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Redactioneel

Op 21 juli bezweek de CD&V onder de druk van haar eigen “krokodillen” en van het boze “hof”, om
samen met drie kleine Vlaamse partijtjes en met alle Franstalige partijen, te overleggen hoe ze het
Belgisch koninkrijk konden redden na meer dan 450 dagen impasse. Nachtelijke marathonver-
gaderingen, uitsluitend in de Franse taal, en enkele uitputtingsslagen waren voldoende om de
resterende Vlaamse weerstand te breken. Tot grote vreugde van de Franstaligen kwam men vrij
spoedig tot een voor hen zeer voordelig akkoord rond de communautaire onderwerpen: de splitsing
van BHV, de splitsing van het gerechtelijk arrondissement en de financieringswet voor gemeenschap-
pen en gewesten. “Le grand vainqueur c’est la Belgique” schreef Béatrice Delvaux in Le Soir. België
werd dank zij de uitzonderlijke onderdanigheid van de Vlaamse onderhandelaars weer eens gered.
Dit resultaat was alleen mogelijk door de grootste Vlaamse partij (N-VA) doelbewust met een truc
buitenspel te zetten.
Bart Maddens noemt het een lachwekkend straatvegersakkoord, we werden weeral gerold! 

De vier Vlaamse onderhandelende partijen (Spa, Open VLD, CD&V en Groen! nodig voor 2/3e van de
stemmen) waren bereid voor de zesde staatshervorming de essentiële belangen voor Vlaanderen
onder tafel te vegen en prioriteit te geven aan het verwerven van macht, ministerpostjes, financieel
en ander profijt tijdens de komende regeerperiode van ongeveer 2,5 jaar. Na het akkoord werd
Groen! uit de regeringsonderhandelingen gekatapulteerd, maar die partij blijft loyaal (tegen welke
compensaties?). 

Tijdens zijn uiteenzetting bij Pro Flandria in Berlare zei econoom Koen Van den Heuvel (CD&V en
rechterhand van W. Beke voor het deel financiering van gewesten en gemeenschappen) meermaals
dat het de N-VA was die de onderhandelingen verlaten had en dat CD&V een goed akkoord bereikt
had, waardoor Vlaanderen op termijn (2030?) 11 miljard meer inkomsten zou kunnen hebben. De
CD&V is de partij van radicale redelijkheid en geleidelijke evolutie, stelde hij. Over de bestaande
jaarlijkse Vlaamse transfers van minimum 11,7 miljard euro naar Wallonië (die niet worden afge-
bouwd), sprak hij niet, wel was hij fier over de “kleine” bijkomende toelage voor Brussel van 461
miljoen euro en voor Wallonië 5 miljard extra, bovenop de al bestaande transfers, die na 10 jaar “uit-
dovend” zouden worden. Als burgemeester van Puurs vond hij de splitsing van BHV zuiver uitge-
voerd! Over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV verklaarde hij zich onbevoegd, na
enkele pertinente vragen van aanwezige parketmagistraten rond een “justitie met twee snelheden”. 
Guido Naets, in een vorig leven persdirecteur bij het Europees Parlement, vergeleek de financie-
ringswet met de Vlaamse Leeuw en de Gallische haan die overeengekomen zijn om in het nieuwe
België samen te leven. Ze zullen elke morgen spek met eieren eten. Het reepje spek wordt dagelijks
uit de romp van de leeuw gesneden en de haan zal het ei leggen. Hij vroeg zich af of er bij de CD&V
niemand de moed heeft om zoals L. Tindemans in oktober 1978 de stekker uit het vlinderakkoord te
trekken?
J.L. Dehaene beweerde voor enkele maanden dat een gunstig akkoord voor de Franstaligen alleen
mogelijk zou zijn als de Vlaamse extremen verwijderd werden. Het wegjagen van N-VA door een niet
te slikken “onderhandelingsnota van Di Rupo” (basis compromisnota B. De Wever), is een gemiste
historische kans om samen met CD&V(?), Vlaanderen om te vormen tot een welvarende confederale
staat, misschien met behoud van de monarchie (?). 

