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Beste Lezer
•••••

Februari heeft zich van haar koudste kant laten zien en van de
opwarming van de aarde hebben we in deze sprokkelmaand nog
maar weinig gemerkt.
Week na week, dag na dag draait diezelfde aarde verder en
samen met de afwisseling van de seizoenen vormen de menselijke
wederwaardigheden een schouwtoneel.
Ook onze plaatselijke politici maken zich klaar voor een nieuwe
lokale en provinciale stemronde. Ik zou niet graag in de schoenen
staan van de lijstverantwoordelijken die nu hun lijst moeten vullen
met een pak nieuwkomers en vooral met evenveel vrouwen als
mannen.
De federale en de gewestelijke politieke mallemolens draaien
intussen ook wel verder, maar zeker federaal lijkt die meer dan eens
te haperen. Communautair is het al even koelkastkoud als buiten.
In Merchtem moet op de markt weer alles mogen. De vzw de Rand,
die haar opinie over de al te ruime afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel voorzichtig en bescheiden op de webstek
zette, wordt door minister Frank Vandenbroucke teruggefloten. Hij
schermt met een samenwerkingsovereenkomst waarbij je je soms
afvraagt of dat niet bij de duivel te biechten gaan betekent.
De vzw de Rand moet met het geven van een advies- en
signaalfunctie naar de minister trekken die bevoegd is voor de
Vlaamse Rand, en naar de Vlaams-Brabantse bestendig afgevaardigde, bevoegd voor het Vlaams karakter. Dus volgens minister
Vandenbroucke moeten ze met dat advies in alle stilte naar een
zekere Frank Vandenbroucke en naar een provinciale Toine De
Coninck trekken. Die kunnen dan met dat ingefluisterd advies nog
altijd doen wat ze willen.
Of die dan echt werk maken van de levensgrote bekommernissen in onze Vlaamse gordel is dan niet zo zeker.
Intussen worden wij in Grimbergen zelf met de weinig gezonde
inplanting van een asfaltfabriek meer en meer geconfronteerd. Minister Peeters verleende al een milieuvergunning en het is nu wachten
op de mogelijke bouwvergunning van minister Van Mechelen.
Kortom, het zou in de Parel van Brabant nu ook nog elders
kunnen gaan stinken.
••3•

Sprokkels
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Wablief?
In een Grimbergse apotheek moet je je oren ten allen tijde
te luisteren leggen. Een Grimbergenaar vertelde ten aanhore van
de geduldige wachters dat hij het huis van zijn ouders in Het Voor
ingekocht had en het nu wilde verhuren. Een kandidaat-huurder
kwam opdagen met het argument dat hij ‘deputé de la ville de
Vilvorde’ was.
‘Wablief’, verschoot onze Grimbergenaar, ‘ik dacht dat Vilvoorde een Vlaamse stad was!”
Vilvoorde 2
Vanuit Vilvoorde hoopt de lokale cdH-afdeling nu ook de
omliggende gemeenten aan te kunnen pakken en ‘het cdH-zaad in
Grimbergen met het in meerderheid francofoon Strombeek-Bever, in
Machelen en Meise te kunnen uitzaaien’. Vilvoords gemeenteraadslid
Jean Vermote legt zijn franskiljons oor graag in die gemeenten te
luisteren.
Wemmel
De gemeente Wemmel heeft in 2000 bij de drukkerij Continuga
de oproepingsbrieven voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen
laten drukken. Voor een factuur van 1382,12 euro. Omdat ze toen
volgens minister Van Grembergen onwettig waren verstuurd, dit wil
zeggen volgens taalaanhorigheid en niet eerst in Nederlands met
mogelijkheid een Franstalig exemplaar aan te vragen, weigerde de
gouverneur de betaling van de drukkosten. Daarop heeft de drukkerij na een paar aanmaningen de gemeente gedagvaard. Die werd
bij vonnis veroordeeld tot het betalen van de factuur. De ontvanger
heeft dan de factuur betaald.
Huidig minister Marino Keulen heeft nu, na arresten van de
Raad van State inzake de omzendbrieven Peeters en Martens, aangekondigd dat hij erop zou toezien dat bij de eerstvolgende verzending
van de oproepingsbrieven de taalwet zou worden nageleefd.
