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Te voet door de duinen
naar Bergen aan Zee
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Grote kermis en Pink
Monday in Düsseldorf
In Düsseldorf is t/m 24 juli de jaarlijkse kermis. Het terrein, met een
oppervlakte van 165.000 m2, ligt
aan de oever van de Rijn. Vrijdag is
er vanaf 22.30 uur een vuurwerk,
maandag is het ‘Pink Monday’.
VVV Düsseldorf biedt een kermisarrangement aan met overnachting
in een drie- of viersterrenhotel.
www.visitduesseldorf.de
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Vuurwerk aan de Rijn.

Langs de aloude grens tussen
Taalgrenzen zijn meestal
tamelijk vaag, maar die in België
is haarscherp. Eerste deel van
een tweedelig verslag van een
fietstocht langs de bizarre
Belgische binnengrens.
tekst JOOST VERMEULEN, foto’s RÉNIE VAN DER PUTTE

I

n Tombroek, een gehucht in
het westen van België, niet
ver van Moeskroen, loopt de
taalgrens precies middendoor
het dorp: aan de ene kant van
de dorpsstraat spreekt men Frans,
aan de andere kant Vlaams. Mensen
die op een steenworp van elkaar wonen, verstaan elkaar niet. De scheiding gaat veel verder dan alleen de
taal. In Tombroek komt de Franstalige reiniging op maandag, de
Vlaamse op dinsdag. Het enige zebrapad van het dorp moet nodig
worden bijgeschilderd. Maar door
wie?
De Belgische taalgrens zorgt al
sinds het ontstaan van België in
1831 voor verwarring en problemen.
En zo nu en dan zelfs voor heftige
uitbarstingen, zoals in de jaren zestig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar ondanks alle emoties was de opheffing van België
nooit echt aan de orde, hoewel de
laatste tijd weer volop wordt gesproken over een opdeling van het
land in een Frans- en een Vlaamstalig deel. En dus maakt de taalgrens
na meer dan 175 jaar goede kans om
te promoveren tot landsgrens.
Ik ben op mijn fietstocht vlak bij
La Hulpe, een dorpje onder de rook
van Brussel. Drie kilometer terug,

Fietsroutes door België.

precies waar de weg onder het spoor
door gaat, moet ik volgens de kaart
de grens zijn gepasseerd. Voorlopig
merk ik echter niks. De kasseien zijn
nog steeds hetzelfde, de huizen zijn
niet veranderd. In de grote villa
rechts woont een dokter: ‘Vandelanotte, huidspecialist’ meldt een
bord in de tuin. Een Vlaming in Wallonië?
Ik nader opnieuw de grens. Het café op de hoek waar de grens naar
links buigt, is van Jeanne, Chez
Jeanne heet het dan ook. Of haar café in Wallonië staat of in Vlaanderen, vraag ik aan de dame achter de
toog. “Les deux,” antwoordt ze: beide. Voordeur in Vlaanderen, achtertuin in Wallonië. Zelf is ze ook les
deux. Ze verstaat goed Vlaams,
maar spreekt Frans. De familie van
haar man is Vlaams, vandaar, maar
haar kinderen gaan naar een Franse
school, tien kilometer verderop,
met de bus. De Vlaamse school is
drie straten verder. Haar zuster
heeft vorig jaar de stap gezet. Haar
kinderen hoeven nu niet meer met
de bus.

E

en jaar geleden toen ik met
vrienden ‘op café’ was, zoals
ze in Vlaanderen zeggen, vertelde iemand dat de scheiding tussen de Franstaligen en de Vlaamstaligen was ontstaan doordat er ooit
in het midden van wat nu België is
een enorm woud lag, het Kolenbranderwoud. Dit ondoordringbare
bos vormde een natuurlijke taalgrens, net als bergen en rivieren dat
soms doen, in Zwitserland bijvoorbeeld. Het grote bosgebied onder
Brussel, het Zonienwoud, was het
laatste restje van deze natuurlijke
grens. Die theorie klonk overtuigend.
De taalgrens loopt inderdaad
dwars door het Zonienwoud en
heeft hier zelfs een naam: De Meutendreef of Dreve de la Meute – het
bordje aan de westkant van het bos
is nog tweetalig. Aan de oostkant
ontbreekt het Nederlands. Er loopt
een prachtig fietspad, maar het stuk
door het bos stijgt constant langzaam omhoog: vals plat.