Intussen heeft de CD&V aan de inwoners van onze provincie via alle dagbladen van Vlaams-Brabant
een brief met folder “BHV gesplitst aub’ verspreid, ondertekend door burgemeesters en mandataris-
sen, onder wie D. Dewolf, eerste schepen van Overijse, om te melden dat 1: dank zij het “stijve been”
van W. Beke, BHV zuiver gesplitst is (zonder te spreken van de vergaande toegevingen die veel
erger zijn dan het ongesplitst laten van BHV), 2: dat ze woord gehouden heeft en 3: dat het opnieuw
aan de CD&V is om het roer in handen te nemen. We begrijpen dat deze partij het nodig vindt om uit
te leggen wat ze uitgespookt heeft, maar correcte informatie zonder schijnheiligheid ware te
verkiezen! Wij zijn immers geen idioten. Wij voelen ons wel bedrogen en diep beledigd!

De molen rond de regeringvorming en het vinden van minimaal 22 miljard + 4 miljard euro (Dexia)
besparingen tegen 2015 draait gewoon door. Di Rupo zoekt min. 14 miljard euro op federaal en
gewestelijk niveau; op het Waals en het Brussels hoofdstedelijk gewest moet hij niet rekenen
omwille van  hun hoge primaire schuld (8,5 miljard).
Eén zaak is zeker: de nieuwe federale regering met de liberalen, de socialisten, de christen demo-
craten en de CDH, is er nog niet, maar telt opnieuw een onduldbare Vlaamse minderheid
(43 Vlaamse regeringszetels voor 6 miljoen Vlamingen, tegenover 53 Franstalige regerings-
zetels voor 4 miljoen Franstaligen).

(Afgesloten op 15  november 2011)
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Het partij-onafhankelijke OVV (Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen, dat ongeveer 400.000 leden telt via 50 aangesloten
verenigingen), vergeleek en quoteerde het principeakkoord voor de
Vlaamse Gemeenschap (Octopusnota en de 4+1 resoluties) met de
Franstalige successen. Vooreerst enkele belangrijke definities her-
halen:

Gemeenschappen zijn bevoegd voor onderwijs, cultuur, welzijn,
jeugd, sport, enz of anders gesteld met persoonsgebonden mate-
ries. Dit land is onderverdeeld in drie gemeenschappen: de
Vlaamse, de Franstalige en de Duitse. Zij hebben elk een regering
met parlement en een minister-president. In Brussel is er een
Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) en een Franstalige
gemeenschapscommissie (COCOF). Zij kunnen allemaal belangen-
conflicten inroepen. De gemeenschappen mogen enkel actief zijn in
hun taalgebied (taalgrens). 

Gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening, openbare
werken, openbaar vervoer of anders gezegd het territorium. In Wal-
lonië en Brussel hebben zij een regering met parlement en een
minister president die eveneens belangenconflicten kunnen
inroepen.
De Gewesten zijn bevoegd voor hun volledig territorium (Opmer-
king: enkel het Vlaams Gewest is samengevoegd met de Vlaamse
Gemeenschap en vormt één entiteit met één regering en één minis-
ter-president).
Brussel is een Hoofdstedelijk Gewest, zonder inmenging van de
andere gewesten. (... Wallo-Brux!? ...). 
De minister-president van het Waals Gewest is ook minister-presi-
dent van de Franstalige gemeenschap, maar ze hebben gescheiden
regeringen. De Duitstalige gemeenschap heeft een afzonderlijke
regering met een minister-president en maakt deel uit van het
Waalse Gewest.

Een overzicht van de analyses gemaakt door 
OVV, VVB, AK-VSZ, N-VA en VB.

OVV: De zesde staatshervorming, maar niet de laatste.

Vlaamse successen zijn negatief met een 
gemiddelde score 2/10 

Franstalige successen zijn positief met een 
gemiddelde score 8/10

Vlaanderen kan de belastingsdruk nauwelijks doen dalen. Weinig
invloed op de fiscale regels en op globale openbare bestedingen.
Vlaanderen kan geen belastingen heffen voor eigen uitgaven. De
transfers worden niet afgebouwd maar zullen gevoelig toenemen. 

