – de vijver van Georges met de uitweg naar de
Leuvensestraat toe. Na de dood van Jean Vloebergh erfde
Roger de vijver en onder zijn impuls werd van de twee
vijvertjes één grote vijver gemaakt door de firma De Kock.
Een vissersclubje werd gesticht. “De Lanevissers Terlanen”
telt momenteel een 15-tal leden, allemaal vrienden onder
elkaar.  De vereniging is geen vzw en heeft dus geen officiële
statuten, maar ze hebben wel zelf een reglement opgesteld.
Louis Coorevits is sinds 1991 voorzitter, Roger Vloebergh is
penningmeester en Guido Coorevits doet dienst als
secretaris. Er zijn geen vrouwelijke vissers aangesloten en
de leeftijd van de leden gaat van 14 tot 77 jaar. En blijkbaar
wordt de vissermicrobe bij de geboorte meegegeven want de
zonen en de kleinzoon van Roger zijn ook lid van de
Lanevissers. De visvijver is privébezit en is afgesloten met

een hek maar ieder lid beschikt over een sleutel en mag
komen vissen wanneer hij wil. Buiten de wedstrijden mag
ieder lid een medevisser meebrengen. Om deel te nemen aan
de viswedstrijden moet je wel lid zijn van de club.

De Lanevissers hebben geen vast clublokaal in één of ander
café om te vergaderen, maar eind jaren ’90 werd aan de
visvijver een bergruimte en clubkot opgezet. Daar is
drankgelegenheid met opbrengst voor de eigen kas.  
Ooit is de club lid geweest van de Sportraad Overijse maar
omdat ze de vergaderingen nooit bijwoonden zijn ze er maar
uitgestapt. Dus geen subsidie van de overheid. De inkomsten
komen dan ook enkel van het lidgeld dat 75 €  bedraagt
en van de opbrengst van de drank. De onkosten zijn
hoofdzakelijk de aankoop van vis, onderhoud van de vijver
en visvoeder. Heel het jaar door moeten de vissen gevoederd
worden. Tijdens het vissersseizoen van maart tot oktober
organiseren de Lanevissers tien wedstrijden in clubverband
en nemen ze deel aan drie interclubwedstrijden (Zoet Water
en Neerijse).

De Lanevissers Terlanen

Lessen trekken uit de groote betoging.
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Vertel eens hoe zo een viswedstrijd verloopt.

We beginnen met koffie te maken. Vroeger werd er al eens
een pint gedronken ’s morgens vroeg maar dat gebeurt nu
niet meer. Om 7 uur worden de nummers getrokken
(pingpongballetjes in een zak) die de plaatsen toewijzen
rond de vijver. Rond de vijver is er voldoende plaats voor
een 20-tal vissers.  Tussen 7 en 8 uur installeren de vissers
zich rond de vijver en is er veel gezever en commentaar over
de trekking en de plaats die ze toegewezen kregen. Volgens
sommigen zijn er geen slechte plaatsen, maar alleen slechte
vissers. Om 8 uur stipt wordt het startschot gegeven door de
radiogestuurde klokketoren van Terlanen. Vier uur zonder
pauze wordt er dan gevist met veel gesakker en gevloek
maar ook al eens een vreugdekreet. Wanneer de klokken 12
uur luiden, wordt er gestopt. Direct daarna wordt er
langsgegaan bij iedere visser met een draagbare weegschaal
om de vissen te wegen en te tellen en de punten toe te
kennen. Dit gebeurt als volgt: 1 punt per gram vis en 100
punten per vis. De meeste vissersclubs in de regio hanteren
dezelfde manier van berekening.  Daarna worden de punten
in de computer ingevoerd en wordt de winnaar bekend
gemaakt. Op het einde van het seizoen wordt het
eindklassement opgemaakt op basis van de vijf beste
wedstrijden van iedere visser. Dit jaar was Louis Coorevits
eindwinnaar en vorig jaar was dat Tim Vloebergh, toen het
jongste lid van de club.

Waarmee en waarop wordt er gevist? En wat staat er
zoal in het reglement ?

Iedere visser is vrij om zijn eigen specifiek lokaas te
gebruiken maar meestal wordt er gevist met maden,
wormen en maïs. Sommige vissers schieten met een
katapult wat lokvoeder in de vijver vanop hun plaats. De
vislijn mag maxmaal 15 m lang zijn, stok en draad
inbegrepen, en er mogen alleen ‘enkele’ vishaken gebruikt
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worden. We vissen hier op voorn, karper, paling, brasem en
zeelt.  10 % van de aanwezige vis in de vijver is van eigen
teelt. De rest wordt aangekocht, zodat er afhankelijk van de
financiële toestand al eens meer of minder vis op de vijver
zit. In het reglement staat wel dat alle gevangen vis moet
worden teruggezet.

Waarom zijn jullie lid van de vissersclub?