•4••

Hij gaat ervan uit dat de bestuurders, rekening houdend met
hun gezagsfunctie en met de waardigheid van het ambt dat zij
bekleden, loyaal zullen meewerken aan een correcte toepassing van
de wet over het taalgebruik in bestuurszaken. Het niet respecteren
van die wet zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun
democratisch functioneren binnen het lokaal bestuur.
Met dit antwoord van minister Keulen aan Vlaams parlementslid Luc Van Nieuwenhuysen zijn we dus meer dan benieuwd in welke
taal de omzendbrieven in onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten bij
de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen verstuurd worden.
De Post
Als je vanuit Ternat een brief naar een van de omliggende
Vlaamse gemeenten stuurt, dan zit de mogelijkheid erin dat je brief
ergens in Brussel wordt afgestempeld en daar naast de postzegel
een eentalig Franse publicitaire opstempeling krijgt in de aard van
‘Nouveau! Achetez vos timbres sur www.laposte.be/eshop.’
We kregen een brief vanuit Alsemberg naar een Vlaams adres
in Rode onder ogen, en wat stond er afgestempeld naast de postzegel: Créez et envoyez votre propre carte de voeux: www.laposte.
be/carte. Bewaren ze in de Post hun eentalig Nederlandse publiciteitsboodschappen voor brieven van Waterloo naar Genval?
Arena
‘Arena en Vandenbroucke onderhandelen over Rand’, zo titelt
De Standaard over gesprekken die de ministers van Onderwijs
voeren over het door de Vlamingen betaalde Franstalig onderwijs
(400 miljoen frank per jaar, a.u.b.) in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. Vanzelfsprekend zijn we voorstander van
hoffelijkheid en mag je verwachten dat we ladies first vermelden.
Nu wil Vlaanderen eindelijk wat in de pap te brokken hebben over
de pedagogische inspectie van dit onderwijs. Tot op heden heeft
geen enkele Vlaamse minister van Onderwijs daar iets effectief aan
gedaan en zeker Marleen Vanderpoorten niet.
Maar kan u het zich voorstellen dat de Vlaamse minister van
Onderwijs zou voorrang krijgen om onderhandelingen te voeren
over het al jaren door Wallonië betaald onderwijs dat duidelijk de
bedoeling zou hebben om Waalse gemeenten met de dag meer en
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meer te vervlaamsen en er de politieke macht te grijpen? Kan u
zich indenken dat een Vlaams minister, die al meer dan veertig jaar
geweigerd zou hebben ook maar één frank of één euro te betalen
voor het Franstalig faciliteitenonderwijs in Vlaamse gemeenten, zou
mogen onderhandelen met zijn Waalse evenknie?
Er is in het Vlaams Parlement duidelijk gesteld dat per 1 januari 2006 een oplossing moest gevonden worden voor dit probleem
en voor de Franstalige weigering om voor het Vlaams schooltje in
Komen te betalen.
Wedden dat we op 1 april nog altijd geen oplossing zullen
hebben voor dit stekelig probleem?
Lambert-mond
Geert Lambert, voorzitter van Spirit, is een royaal man met de
Vlaamse centen van Jan en alleman. Hij wil de komende ronde in de
staatshervorming - en die ziet hij na de ongrondwettelijke federale
verkiezingen van 2007 – grondig voorbereiden door gemeenschappelijk Vlaams overleg. Dat ‘gemeenschappelijk’ is natuurlijk relatief,
want 25 % van de kiezers wordt alvast van deelname aan dat overleg
uitgesloten.
Van geen Belang, zo orakelt de man met de groene bril. Als
dat gemeenschappelijk overleg leidt tot meer bevoegdheden voor
Vlaanderen, dan is Lambert bereid Vlaanderen een deel van de
federale schuld over te laten nemen. In 2009 zal Vlaanderen naar
algemeen wordt verwacht door zijn spaarzaam beleid geen schuld
meer hebben. Dan moeten de zwaarste schouders maar de zwaarste
lasten helpen dragen, vindt onze Oostendenaar.