De eerste 10 jaar dragen de Franstaligen geen financiële verant-
woordelijkheid voor hun uitgaven, wel krijgen zij in die periode er
5 miljard euro supplementair bij. Bovendien zijn er zeer
ingewikkelde regelingen voorzien, waar een kat haar jongen niet
in terugvindt.  

Volksgezondheid in Vlaanderen gaat niet naar de Vlaamse
Gemeenschap. Slechts 15% gaat naar het Gewest en het gros gaat
naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
van het Brussel HG. De bestaande miljarden-transfer wordt niet
afgebouwd. 

Er gaat min. 461 miljoen extra naar Brussel en nog eens 125
miljoen supplementair naar BELIRIS (een samenwerkingsak-
koord met de federale regering) om de omvang van financiële
lasten ten gevolge van de hoofdstedelijke functie en EU te com-
penseren.  

Vlaamse kinderen krijgen geen gelijke kinderbijslag. Er komt geen
overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap. Wel voorziet men in
kleine “gewestelijke regelingen”. De Vlaamse overheid zal de
Vlaamse kinderen in Brussel geen bijkomende toeslag kunnen
geven om op hetzelfde niveau te komen als de kinderen in Vlaan-
deren. 

In Brussel valt de kinderbijslag volledig onder het GGC. Het immi-
gratiebeleid blijft werken volgens de Franstalige inzichten. De
bevoegdheden voor wie het land binnen mag en wie welke sociale
uitkeringen krijgt blijven federaal. De Vlaamse eis voor een
strenger beleid blijven door de Franstaligen geblokkeerd.  

BHV is geen zuivere splitsing. De splitsing is beperkt tot de 29
gemeenten zonder de Zes en gedeeltelijk voor gerechtelijke zaken.
Voor gecoöpteerde zetels kunnen Franstaligen in gans Vlaams-
Brabant stemmen ronselen. Vlamingen kunnen dat niet in Waals-
Brabant. Er zijn de tegenstrijdige interpretaties van het “BMR”. 

De regeling BHV beveiligt maximaal de voorrechten van de
Franstaligen. Franstaligen kunnen in de toekomst de Vlaamse
voogdij negeren; er komen Franstalige rechters in Halle-Vilvoorde
en er is een afzonderlijk kieskanton St.-Genesius-Rode voor de
Zes. De Zes zullen zich onmiddellijk aansluiten bij het BMR, dus
bij Brussel HG.  

De band tussen Brusselse Vlamingen en Vlaanderen wordt
onderuit gehaald doordat er geen betekenisvolle bevoegdheden
naar de gemeenschappen gaan. In Brussel HG krijgt de federale
overheid de gemeenschapsbevoegdheden, dus ook de Vlaamse.  

Er is zo goed als een zuivere gewestfederalisering. De Franstali-
gen halen bijna alles binnen wat overgedragen wordt naar de
gewesten of de “gewestelijke regelingen” Het historisch compro-
mis tussen Vlaamse en Franse voorkeuren  vervalt.  

De overdracht van de arbeidsmarkt naar het Vlaams gewest is
beperkt. De basis zou federaal blijven net als de RVA, inclusief de
financiering van de uitkeringen en zo goed als alle sociaal overleg. 

De Franstaligen blokkeren de Copernicaanse revolutie, wat
ondermeer betekent dat de door Vlaanderen gewenste tweedelige
staatstructuur met autonomie voor Brussel en de Duitstaligen niet
doorgaat.  

Basis: voordracht van Rudi Dirickx,
politiek secretaris OVV op 18-10-2011
voor Marnixring Overijse de Vrijheijt.

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



De Vlaamse Volksbeweging is erg teleurgesteld omdat het
duidelijke signaal van de Vlaamse kiezer op 13 juni 2010 niet werd
vertaald in een grondige en toekomstgerichte staatsomvorming. We
krijgen een klassieke Belgische staatshervorming die binnen de
kortste tijd weer zal moeten gevolgd worden door een nieuwe
poging. Voor dat povere resultaat wordt wel een zware prijs
betaald. De VVB zegt: niet in mijn naam! Zie www.vvb.org.