Vooral voor het plezier. Het plezier van het vissen zelf, maar
ook de gezelligheid en het kameraadsschapsgevoel. Pintje
drinken, commentaar en plagerijen uitwisselen. Zelfs bij
regenweer, geen probleem, altijd plezant.

Denken jullie dat vissen pijn voelen wanneer ze
opgevist worden met een haak in hun lip?

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat vissen pijn voelen,
maar ze zullen wel iets voelen zeker !  Bij nieuwe vis op de
vijver wordt er meer vis gevangen. Na verloop van tijd neemt
dat af, ze worden slimmer !

Is vissen een dure hobby? Hoeveel kost een basisuit-
rusting van een visser?

Een basisuitrusting kost tussen de 1000 en 1500 euro. Maar
daarmee kan je dan ook jaren vissen.  Je kan natuurlijk ook
veel meer spenderen maar dat maakt iedere visser voor
zichzelf uit. Eigenlijk is het niet zo een dure hobby als je het
vergelijkt met bijvoorbeeld een wielertoerisme. Een fiets
kost algauw veel meer. Er is natuurlijk ook het lidgeld maar
dat is ook niet veel in vergelijking met vele andere
sportclubs. Iedere visser koopt ook zijn eigen aas in

sportviswinkelsn in Vossem, Diest, Mechelen of Waver).
Maden kosten zo’n 6 à 7 €  per liter.

Over vissen doen zo enkele fabels de ronde zoals
bijvoorbeeld een betere vangst als het regent. Waar of
niet waar?

Dat je bij regen meer vis bovenhaalt is volgens ons een fabel.
Hetzelfde geldt dat er stilte zou moeten zijn rond de
visvijver. Je moet daar natuurlijk niet staan roepen.
Trillingen daarentegen worden wel gevoeld door de vissen.
Eénmaal per jaar organiseren we een nachtwedstrijd.
Sommigen vangen dan meer dan gewoonlijk. Het is vooral
eens plezant, er hangt een andere sfeer met die lichtgevende
dobbers.

Louis Coorevits (voorzitter), Roger Vloebergh (penningmeester) en
Guido Coorevits (secretaris).
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Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Hebben jullie geen last van reigers op de vijver?

Meer dan ons lief is. Maar niet alleen reigers, ook
aalschovers en die zijn met meer vis weg. Aalschovers
drijven de vissen in een hoek en pakken ze dan. Aalschovers
zijn beschermd en je kan er dus niets tegen aanvangen. Het
enige wat we wel kunnen doen is linten spannen over de
vijver eens het vissersseizoen is afgelopen, zodat ze niet over
het wateroppervlak kunnen scheren.

Wat zijn de records in jullie club en misschien ook
enkele anekdotes?

Roger Vloebergh ving ooit de dikste vis: 5,5 kg. Bij het
nachtvissen heeft Louis Coorevits dit jaar 45 kg vis
bovengehaald.
Anekdotes? Te veel om op te noemen. Maar een goeie is dat
onze president, die trouwens niet kan zwemmen – de vijver
is maar een goeie meter diep –  bij het voederen met een
bootje zijn evenwicht verloor en met zijn klikken en klakken
in het water viel. Hij kwam met zijn hoofd boven water met
zijn pet nog op zijn kop en zijn bril nog op zijn neus. Af en

toe sukkelt er ook al eens iemand al vissend in het water en
een GSM meebrengen is ook niet aangewezen, die schuiven
ook al eens in de vijver.

Terlanen, op de taalgrens gelegen, hebben jullie ook
Franstalige leden?

We heben geen Franstalige leden maar al grappend noemen
we een lid “de Waal”. Hij is echter een Vlaming die in de
Walen woont.

Zijn vrouwelijke vissers welkom in jullie club?

Vrouwen zijn zeer zeker welkom maar ze mogen niet de
‘difficile’ zijn en moeten tegen een beetje plagen opgewassen
zijn.

Kennen jullie VKD en Spoorslag? Lezen jullie het ook?

VKD, wat is dat?  Spoorslag krijgen we thuis wel en wordt
doorbladerd. Af en toe al eens een artikel gelezen en
gelachen met de soms toch wel pittige tekeningen.

Voor wie het eens wil proberen geven we de kalender van
viswedstrijden mee voor het jaar 2015.  Er wordt steeds
gevist van 8 tot 12 uur. De eerste wedstrijd op 29 maart is
een gastwedstrijd waar iedereen welkom is en ieder brengt
zijn eigen visgerei mee. Het nachtvissen gebeurt in de nacht
van 25 op 26 juli. De andere data zijn 12 en 26 april, 17 mei,
14 juni, 28 juni, 22 augustus, 6 en 20 september en 4 oktober.

De voorzitter geeft me nog mee dat enkele extra leden
welkom zouden zijn.

Heel erg bedankt, mannen en misschien probeer ik het ook
wel eens in 2015.