Waarom geraakt die federale schuld maar niet afbetaald? Al
jaren heeft zijn stadsgenoot Van de Lanotte ons een federale begroting voorgegoocheld die op papier enkel in evenwicht is door een
pak eenmalige begrotingstrucs zoals met het pensioenfonds van
Belgacom en de verkoop van allerlei kroonjuwelen. Hoe wil je dat
we met zulke begrotingspolitiek de schulden kunnen afbetalen?
Bovendien is de toenmalige politieke meerderheid op vraag
van de Franstaligen in het Lambermontakkoord met zoveel geld over
de brug gekomen voor de gewesten en dat voor meerdere decennia,
dat de federale schuld niet meer kan weggesaneerd worden. Als
Geert nog even in zijn geheugen terugblikt, zal hij zich misschien
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herinneren dat een deel van zijn toenmalige partij, de Volksunie,
dat Lambermontakkoord heeft goedgekeurd, terwijl anderen ertegen waren. Net zoals wij, die in Gent hiertegen massaal op straat
kwamen. Het Lambermontakkoord kwam er toch en meteen zouden
de Franstaligen vanaf dat moment iedere keer opnieuw ‘Non’ zeggen
op om het even welke Vlaamse eis. Zij hadden immers de broodnodige centen binnengehaald en waren geen vragende partij meer.
Vlaanderen kon Brussel-Halle-Vilvoorde op zijn buik schrijven.
Nu denkt Lambert dat de Franstaligen wel aan tafel zullen gaan
zitten en dat ze bereid zouden gevonden worden om bevoegdheden
over te hevelen naar gemeenschappen en gewesten. En als de Franstaligen die dus ook gekregen hebben, dan kan Vlaanderen daarvoor
op voorstel van Lambert eenzijdig federale schulden afbetalen.
Stokebrand
FDF-voorzitter Maingain heeft aan minister Reynders de taalkundige verdeling in Brussel van de geboorten, huwelijken en overlijdens gevraagd. Hij komt op een cijfer van 90,76 F en 9,24 N.
Daaruit trekt Olivier Twist het besluit dat de recente toewijzing
van 17 Nederlandstalige zetels op 89 in het Brussels Parlement twee
keer te groot is.
Heeft dezelfde ruziemaker al eens laten berekenen hoeveel
federale (paritair verdeelde) ministers en betrekkingen bij allerlei
overheden de Franstaligen in dit land al decennialang te veel hebben
gekregen?
Mieke Vogels
Omdat Mieke vindt dat Nederlands kennen of beloven te leren
geen voorwaarde kan zijn voor het toekennen van een sociale
woning hebben we haar een leerdicht opgedragen:
Mieke, Mieke,
lees mijn pieklein powezieke.
’t Onverstaanbaar samenhokken
in sociale woningblokken
is cement voor nieuwe Blok-ken.
Wees dus voor uzelve bang:
gij versterkt het Vlaams Bel...
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Taaleisen stellen voor sociale woningen, onder ander ook in de
sociale woonwijken van de faciliteitengemeenten, is volgen Mieke
Vogels uit den boze. Recht op wonen staat in de grondwet en een
dergelijke eis stellen vindt zij een onaanvaardbare verschuiving van
waarden en normen.
Daarmee orakelt de Antwerpse oud-minister en zelfuitgeroepen kandidaat-schepen je reinste franskiljonse taal. Een bescheiden
belofte om wat Nederlands te gaan leren hoeft voor haar niet. De
Vlaamse Gemeenschap moet wel via de huisvestingsmaatschappijen steun verlenen om Nederlandsonwilligen, die straks de eerste
slachtoffers van hun eigen weigering tot integratiebereidheid dreigen
te worden, te huisvesten. Op kap van de gemeenschap wil zij elke
bescheiden eis torpederen om zich aan die gemeenschap aan te
passen.
Als we die vogel laten doen, dan maakt ze straks de weg vrij
voor koekoeken die met haar goedkeuring in elk Vlaams nest ongelimiteerd hun ei mogen komen droppen. Met die mentaliteit maakt
ze van onze Vlaams-Brabantse, doorgaans probleemloze sociale
woonwijken, Chicagoblokken die haar eigen partij Groen! de das
dreigen om te doen.