Factuur voor Vlaanderen: kan oplopen tot 2,2 miljard euro/jaar in
functie van de economische groei.
Geld voor Brussel: blanco extra cheque van 461 miljoen, geïndex-
eerd en zonder te moeten verantwoorden.
Zes faciliteitengemeenten: loskoppeling van Vlaanderen. Een quasi
aanhechting bij Brussel HG, via BMR.
Vlaams fiscaal zelfbestuur: nog altijd ondermaats. Vlaanderen zal
de eigen belastingen niet zelf kunnen innen. Van alle Vlaamse mid-
delen komt amper 1/3 uit eigen belastingen. 
Brussel: bevorderen tot super-gewest. Brussel krijgt niet alleen
meer geld, maar wordt ook een volwaardig gewest zoals de andere
twee, met nieuwe bijkomende bevoegdheden die van Vlaanderen
worden afgenomen. De drieledigheid is een feit, al eist het Vlaamse
regeerakkoord dat België wordt uitgebouwd op basis van de twee
grote deelstaten. Als klap op de vuurpijl wordt een nieuwe
instelling opgericht voor heel Brabant, die de basis vormt voor de
heel-Groot-Brusselse gedachte. (BMR, nu nog vrijwillige aanslui-
ting).
Halle-Vilvoorde: Franstalige rechtspraak verankeren en uitbreiden.
Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst tussen
Brussel en Halle-Vilvoorde. Er komen twee rechtbanken, één
Franstalige en één Nederlandstalige, die beiden bevoegd zullen zijn
voor het hele grondgebied van B-H-V. Het aantal Nederlandstalige
rechters wordt verminderd. Het nieuwe Vlaamse (?) parket Halle-
Vilvoorde krijgt Franstalige magistraten toegevoegd.
Wat is Vlaams en wat is Belgisch: nog onduidelijker geregeld. Van
de door Kris Peeters geëiste Copernicaanse omwenteling, die de
macht moet verplaatsen van de Belgische federatie naar de deel-
staten, is geen sprake.
Vlaamse geldtransfers: zonder voorwaarden te stellen voortzetten!
De nieuwe financieringsregels voorzien een compensatie voor

Wallonië gedurende 20 jaar, afnemend vanaf jaar 11. Die “inspan-
ning” is minder dan 10% van de totale transfers van Vlaanderen naar
het zuiden.
De burger: een lastpost die zo weinig mogelijk z’n stem mag uit-
brengen. In de toekomst komen er misschien na 2014 altijd “samen-
vallende verkiezingen”. Dat komt er op neer dat de Vlaamse
verkiezingen een aanhangwagentje worden van de Belgische en dat
het Belgische parlement (verkozen voor vijf in plaats van vier jaar
en dus een jaar langer “beschermd” tegen weerbarstige kiezers)
nooit meer voortijdig kan ontbonden worden bij ernstige proble-
men. Bij een zware regeringscrisis zijn de partijen verplicht door te
gaan ook al is de samenwerking totaal zoek. Een tussentijds
oordeel van de kiezer kan nooit meer gevraagd worden.
En bovendien: een regering die gedomineerd wordt door de
Franstaligen. De komende regering zal 43 op 88 Vlaamse Kamerze-
tels vertegenwoordigen (48,8% en dus niet eens een meerderheid)
en 50 op 62 Franstalige Kamerzetels (80,6%). In het zuiden van het
land bestaat slechts een flinterdunne oppositie tegen deze regering.
De meerderheid bestaat voor slechts amper 46% uit Vlamingen,
hoewel die 60% van de Belgische bevolking vormen. Met de groene
partijen bij staat Franstalig België vrijwel helemaal achter de
Di Rupo-staatshervorming (93,5%), in Vlaanderen is dat net een
meerderheid (54,5% CD&V+O-VLD+Sp-a+Groen!).
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AK-VSZ: Had het beter gekund?
Een analyse door Herman Deweerdt van het AK-VZS