Ingrid Jena-De WIlde  



We spreken dikwijls van effect geven aan
onze speelbal, maar hoe doen we dat
eigenlijk? We moeten onze bal niet in het
centrum raken, maar wat opzij en dan zijn
er meerdere mogelijkheden. Op de figuur
hiernaast staan alle mogelijkheden
afgebeeld. Wat is de beste oplossing? We
mikken eerst zonder effect (1) en daarna
bepalen we het effect, b.v. links. Daarvoor
kunnen we de achterhand naar rechts
bewegen (2) of de voorhand naar links (4)
of beide handen parallel zijwaarts
bewegen (3). De enige goede manier
blijkt uit proberen en dat is de oplossing
4. Inderdaad, verplaatst men de
achterhand alleen naar rechts (2), dan zal
de bal een licht afwijkende richting
nemen (licht naar links). Evenzo bij het
parallel bewegen van de keu (3), wijkt de
bal licht naar rechts. Ervaren spelers
zullen dit natuurlijk spontaan uitvoeren
en direct met het gewenste effect
aanleggen, maar beginnende spelers
moeten hier zeker rekening mee houden. 

Nu even naar de abstracte zaken kijken op ons Belgisch
slachtveld. De rellen en het vandalisme bij de betoging in
Brussel houden ons even bezig. Heel interessant hoe we
daarover bericht worden. De vakbonden, door dagenlang
ophitsen der gemoederen mochten zich op een grote
opkomst verblijden, maar eens het uit de hand liep, werden
de reacties heel interessant. Het waren geen vakbonds-
mensen geweest, maar herrieschoppers die misbruik
maakten van de gelegenheid, zo de vakbonden. Wel waren
ook wat Antwerpse havenarbeiders betrokken. De politie
gaat de beelden gebruiken om de daders te ontmaskeren en
wat blijkt? De vakbonden willen niet meewerken om die
vandalen en herrieschoppers te ontmaskeren! Zouden zij
niet de eersten moeten zijn om graag te bewijzen dat het
geen mensen van hen waren? Een eigenaardige reactie
dunkt mij, of waren het toch .... of waren ze toch niet zo
zeker? Belgische vakbonden zijn ongenaakbaar en machtig,
maar niet verkozen en dus ondemocratisch en hebben ook
nog een monopolie, gedoogd door de EU. Ze moeien zich
ernstig met de politiek en dat is niet normaal. Niemand kan
of wil ze echter stoppen. 

De PS, heel lang aan de macht in Wallonië en België, is in alle
staten, nu zij naast de boot en de vetpotten vallen. Het is dus
oorlog in het land. Het worden hete weken. Maanden? N-VA,
de boosdoener zal het geweten hebben. Hun politici worden
dagelijks op de rooster gelegd met gebruik van oude koeien,

oude uitspraken, daden van familieleden,
alles wordt gebruikt! Kan dat ooit nog
goed komen? De PS heeft een slecht
geheugen, als het op schandalen
aankomt. Die splinter bij de andere! N-VA
heeft al haar communautaire eisen
ingeslikt en vergeten, maar dat is nog niet
genoeg. Ze moeten door het Belgische
stof, op hun buik en daarna weg! Bart De
Wever werd ook in Nederland hard
aangepakt, met de statuten op tafel,
Republiek Vlaanderen, enzo. Hij hield
redelijk stand, maar vergat te vermelden
dat België geen democratie is als het over
Vlaamse patriotten gaat. Het verschil
tussen statuten en ... het haalbare, gebrek
aan draagvlak, ja inderdaad, N-VA heeft
geen volstrekte meerderheid. 

Er is dus momenteel niet veel reden tot
lachen of is dit de doodstrijd van het
oude België misschien? Ondertussen gaat
onze zwaar gesubsidieerde v/BRT zijn
gang. Onbeschaamd de rode burcht van
altijd, echte Vlamingen geen enkele zin

laten afmaken, socialisten echter mogen alles in het lang en
het breed uitleggen en alles drie keer herhalen, zelfs die ooit
veroordeeld zijn voor fraude of andere feiten. Niemand
schijnt er vat op te krijgen, ook al heeft de SP.a nog geen 20%
van de stemmen, toch beheerst ze de media. Echt nog zo een
Belgisch raadsel. 

We worden regelmatig overstelpt met kritiek over de
hoeveelheid door de bevolking geproduceerde afval.
Onlangs had ik nog eens een apparaatje dat niet meer
werkte. Na het moeizaam openprutsen kon ik vaststellen dat
er twee herlaadbare AA batterijen instaken. Dus gauw
vervangen zou je denken, maar neen, de batterijen hadden
geen standaard contacten, maar waren aan een zijde met een
plaatje vast gesoldeerd. Aan de andere kant hadden ze twee
lipjes die in een gleuf pasten. Nergens werd de + of - pool
aangeduid. Dus heel het apparaat bij de afval gekieperd!
Zoals onze gsm’s, waar elk apparaat een ander modelbatterij
heeft, om toch maar niet te kunnen herstellen. Voor de
gevraagde prijs voor die batterij heb je bijna een nieuw
apparaat, dus, weggooien maar. Is dit geen opdracht voor de
EU? Zorgen dat er eindelijk standaardmodellen worden
verplicht voor deze apparaten. Ik begrijp niet dat het nog
niet is gebeurd, maar ja, wie ben ik? De fabrieken moeten
blijven draaien natuurlijk. 