Zaterdagse rommelmarkt in Leuven, waar de universiteit Franstalig begon, maar nu geheel Vlaams is.
De theorie van mijn vriend klopt
trouwens niet: dat Kolenbranderwoud heeft nooit bestaan. Maar dat
de taalgrens oud is, dat klopt weer
wel. Het is wellicht zelfs de oudste
grens van Europa: die tussen de
Germaanse en de Romaanse wereld. En die grens is na de val van
het Romeinse rijk intact gebleven.
Zelfs de grote volksverhuizingen,
honderdjarige oorlog, reformatie en
contrareformatie konden er geen
vat op krijgen.
Een probleem werd die taalgrens
pas na de Franse revolutie. De taal
kreeg een belangrijke rol in het opkomende nationalisme; staatsvorming en taal gingen in de achttiende en begin negentiende eeuw hand
in hand. Met de komst van de staat
kwamen echter ook de sociale pro-

blemen. Want welk taal sprak men
nu in die nieuwe staat: die van de
heersende klasse of die van het
volk? Frans of Vlaams? Dat werd
een vraag die België sindsdien bezighoudt.

H

alverwege de rit door het Zonienwoud gaat mijn versnelling een tandje terug. Niet
omdat het te steil wordt, maar gewoon omdat ik de laatste dagen al
genoeg helling in de benen heb. Gisteren nog de Kluisberg opgefietst,
precies op de grens van Vlaanderen
en Wallonië. De klim naar de top is
niet erg lang, maar wel heel steil:
vlak onder de top is de stijging bijna
13 procent.
Net voor dat je helemaal boven
bent, gaat er linksaf een vervaarlij-

ke afdaling naar Buisestraat en
Speitbeke, rechtsaf een al even steile helling naar Tri Poncheau. Ik
wandel met de fiets aan de hand
over de top. Bovenop staat een
bordje in twee talen: Kluisberg/
Mont de l’Ecluse.
Veel fietstoeristen ‘doen’ de Kluisberg. Volgens de campingbaas aan
de Vlaamse kant – een mooie camping met terrassen tegen de helling
aan en ’s avonds een prachtige
zonsondergang, met mooie, ouderwets rokende schoorstenen tegen
een oranje lucht – zijn het er in de
zomer soms wel honderd per dag.
De meesten volgen de Vlaanderen
fietsroute, een met vierkante groenwitte bordjes gemarkeerde langeafstandsroute dwars door Vlaanderen. In de omgeving van de Kluis-
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Huurauto met wifi op
Canarische Eilanden

Oostenrijks water
in de Vierdaagse

Op excursie door
de stadswildernis

Met Eilandhopper
zeilen naar de Wadden

Autoverhuurder Sunny Cars biedt
op de Canarische Eilanden een wifi-systeem aan voor in de huurauto.
Via een speciale router beschikken
huurders over internet, ook buiten
de auto, met maximaal vijf apparaten tegelijk. Kosten 6 euro per dag
(max. €90), veel goedkoper dan
met je laptop of smartphone.
www.sunnycars.nl

Het geeft de wandelaars dinsdag,
de eerste dag van de Vierdaagse
van Nijmegen, een cadeautje: een
Dopper, dat is een hervulbaar flesje, met water. Dit in het kader van
de zomercampagne ‘Een frisse kijk
op Oostenrijk’. Aan de fles hangt
een label met vakantietips in Oostenrijk.
www.austria.info

Zondag 24 juli kun je met de boswachter op excursie in de Lange
Bretten, het natuurgebied bij het
westelijk havengebied, oftewel de
stadswildernis van Amsterdam.
De tocht voert onder andere langs
de kudde Schotse Hooglanders, die
nu kalfjes heeft. Start 11.00 uur.
Aanmelden verplicht.
www.landschapnoordholland.nl

De Eilandhopper vaart weer: de zeilende dienstregeling tussen Amsterdam, Enkhuizen en de Waddeneilanden. Kaartjes voor één overtocht of meer, zelfs inclusief overnachting. De routes en vertrektijden zijn op het getij afgestemd. Van
de hoppers wordt verwacht dat ze
meehelpen aan boord.
www.eilandhopper.nl

Schotse Hooglanders

FOTO PETER DE JONG

Frans en Vlaams
Gallo-Romeinse grafheuvel in Grimes-Incourt.

Talen en streken van België
ten wilden Nederlandstalig onderwijs. Dat was toen nog onmogelijk
aan deze eerbiedwaardige katholieke, Franse elite-opleiding.
Maanden van protest volgden op
het non van de minister van Onderwijs. Die moest daarna het veld ruimen en de studenten kregen hun
zin. Meer dan dat zelfs: de universiteit van Leuven is nog steeds katholiek, maar nu geheel Vlaams.
Zoals dat toen ging in de taalstrijd,
kregen de Franstaligen wel iets terug. Nog geen dertig kilometer ten
zuiden van Leuven werd een nieuwe universiteit gebouwd, Louvain
la Neuve.
Aan de universiteit van Leuven
spreekt niemand meer Frans, althans niet officieel. Er is nog wel een
kleine Franstalige studentenvereniging. Maar de bijeenkomsten van
die club zijn besloten. Verder werken in de universiteitsbibliotheek
naar het schijnt nog een paar Franstalige priesters, overblijfselen uit
het verre Franse verleden.