Uiterlijk 31 juli
Mocht u niet-EU-onderdanen kennen die bij de eerstkomende
gemeente- en provincieraadsverkiezingen willen gaan stemmen voor
een Vlaamse lijst, dan mag je hen er vriendelijk op wijzen dat ze
zich tegen uiterlijk 31 juli moeten laten registreren.
Ze moeten minstens vijf jaar wettig in ons land verblijven en
ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.
Brandalarm
Provincieraadslid Jan Laeremans was op 7 februari net een
wellicht vurige speech aan het geven in de provincieraad toen
omstreeks 15 uur plotseling het brandalarm afging.
Het bleek om een brandoefening te gaan.
Alle 600 provinciale personeelsleden en de 77 aanwezige
raadsleden verlieten in alle rust het gebouw om tien minuten in de
kou te gaan staan. Met een warme kop erwtensoep kon iedereen
nadien weer aan de slag.
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Vurig Spanje

Betaalbare woningen
Door de geplande afbakening van het Vlaams stedelijk gebied
rond Brussel dreigen 1429 bouwgronden, in het bezit van sociale
huisvestingsmaatschappijen, (voorlopig?) voor sociale woningbouw
niet meer in aanmerking te komen.
In combinatie met het uitgebreid werkingsgebied van Vlabinvest, met alle 35 gemeenten van Halle - Vilvoorde en vier van Leuven,
moeten ook voor jonge gezinnen die zich in de Vlaamse gordel rond
Brussel nog moeilijk een woning kunnen veroorloven, prioriteiten
worden vastgelegd o.m. voor de faciliteitengemeenten.
LBC
Gelezen in een ACV-folder van de Fortisbank: ‘LBC heeft vastgesteld dat in sommige Vlaamse kantoren op de taalgrens personeel
werkt dat geen Nederlands kent. Dat kantoordirecteurs hun Vlaamse
klanten doorverwijzen naar andere kantoren en dat Nederlandstalige
personeel zou geremd worden in zijn loopbaan.’
Enige officiële taal
Geplukt uit ‘Vlaams België sedert 1830’: ‘Overwegende, zeiden
Rogier, Gendebien, de Mérode en Van De Weyer, dat het Vlaamsch,
door de inwoners van zekere plaatsen gesproken, verschilt van
provincie tot provincie en soms van omschrijving tot omschrijving,
zodat het onmogelijk zou zijn den tekst der wetten en besluiten in
die taal af te kondigen, zal het Fransch in België de enige officiële
taal zijn.’
Fenikshof
In het fraai vernieuwde Fenikshof te Grimbergen is men in de
vernieuwingsdrang iets te ver gegaan. De spijskaart is er op initiatief
van de nieuwe zaakvoerder tweetalig geworden.
Daar zit de abdij zelf voor niets tussen maar de concessionaris
moeten we toch wel op de weinig taalgevoelige vingers tikken.
Onze VVB-afdeling zal ook een brief sturen, maar niets belet
onze lezers aan de directie van het Fenikshof, Abdijstraat Grimbergen daarover hun gedacht te schrijven met kopie aan prelaat Erik,
Kerkplein 1 te 1850 Grimbergen.
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Als het bij onze zuiderburen in de regio Catalonië iets te veel
naar autonomie ruikt, slaan bij een Spaanse stafchef blijkbaar meteen
de stoppen door. Die dreigt dan met een militaire interventie in
Catalonië.
Verplaats dit ideeëngoed even naar onze regio en beeld u
even in dat een van de gepromoveerde Flahaut-aanhangers het in
zijn hoofd zou krijgen met zijn, vooral in Wallonië gelegerde troepen, Vlaanderen binnen te vallen omdat Remi Vermeiren voor de
zoveelste keer zijn manifest ‘In de Warande’ ergens te velde aan het
verdedigen is.
Ik wil het niet gedroomd hebben dat wij dergelijk Flahautain
bezoek zouden gekregen hebben tijdens de meer dan indrukwekkende en druk bijgewoonde voordracht van de oud-KBC-topman
in de Ostzaal van de abdij.