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



Met de 45e jaargang in het vizier willen de Raad van Bestuur
en de Redactieraad meer contact creëren met het ruime
Spoorslagpubliek, uit de Druivenstreek en daarbuiten. Op 29
november had een open gedachtewisseling over onze
toekomst plaats in GC De Bosuil in Jezus-Eik en vandaag
krijgt u een voorproefje om de lezerreacties in aantal te laten
toenemen.

Wij drukken in deze rubriek “Herken je plekje” telkens twee
‘ongekende’ of ‘twijfelachtige’ illustraties af, waarvan wij
hopen dat menig lezer één der daarbij gestelde vragen kan
beantwoorden.

Wij beginnen met een mooie pentekening, in 2003
geschonken door een inwoner van Evere aan een
Overijsenaar. Op de keerzijde staat in het Frans: watermolen
te Overijse, maar moeilijk leesbaar “pes du dépôt bas
Overyssche  Moulin d’ Overyssche”!?

a) Kan het kloppen dat deze watermolen ergens in Overijse-
Centrum of een gehucht heeft gestaan?

b) Of herken je hem als een molen, ergens in Brabant of
elders?

c) Staat er rechtsonder 96 F.S. of L.S. als tekenaar vermeld?
Zeggen die initialen u iets?

De tweede illustratie doet denken aan onze Druivenstreek,
maar klopt het wel? Wij vonden de oude foto op blz. 151 van
het belangrijke werk van Vilvoordenaar Dufour: “Volledig
handboek over FRUITBOOMTEELT door F. Dufour, versierd
met 700 figuren”. De auteur gaf les aan de staatstuinbouw-
school te Vilvoorde en lezingen aan het landbouwgesticht
van de staat te Gembloers.

a) Stond dit huis in Terhulpen, Hoeilaart of …?
b) Datering? Het boek, zonder jaartal verschenen in Gent,

bevat een reclame-inlassing met het jaartal 1929.
Bestonden er in Brabant voor 1930 dergelijke huisgevels,
zoals zeker het geval was in het Groot-Hertogdom
Luxemburg?

c) Zit er in uw familie-archief misschien een foto met
dergelijk gesnoeide druivelaars tegen een schuur of
huisgevel?

Beste dank voor uw medewerking. Zelfs de kleinste tip kan
sluiers optillen. Stuur uw antwoord gerust naar één der
Kronkeladressen (blz. 19) of naar Francis Stroobants,
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse, francis.stroobants@tele-
net.be

F.S.
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Herken je plekje

De Belgische politieke dynastieën en genenpolitiek
impasse : non-beleid



Begin oktober zijn we gaan luisteren
naar een uiteenzetting van oud-
kolonel Luc De Vos, licentiaat geschie-
denis en doctor in de Letteren en
Wijsbegeerte. Hij was  professor aan de
KMS en de KUL.

WO I vond zijn aanleiding bij het
neerschieten van aartshertog Franz
Ferdinand (troonopvolger van de
Dubbelmonarchie Oostenrijk-Honga-
rije) en zijn vrouw in Sarajevo door
leden van een revolutionaire groep de
”zwarte hand” die Bosnië-Herzegovina
wou doen afscheuren van de Dubbel-
monarchie om het aan te hechten bij
Servië. Oostenrijk verklaarde daarop
de oorlog aan Servië. Dit was de
Balkanoorlog. In Europa stonden toen
twee grote machtsblokken tegenover
mekaar: Duitsland en Oostenrijk-
Hongarije langs de ene kant en Rusland
met Frankrijk langs de andere kant.
Servië kreeg de hulp van Rusland.
Duitsland was genoodzaakt om
Oostenrijk te steunen en dat was voor
Duitsland genoeg om de oorlog aan
Rusland te verklaren. De Vos zei ook
dat de Duitse keizer Willem II, de
oorlog enkele dagen heeft kunnen
uitstellen. Maar de keizer had weinig
invloed in de politieke en militaire
machten in zijn rijk. De relatie
Duitsland en Frankrijk was al lang
verzuurd. Niet alleen Rusland maar

ook Frankrijk vormde voor de Duitsers
een bedreiging en daarom besloten ze
Frankrijk aan te vallen. Omdat Duitse
legers door het neutrale België een
kortere weg naar Frankrijk kozen,
geraakten ook wij betrokken bij de
oorlog. De Duitse opmars kon pas een
halt worden toegeroepen in West-
Vlaanderen, tussen Nieuwpoort en
Ploegsteert. Daar werd de bloedigste
loopgravenoorlog uitgevochten. Enge-
land stond garant voor de neutraliteit
van België en kond dus niets anders
dan met zijn soldaten en die van zijn
kolonies ter hulp te snellen, om het
zwakke en ondermaats bewapend
Belgisch leger bij te staan.