De kiemen van het kwaad zaten al in de compromisnota van B. De
Wever. Ze zijn nadien verder gegroeid in de onderhandelingsnota
van J. Vande Lanotte, in de basisnota van formateur E. Di Rupo en
zijn nu uitgezaaid in het kwaadaardig institutioneel kankerakkoord
van de onderhandelende partijen.
De Vlaamse partijen zijn aan de onderhandelingen begonnen met de
toezegging om niet te raken aan de solidariteit, om geen enkele
deelstaat te laten verarmen of verrijken, en om geld te geven aan
Brussel in ruil voor een splitsing van BHV.
De Franstalige partijen zeggen al meer dan vier jaar dat zij geen
enkele staatshervorming zullen aanvaarden die ook maar op één
punt nadelig zou zijn voor de Franstaligen. Zij hebben woord
gehouden en zijn er zelfs in geslaagd om op veel punten te winnen,
vooral op die punten die aansluiten op hun strategie.

De Vlaamse koorknapen met nul jaar ministeriële ervaring zijn
duidelijk niet opgewassen tegen de bedienaars van de Belgische
eredienst met 25 jaar ministeriële ervaring als minister-president,
vicepremier en minister van sociale zaken, volksgezondheid en
tewerkstelling.
De Vlaamse onderhandelaars hadden de negatieve punten
gemakkelijk kunnen vermijden door eventueel geen akkoord te
sluiten.

We willen er echter op wijzen dat het zeer moeilijk en wellicht
onmogelijk is om een akkoord te sluiten dat deze staat vergaand in
confederale zin zou wijzigen. Want: “In dit land met 150
Kamerleden, waarvan 62 Franstaligen, kunnen 32 Franstaligen
alles en eeuwig blokkeren. De Vlamingen zijn met handen en
voeten, met hun hoofd en hun portefeuille, gegijzeld achter de
grendels van de grondwet. Voeg hier aan toe de pariteiten in de
hoogste beslissingsorganen en marteltuigen zoals belangencon-
flicten. De Vlamingen zijn goed genoeg, maar ook niet meer dan
dat, om te werken, hun geld af te geven en te zwijgen. Er is maar
één keuze: verder leven als gegijzelden of proberen uit deze gijze-
ling te ontsnappen. De rest is theater”. (Zoals in meerdere Nieuws-
brieven van het AK-VSZ geschreven staat.)
Er is nog één grote mogelijkheid: de saneringsmaatregelen. Brussel
en Wallonië in nog veel grotere mate, zijn er erger aan toe dan
Griekenland. Met hun bijdragen aan allerlei belastingen en sociale
zekerheidsbijdragen zijn zij al jaren niet in staat om de uitgaven aan
hun inwoners te betalen. Zij dragen ook niet één euro bij voor de
betaling van de interesten op de overheidsschuld. De oorzaak van
de Belgische begrotingstekorten ligt dus in Brussel en in Wallonië.
Het overgrote deel van de 22 miljard sane-ringsmaatregelen moet
dus in Wallonië en Brussel gezocht worden. Of zullen de Vlaamse
koorknapen weer eens triomfantelijk komen vertellen dat zij een
historisch groot begrotingstekort weggesaneerd hebben met het
geld van de Vlamingen?
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N-VA: Een historische kans gemist.
Commentaar van de N-VA studiedienst (De volledige analyse van
41 blz. vindt u op de webpagina www.n-va.be).

Met dit communautair akkoord hebben de Vlaamse partijen een his-
torische kans gemist om dit land financieel en institutioneel
grondig op orde te zetten. De tekst van het communautair akkoord
bevestigt de informatie die eerder al in de media was gekomen over
de verschillende deelakkoorden en bevat dus weinig nieuws. Na
een grondige studie ervan is gebleken dat de eerdere analyses van
de N-VA van die deelakkoorden overeenstemmen met de globale
tekst zoals we die nu ontvangen hebben:
- De nieuwe financieringswet zal Vlaanderen effectief met een zeer
zware factuur opzadelen, terwijl de Franstaligen langs verschil-
lende kanalen extra geld krijgen. Uitgaande van realistische
groeicijfers betekent dit voor Vlaanderen tegen 2030 een verlies
van 2,2 miljard euro.