Taalwet
De vice-gouverneur van Brussel wordt geacht de belangen van
de Nederlandstaligen in het Brussels gewest te behartigen. Als die
man daarover dan een rapport wil overmaken aan minister Anciaux,
dan verbiedt de Brusselse minister-president Charles Picqué dat te
doen. Is dat openbaarheid van bestuur?
Uit de cijfers van het officieuze rapport blijkt eens te meer een
achteruitgang van de taalsituatie bij de lokale personeelsleden van
gemeenten en OCMW’s. In 1999 beschikte 31,5 % van de lokale
personeelsleden niet over het vereiste taalbrevet en dat getal is nu
al opgelopen tot meer dan 60 %.
Zoals iedereen wel weet zijn het Franstaligen die in Brusselse
gemeenten en OCMW’s de plak zwaaien en zijn het doorgaans
Franstaligen die aldaar blijk geven van weinig kennis van het Nederlands.
Volgens Marc Demesmaeker, die minister Anciaux daarover
aan de tand voelde in het Vlaams Parlement, wijst dit alles eens te
meer op discriminatie van Nederlandstaligen en zetten de omfloerste
separatisten van de Brusselse hoofdstedelijke regering, die van Brussel een Franstalige stad willen maken, de toekomst van Brussel als
federale hoofdstad op de helling.
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Onverwijld
Op 22 januari overleed te Grimbergen ere-volksvertegenwoordiger en oud-burgemeeester Corneel Verbaanderd. Op zijn
doodsprentje lazen we:
‘Meer dan veertig jaar geleden uitte ik een meer dan gerechtvaardigde politieke wens, die tot op heden niet in vervulling ging.
Misschien gebeurt dat onverwijld.’
Wij bieden de familie onze blijken van deelneming aan.

Anatomie van Paarse illusies
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Op 21 maart nodigen wij u samen met het Algemeen-Nederlands Verbond uit voor een gespreksavond met Derk Jan Eppink.
Deze eminente spreker en columnschrijver kent politiek Nederland en Vlaanderen als zijn broekzak. Hij was onder meer politiek
redacteur van NRC Handelsblad in Den Haag en bij De Standaard
in Brussel.Recent was hij ook nog betrokken bij de publicatie van het
bestsellerboek van Jean-Marie Dedecker, Rechts voor de Raap.
Derk Jan Eppink zal ons spreken over de ‘Anatomie van Paarse
illusies. Eppink zonder censuur.’
Na de klassieke gelegenheid tot vraagstelling bieden wij u even
klassiek voor onze activiteiten in de Ostzaal een receptie aan.
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Vervalsingen in de vaderlandse geschiedenis
van de Nederlanden

Op dinsdag 28 maart om 20u00 spreekt in het Cultuurcentrum
te Strombeek Prof. Dr. Hugo de Schepper over ‘Vervalsingen in de
vaderlandse geschiedenis van de Nederlanden’.
De lezing volgt op de algemene ledenvergadering van erfgoedvereniging Eigen Schoon Grimbergen vzw en wordt u door die vereniging
aangeboden. Prof. De Schepper is ons allen welbekend als uitnemend
kenner van de geschiedenis van de Nederlanden in de moderne tijden.
De ‘vervalsingen’ die hij in de vaderlandse geschiedenis van het
Noorden én van het Zuiden vaststelt, krijgen van hem de nodige historisch verantwoorde correcties.
Leden van het Davidsfonds, VTB/VAB, VVB en Eigen Schoon
Grimbergen worden van harte op deze lezing uitgenodigd.
Bij een glas kan achteraf nog wat doorgepraat worden.
Toegang vrij.

Wij verwachten u talrijk op dinsdag 21 maart om 20 uur in de
Ostzaal, Abdijstraat te Grimbergen.
Mogen wij u vragen vooraf in te schrijven door storting van
4 euro per persoon op rekening 436-6256941-15 van VVB-Grimbergen. Aan de kassa betaalt u 5 euro.

dinsdag 21 maart om 20 uur
Anatomie van Paarse illusies - Derk Jan Eppink
Ostzaal Abdij Grimbergen
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