Luc De Vos had het verder over
gevechtsstrategieën, een stellingen-
oorlog, de vuurkracht van geweren en
kanonnen, het inzetten van industriële
producten als gifgas voor massa-
vernietiging en het inzetten van de
eerste pantsers. Het front was in zijn
geheel 700 km lang met 40.000 km
loopgraven. Het was wachten op de 1,8
miljoen Amerikaanse soldaten om
door te breken en tot een wapen-
stilstand te komen op 11 november
1918. Er waren toen in iets meer dan
vier jaar tijd over het ganse frontlengte
9,5 miljoen soldaten gesneuveld. Aan
het West-Vlaamse front vielen er
ongeveer 10.000 Vlaamse en Waalse
militairen. 
Hij het had even over de Vlaamse
soldaten en gaf daarbij toe dat de
militaire bevelen in het Frans werden
gegeven door de onderofficieren; dat
was de regel. Hierdoor sneuvelden vele
Vlaamse soldaten en vrijwilligers die
geen Frans begrepen. Over eventuele
executies voor vermeende desertie,
had hij het niet. Plots sprak hij over
”George” Van Severen (Vlaamse
frontsoldaat, tijdens het interbellum
oprichter van het Belgisch gezinde
Verdinaso en vlak voor het begin van
WO II door de Belgische overheid
uitgeleverd aan de Franse autoriteiten
om dan enkele dagen later door Franse
soldaten te worden vermoord in

Abbéville), zonder er verder over uit te
weiden. Hij had het over de Front-
beweging die door intellectuelen, de
”Franstalige Vlamingen” werd opge-
richt om hun Vlaamse collega’s met
weinig Franstalige kennis bij te staan.
Hij citeerde de slogan van Cyriel
Verschaeve: ”Hier liggen hun lijken als
zaden in het zand, enz.” met als
commentaar dat zaden niet in zand
kunnen kiemen. Hij zei ook dat de
Franstalige Vlamingen in het Frans met
hun familie zouden gecorrespondeerd
hebben en dat de gewone Vlaamse
soldaten, als zij al konden schrijven, in
het Vlaams naar huis briefjes schreven,
met slechte zinnen en vol fouten.
Achter het front steeg de onrust bij de
Vlaamse soldaten, die soms op muiterij
leek. De Vlaamse intellectuelen en
studentsoldaten lagen aan de basis van
de Vlaams-nationalistische Frontbewe-
ging. Maar over het activisme in bezet
Vlaanderen en haar oorzaken geen
woord.
Na zijn voordracht was er een wakkere
Vlaming die de gedeeltelijke verneder-
landsing van de Gentse universiteit
(oktober 1916) en het ontstaan in 1917
van de Raad van Vlaanderen (geduld
door de ”Flamenpolitik”), ter sprake
bracht. Een donkere bladzijde in de
geschiedenis van de Vlaamse Bewe-
ging, waarover ten onrechte weinig
wordt gesproken. Professor de Vos
omzeilde de vraag.
Een aantal aanwezigen waren na
afloop teleurgesteld en hadden beden-
kingen over sommige uitlatingen van
L. De Vos of hadden zij misschien de
professor verkeerd begrepen?
Zijn boek ”14-18 Oorlog in België” werd
te koop aangeboden.

VGO

Spoorslag jaargang 44, nummer 6 - 2014 15

V
LA

A
M
S B

EW
EG

EN

Wasserij IRIS nv

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

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

Uit sympathie

Voordracht van prof. Luc De Vos over de Groote Oorlog
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Jef Elbers, geboren in Elsene op 19
september 1947 als Jozef Johannes
Elbers, is de zoon van een Brusselse
vader en een Oekraïense moeder.
Elbers studeerde Latijn-Wetenschap-
pen aan het Jezuïetencollege. Hij was
getrouwd (intussen gescheiden) en is
vader van 5 kinderen. In 1973 won hij
een talentenjacht van de Belgische
Radio en Televisie, omroep Brabant.
Dit was de aanvang van een zangcar-
rière die tussen 1973 en 1984 zes
langspeelplaten opleverde.
De neerbuigende en vernederende
houding van een deel van de Frans-
talige Brusselse bourgeoisie die op de
Vlamingen neerkeek, sterkte Elbers’
Vlaamsgezindheid. Elbers, die zich ook
in zijn liederen uit als bohémien en
anti-bourgeois, werd op 16-jarige
leeftijd lid van de Vlaamse Militanten
Orde (VMO), een extreem rechtse
actiegroep, om zo op een meer gestruc-
tureerde manier aan zijn ‘verzet’ vorm
te geven. Op 19-jarige leeftijd vertrok