- BHV: de Vlamingen in Brussel krijgen nog minder rechten, de
Franstaligen in Vlaams-Brabant nog meer voorrechten. Dat er b.v.
Franstalige magistraten in Vlaanderen komen, vinden wij heel
nefast en een totaal verkeerd signaal. De Vlaamse toegevingen
worden bovendien “gebetonneerd” in bijzondere wetten en in de
grondwet.

- De communautaire conflicten in Brussel en de Vlaamse rand wor-
den door deze akkoorden bovendien niet gepacificeerd. Integen-
deel, ze bevatten al de kiemen van toekomstige conflicten.

- Brussel: wordt niet fundamenteel hervormd en krijgt toch enorm
veel geld (600 miljoen euro in 2015, meer dan 1 miljard euro in
2030).

- Bevoegdheden: het is positief dat de bevoegdheden van de deel-
staten op enkele terreinen uitgebreid worden, maar dit is – zoals
Jean-Luc Dehaene al eerder toegaf – zeker niet de Copernicaanse
omwenteling die de Vlaamse partijen voor ogen hadden. De

belangrijkste sociaaleconomische hefbomen blijven immers
federaal.

Wat  moet U zeker weten:
- Het is verre van zeker DAT dit akkoord ooit uitgevoerd wordt.
Het wantrouwen tussen de acht onderhandelende partijen is tast-
baar aanwezig in de teksten van dit akkoord.

- Het is verre van zeker WANNEER dit akkoord ooit zal worden
uitgevoerd. Alles wordt aan alles gekoppeld. Als alle Vlaamse
toegevingen eerst in de Grondwet moeten, wanneer wordt
bijvoorbeeld de splitsing van BHV dan effectief goedgekeurd?

- Een ganse reeks van bevoegdheidsoverdrachten worden boven-
dien gekoppeld aan nog af te sluiten samenwerkingsakkoorden.
De ervaring leert ons dat samenwerkingsakkoorden vaak eerder
aangewend worden om te blokkeren. Of om een bijkomende prijs
te vragen voor datgene wat reeds afgesproken werd.
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Uit sympathie

VB: CD&V verzwijgt en verdraait essentiële feiten over BHV.

Vaststellingen over de faciliteitengemeenten, Brussel, Vlaams-
Brabant op www.vlaamsbelang.be – actualiteit van 27-10-2011:
zie persmededeling: “CD&V desinformeert”. 

Hieronder de uittreksels uit de analyse opgesteld door VB-senator
Bart Laeremans, advocaat. (20-10-2011) over de splitsing van het
gerechtelijk arrondissement BHV.

Op basis van de definitieve teksten van het justitieel BHV-akkoord
blijkt dat er in de drie rechtbanken (eerste aanleg – arbeidsrecht-
bank en koophandel), in totaal 17 Vlaamse magistraten geheel ten
onrechte zouden vervangen worden door Franstaligen. Door de
splitsing van het parket is er een kleine verbetering aan Neder-
landstalige kant, maar in de praktijk is er ook daar vooral een
toename van het aantal Franstalige magistraten. Door de huidige
taalvereisten blijven er vandaag immers 18 Franstalige vaca-
tures oningevuld. Met het akkoord van Di Rupo wordt het vereiste
aantal tweetaligen zodanig beperkt, dat al deze vacatures meteen
zullen ingevuld worden. 
Intussen beschikken we ook over de actuele cijfers over de griffie-
diensten. Daaruit blijkt dat de nieuwe regeling (80/20 en 60/40
voor Koophandel) zou leiden tot een daling van het aantal Neder-
landstalige griffiebedienden met maar liefst 159. Van de 302
Nederlandstalige personeelsleden zouden er amper 143 overblijven.

Het is inderdaad een feit dat de reductie van het aantal Vlaamse
magistraten van 33 naar 20% (en van 44 naar 40% bij Koophan-
del) op geen enkel vlak overeenstemt met het reële werkvolume.
Gevolg is dat het aantal Nederlandstalige magistraten volkomen
ten onrechte zal worden ingeperkt. Bovendien zal de werklast per
magistraat en bijgevolg de gerechtelijke achterstand zodanig
toenemen dat de situatie snel onhoudbaar zal worden. De Neder-
landstalige rechtsonderhorige zal hiervan het grootste slachtoffer
zijn.