C

berg loopt die route pal over de taalgrens, maar steeds nog net aan de
Vlaamse kant. Dat heeft te maken
met een subsidie van de Vlaamse
regering, vertellen Belgische fietstoeristen. Nergens mocht de route
Wallonië aandoen. Dat moet nog
flink lastig geweest zijn, denk ik,
terwijl ik die middag de Vlaamse
route verlaat en Wallonië induik.
Letterlijk, want de hellingen van deze uitlopers van de Vlaamse Ardennen blijven kort en steil.

W

eer een dag later fiets ik
door een prachtig rustig,
golvend landschap richting Leuven. Die stad was in de jaren
zestig van de vorige eeuw het middelpunt van de taalstrijd die toen in
alle hevigheid woedde. De studen-

hateau Valduc is typisch zo’n
kasteel zoals je ze in de grensstreek veel tegenkomt: met
grijze leistenen daken, een ommuurde koer en veel bijgebouwen.
Er wonen vaak nog de nazaten van
de rijke Waalse industriëlen, de families die in de negentiende eeuw
rijk werden in de staalindustrie en
de mijnbouw.
“De Vlamingen werden uitgebuit,
dat zal niemand meer ontkennen,”
zegt de winkelier in Beauvechain
waar ik wat fruit koop. “Ze werkten
voor een habbekrats en ze sliepen in
schuren. De Waalse patrons beschouwden hen als een soort lijfeigenen. Dat is allemaal lang geleden.
Toch heb ik vaak het gevoel dat ze
nog steeds wraak willen nemen.”
Ze, dat zijn in dit geval de Vlamingen die bij de laatste verkiezingen
massaal op de NV-A gestemd hebben, een partij die sterk Vlaams nationaal getint is. Vlamingen van
daar in het noorden wel te verstaan,
‘want hier zijn er geen problemen’.
De Vlamingen die deze Waalse middenstander kent, willen helemaal

geen scheiding. En ze kent ook niemand die voor een onafhankelijk
Wallonië is. Niet dat zij veel zaken
doet met Vlamingen. Ze komt er eigenlijk niet zo vaak. Zelfs in Leuven,
of Tienen, de dichtstbijzijnde steden, komt ze zelden. Maar moeilijkheden, nee, die zijn hier niet, verzekert ze mij nogmaals; daarvoor
moet je in het Brusselse gewest zijn.
Dergelijke geluiden hoor ik ook in
Hoegaarden. Het gelijknamige bier
dat net over de grens in Vlaanderen
wordt gebrouwen, drinken ze trouwens ook in het café aan de andere
kant. Ze mogen dan een andere taal
spreken, op culinair gebied is er op
zeshonderd meter geen verschil.
Ook de worstjes bij het bier zijn aan
beide kanten van de grens van hetzelfde merk.
Maar zijn er dan nergens echt problemen langs de taalgrens?
Misschien in de Voerstreek, waar
ze elkaar nog niet zo lang geleden
vanwege de taal letterlijk naar de
strot vlogen, suggereert men na het
tweede pintje. Of in de Brusselse
randgemeenten, waar het fameuze
kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde
(B-H-V) al ettelijke keren tot een nationale crisis leidde.
Over twee weken het volgende deel:
de probleemgebieden.
B-H-V voor gevorderden en wat er
over is van de strijd van José.

Deze streek was tot 1962 nog Vlaams,
maar is bij de (tot nog toe laatste)
grenscorrectie Franstalig geworden.
In het zuidoosten van België, vlak onder
Maastricht, is er dan nog de Voerstreek,
die lang omstreden is geweest: hij was
Franstalig, werd Vlaams, kreeg een
Franstalige burgemeester, werd bijna
Frans, maar is nog steeds Vlaams.
De Belgische taalgrens is, omdat hij samenvalt met de provinciegrenzen, gemakkelijk op de kaart te volgen. Voor
deze fietstocht is gebruikgemaakt van
de 1:25000 kaarten van het Nationaal
Geografisch Instituut.

Wallonië, formeel het Waals gewest,
bestaat uit de volgende provincies: Brabant-Wallon (Waals-Brabant), Hainaut
(Henegouwen), Liège (Luik), Luxembourg (Luxemburg). Het Vlaams gewest
heeft Antwerpen, Limburg, Oost- en
West-Vlaanderen en Vlaams Brabant.
De grens tussen de twee gewesten, de
taalgrens, begint ter hoogte van Moeskroen en loopt onder Brussel, Leuven en
Tongeren door tot aan de Maas, waar
hij ter hoogte van Kanne de Nederlandse grens raakt. Ten westen van Menen
is er nog een klein stukje Franstalig in
Vlaanderen, de streek rond Koomen.
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Bierketel op een rotonde in Hoegaarden.

LUXEMBURG