hij naar Canada om er tabak te gaan
plukken. Bij zijn terugkeer blies hij
samen met zijn broer Wim de aanvan-
kelijk weinig florissante Schaarbeekse
Volksunieafdeling nieuw leven in. Toen
in 1969 tijdens een actie van de VMO
een activist van het Front démocrati-
que des francophones (FDF) met een
wankele gezondheid een hartaanval
kreeg, scheen het Elbers toe dat de
Volksunie haar activisten in de kou
begon te laten staan. Hij trok zich
daarop uit het actieve partijpolitieke
leven terug.
Vanaf 1974 begon hij echter bekend te
raken als zanger en tekstdichter van
liedjes in het Brussels dialect. Terug-
kerende thema’s zijn de teloorgang van
Brussel en zijn sympathie voor wat hij
noemde “de kleine, Vlaamse man”. Zijn
bekendste liedje is dan ook ‘Leopold
II’, dat beide onderwerpen verenigt.
Ondertussen versterkte het Egmont-
pact van 1977, gesloten tussen de
meerderheidspartijen van de regering-
Tindemans II, zijn afkeer ten opzichte
van de VU nog, omdat de partij tot
ontzagelijke toegevingen bereid bleek
om een akkoord te verkrijgen over de
omvorming van België tot een federale
staat. Elbers stapte over naar de
Vlaamse Volkspartij van Lode Claes,
die toen vooral in de streek rond
Brussel bedrijvig was. Voor de opvol-
ger van die partij (en van de daarmee
een kartel vormende Vlaamse Natio-
nale Partij van Karel Dillen), het
Vlaams Blok, was hij kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1988
in Schaarbeek.
Inmiddels, in 1978, was hij als zanger
overgeschakeld van het Brusselse
dialect naar het Standaardnederlands.
In 1983 bracht hij de bittere, Vlaams-
nationalistisch geëngageerde lang-
speelplaat ‘In ’t midden van ’t gewoel’
uit.

Vanaf de jaren ’80 was Elbers ook
actief als medewerker van de BRT. Hij
schreef onder het pseudoniem ‘Dick
Durver’ de scenario’s voor jeugdreek-
sen als Merlina, Postbus X en Interflix.
Voor de radio werkte hij mee aan het
programma ‘In ’t lieg plafon’, dat in het
Brusselse dialect werd uitgezonden.
Halverwege de jaren tachtig gaf Elbers
het zingen op.
Vanaf april 1992 ging Elbers als eerste
afgevaardigde van het Vlaams Blok
zetelen in de Raad van Bestuur van zijn
voormalige werkgever, de BRTN.
Elbers stelde mee te willen ijveren
voor “een volksverbonden openbare
omroep die respect afdwingt en
arbeidsvreugde uitstraalt en voor het
geven van voorrang aan de eigen
Nederlandse cultuur’.
In 1993 verhuist Elbers, na jarenlang in
Schaarbeek te hebben gewoond, naar
de kustgemeente Knokke-Heist en in
december 1993 werd hij kortstondig
voorzitter van de afdeling Knokke-
Heist.
Omdat Elbers opnieuw TV-program-
ma’s wilde maken en dit onverenigbaar
was met een bestuursfunctie bij de
BRTN, stapte hij uit de Raad van
Bestuur. Onder de naam ‘Telemacho’
schreef hij ook in de televisierubriek
van ’t Pallieterke.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2000, verklaarde Jef Elbers als
kandidaat op een onverkiesbare plaats
van de VB-lijst: “Knokke-Heist is een
toeristische gemeente. Wij zijn er ons
dan ook tenvolle bewust van dat er
hier een grote kolonie anderstaligen
verblijft. Knokke-Heist kan echter
geen faciliteitengemeente zijn.
Gastvrijheid en hoffelijkheid zijn niet
hetzelfde als commerciële slaafsheid.”
In datzelfde jaar moest Elbers zich
voor de correctionele rechtbank
verantwoorden voor het in een

Jef Elbers
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LEOPOLD II

Ik zag nen aave man, ‘et ‘s ôeves langst de strôet,
een zwette redingotte, ne lange witten boed,
hij ei ne wandelstok, ne zilvere kepi,
ik wei ni zaine nôem, ‘k nôem em Leopold II.

Ik em ma afgevroegd as ek em zu zag goen,
wôe goet em heine en wôe komt em vandoen,
en wôe vui wandelt, om middernacht op ’t strôet,
kuinink Leopold II me zaine witten bôed?

En vantaaid blaaift em stoen en schudt em me zain uufd,
et es persees of hij nog ni geluuft,
da dad echt Brussel es wa dad em rond em zeet,
zain uuge weudde ruud, hij eit te vuil verdreet....

Verdreet uiver zain stad dee afgebrouke weud,
het es iene chantier en et es e gruut steut,
wôe da na parkings stoen, dôe spelde em as kind,
de nachte weudde kôud en oeile dôet de wind.

Wa da vuiroeitgang ez, da kan em ni verstoen,
De gôeie joere dei zain allang gedoen,
En uiverdag es er te vuil lawaait,
Allien de nacht es nog ‘lak in den taait.

Wannier den ochend gloêt, dén raidt den iesten tram,
En dui de stad, lupt er nen aave man,
Hij ei ne wandelstok, ne silvere kepi,
Ik kin ni zaine nôem, ‘k nôem em Leopold II.

krantenbericht van De Morgen al
meteen racistisch verklaarde lied
‘Mohammed Ambras”.  Dat lied had hij
naar aanleiding van de migrantenrellen
in november 1997 geschreven; het
begint met de woorden: “Ik zag
onlangs in Anderlecht de Intifada in
het echt, een bende bruin gespuis
hield daar zeer lelijk huis.” Zinnen als
“Kansarmen in hun BMW’s hielden in
Schaarbeek weer een race” en “Uit
winkels werd er veel gejat, de rijks-
wacht spoot er enkel nat” werden als
aanstootgevend beschouwd en zouden
aanzetten tot rassenhaat. Omdat het
lied via de webstek een ruime versprei-
ding zou hebben gekregen, achtte
procureur Desaegher de bedoeling tot
vreemdelingenhaat aan te zetten,
bewezen. Ze vorderde een effectieve
gevangenisstraf van vijf maanden. Eind
2000 werd Elbers vrijgesproken. De
rechtbank volgde het standpunt van de
zanger/tekstdichter die betoogde dat
het protestlied het falende migranten-
beleid van Paula D’Hondt hekelde.
“Het ging maar om een liedje en niet
om een wetenschappelijk werk, zodat
er weinig plaats was voor nuances.
Men kan discussiëren over de
gebrekkige artistieke waarde of over
de goede smaak, maar daar heeft de
rechtbank niets te maken. Racisme is
er niet”, aldus de rechters.
Jef Elbers reageerde: “Mij hebben ze
op school alijd geleerd: lees wat er
staat. Dat had de procureur ook beter
gedaan. Deze uitspraak vind ik geen
overwinning en de rechtszaak had
nooit moeten plaatsvinden. Hebben ze
echt niets anders te doen?”.
In april 2008 stelde Elbers in Knokke-
Heist zijn boek: ”De poorters van
Babel” voor. 

Ingrid Jena - De Wilde

Grote betoging van Noord- 
naar Zuid-Station : 

als het legent in Parijs …
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Stas BernardUit sympathie

Kort genoteerd

* Wij beginnen deze rubriek met een reeks gelukwensen.
Onlangs rolde de 200e uitgave van het links-Vlaams-
nationale maandblad Meervoud van de pers. Het
nummer 200 bevat beschouwingen bij de binnenlandse
politiek, een bijdrage over het sociale strijdtoneel in ons
land, een polemisch stuk van Rik van Cauwelaert in
reactie op een artikel van Jef Turf, een traditionele
bijdrage over het reilen en zeilen in Vlaanderens
hoofdstad, een uitvoeriger verhaal over de Eerste
Wereldoorlog en het activisme alsook uitgebreide
verslagen over de Catalaanse massamanifestatie in
Barcelona van 11 september jl. en over het Schotse
referendum van 18 september. Ook de Koerdische
actualiteit komt aan bod en Meervoud herbergt ook
steeds een gestoffeerde boekenrubriek en culinair
nieuws voor meerwaardezoekers. Meervoud koppelt het
Vlaams-nationalisme aan een links maatschappijproject
zonder dogmatisme en houdt zich verre van politieke
correctheid. 

* Op zondag 16 november een leuke, gezellige en
hoogstaande tweede-lustrumviering van Marnixring
Overijse De Vrijheijt met gastsprekers Johan Van
Overtveldt, federaal minister van financiën, en
lofredenaar Gui Celen, die beiden een druivengeschenk
kregen. Het koperensemble Quatre Brass speelde
prachtig en voorzitster Karina Degrave mocht terecht in
dankbare wolkjes vertoeven. 

* Proficiat voor het Hoeilaarts gemeentebestuur dat de
tweetalige aankondiging op de affiche van de
Australische diva Kylie Minogue niet leuk vond.

* Parking C(omplex) Volgens Jesse Stroobants van de KU
Leuven “bestaan er nog te veel en belangrijke valkuilen in

de planningsfase van het stadionproject, terwijl de
finaliteit ervan reeds in de schaal gelegd is”.

* Nu zondag 7 december komt u waarschijnlijk genieten
van de Vlaamse druivencross te Overijse. Bezoek dan
ook gerust de stand van VVB-druivenstreek in de
J.-B. Dekeyserstraat ter hoogte van de Leegheid. De
“Ja voor Vlaanderen”-bus zal u niet missen! En geniet
van een Kelleborre’l, een Zuzeke’s Eik, een biertje of een
druivensapje.

* Contingentering van artsen. Moet Vlaanderen gestraft
worden voor 15 jaar goed beleid inzake artsenopleiding?
Moeten de Franstaligen beloond worden voor 15 jaar
wanbeleid en “BundesUNtreue” inzake artsenopleiding?
Sinds enkele weken is de artsencontingentering een
actueel thema in Franstalig België. Zij eisen de
afschaffing ervan. Zij kunnen dit doen, en misschien
zullen ze zelfs hun slag thuis halen, omdat de meeste
burgers en ook vele bewindvoerders deze ingewikkelde
materie niet kennen. De zaak is inderdaad nodeloos
ingewikkeld gemaakt door de onvoltooide en
versnipperde hervorming van de Belgische staat. Volgens
dr. Jan Dockx, voorzitter van het Vlaams Geneeskun-
digenverbond, ware het beter dergelijke betwistingen te
voorkomen door een goede en consequente staats-
hervorming waarbij de gezondheidszorg volledig onder
de bevoegdheid van de Gemeenschappen zou komen,
zoals voorzien in de Grondwet van 1980, en waarbij alle
uitzonderingen daarop zouden geschrapt worden.

* Vergissing: in het vorig Redactioneel was er sprake van
een 350.000 Duitstaligen in de Oostkantons. Correcter is
zowat 75.000 inwoners.
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De Kronkel
Laten wij hopen dat wij allen gespaard blijven van het
ebolavirus. Vandaag is “festivals” de juiste oplossing. Er
waren dit keer opvallend veel nieuwe kronkelaars. Proficiat!
En zeker voor Anni Wastiels uit Hoeilaart, die binnenkort een
ruime keuze aan prijzen toegestuurd krijgt. 
Ga er meteen tegenaan en stuur uw oplossing naar 
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of per e-post
naar vkd_spoorslag@yahoo.com of jena.de_wilde@skynet.be.

Horizontaal:

1. De Brusselse burgemeester Jules … liet in 1867 de Zenne
overwelven – Daar gaat … (Clouseau)

2. Hoofdstad van de provincie Ontario
3. Ronde van Italië – Elke vogel prijst zijn eigen ...
4. Rijkelijk automerk – Mijn … (omgekeerd) heeft vier deuken
5. Eind goed, … goed – En andere – … Leyers
6. Ingezet stuk – Zitvlakken
7. … Boom
8. Infrarood – ‘In Flanders fields the … blow’ (John McCrae)
9. Plant uit de olijffamilie – Een kanaal zonder begin
10. Jean-Pierre …, wielrenner uit Roeselaere (1948-1971)
11. Daarmee fiets je sneller
12. Van wie het belangrijkste in zijn leven had verwaarloosd, zei

men vroeger ‘dat hij naar … was geweest en de paus niet had
gezien’ – Hij is weer veel te …!

Verticaal:

1. Een poes zonder begin – In 1910 duikt de naam … voor het
eerst op in het Nederlandse gezaghebbende tijdschrift ‘De
Nieuwe Gids’

2. Duw een beetje, er kan … ééntje bij – In rubber of in leder –
Stroomt door Italië

3. … Lanka – Senior – Het gaat hem daar niet ...
4. Het West-Vlaamse … verwees oorspronkelijk naar de

vrouwelijke boezem. In studentenkringen van Gent en Leuven
werd het woord al snel synoniem voor meisjesstudent – Vui-
ligheid op de computer

5. Nuttige kledij in de winter – Yoko ...
6. Afkorting van ‘cent’ – Sla de eieren in de …, dan komen er ook

geen kwade kuikens van
7. Pas in 1948 werd het in ons land verboden om nog … als last-

of trekdieren te gebruiken – Italiaans gerecht
8. Huid die we kunnen missen – Omgekeerde profeet
9. O, … mia – Vroeg rijp, vroeg ...
10. ‘Een staat die zijn taalgebied aan de universiteiten verengelst,

organiseert zijn eigen …’. Luc Devoldere, hoofdredacteur van
Ons ErfdeelWie zal dat betalen?: Schijnheilige vakbonden weigeren

op te draaien voor de (verrichtte) schade.



Onderstaande overschrijvingsopdracht geldt voor jaargang 2015. 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 verschijnt in nummer 3. 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 of via
vkd _spoorslag@yahoo.com.

De Raad van Bestuur en de
Redactieraad wensen alle abonnees,
adverteerders en lezers een vrolijke
kersttijd toe en een gelukkig 2015,
365 dagen lang! 

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 maal

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