Nu blijkt dat de Vlaamse onderhandelaars volkomen verkeerd
werden voorgelicht door het Ministerie van Justitie. Het is onbe-
grijpelijk dat justitieminister De Clerck (CD&V) zijn geklungel
niet meteen laat rechtzetten en zelfs weigert te erkennen dat hij
een fout heeft begaan. Blijkbaar gaat het om een politieke ‘deal’
waar moeilijk nog aan te tornen is. Op de evidente eis van de
advocaten om onmiddellijk over te gaan tot een werklastmeting
(in plaats van over VIER jaar, met name drie jaar na de inwer-
kingtreding van het nieuwe systeem), weigert De Clerck in te gaan.

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) stelt vast dat het akkoord de
actuele wetgeving ondergraaft die Halle-Vilvoorde beschouwt als
Nederlandstalig gebied. Door de Franstalige rechtbank bevoegd te
maken voor de 54 gemeenten van BHV in plaats van de 19 Brus-
selse (op basis van het model-Maingain!) zetten de Franstaligen
een enorme stap vooruit. Dit is een regelrechte dijkbreuk naar de
juridische verfransing van heel Halle-Vilvoorde. En de aanwij-
zing van vijf Franstalige magistraten bij het parket van Halle-
Vilvoorde versterkt deze verfransing en is bovendien een flagrante
inbreuk op het territorialiteitsbeginsel van het Vlaams Gewest.
Ook de regeling om automatisch in heel Vlaanderen van taal en
rechtbank te kunnen wisselen, is nefast voor de goede rechtsbede-
ling. Tenslotte komen de drastische afzwakking van de tweeta-
ligheidvereisten in Brussel en de wettelijke voorrang voor de
Franstaligen (altijd een Franstalige procureur en een Franstalige
arbeidsauditeur) neer op een zware ondermijning van het twee-
talig karakter van Brussel.
De Orde van Vlaamse Balies (OVB) maakte het hele BHV-akkoord
met de grond gelijk. Conclusie: de Vlaamse rechtzoekende is de
dupe. ‘De advocatuur was geen vragende partij om te splitsen. De
regeringsonderhandelaars hebben die keuze gemaakt. We willen
een vlottere rechtsbedeling, maar of die er zo komt, valt te betwij-
felen.’

Conclusie: veel beter géén gerechtelijke hervorming dan wat nu
voorligt. 
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Paul Doevenspeck, Karl Van Camp, Johan Sanctorum, Gui Celen en
Frans Crols hebben samen een ernstige poging ondernomen om een
eerlijke vorm te geven aan het politieke en culturele debat, dat niet
gevoerd wordt vanuit vaste ideologische “politiek correcte” stellin-
gen, zoals dat vandaag vanuit audiovisuele en geschreven media ge-
stuurd wordt. Uit pure nieuwsgierigheid reisden we op 29 september
naar Hoboken (niet in New Jersey, VSA), naar het Antwerpse district
aan de Schelde, om er het eerste debat van Res Publica bij te wonen
met als onderwerp De Islam in Vlaanderen, vriend of vijand gemo-
dereerd door Bart Brinckman, chef Wetstraatredactie van De Stan-
daard. De panelleden waren Wim van Rooy (erkend Islamdeskundige
en leraar, 25 jaar lang medewerker bij Radio 3; werkte ook een tijd op
het kabinet van minister Luc Van den Bossche), Filip Dewinter, frac-
tievoorzitter VB, Ergün Top (CD&V), advocaat en gemeenteraadslid
te Antwerpen en Abou Imran, alias Fouad Belkacem, woordvoerder
van Sharia4Belgium. Voor- en tegenstanders met deskundigen aan
weerszijden waren dus aanwezig.
Aan de ingang van de zaal Extra-Time zaten moslims op hun knieën
richting Mekka, met hun voorhoofd  tegen de straatstenen tot Allah
te bidden. Weinige ogenblikken later kwam Abou Imran met een
dozijn moslims, sommigen met lange slaap(?)kleren - of wat is daar
de naam voor? - en dito muts, zonder toegangsgeld te betalen de zaal
binnengewandeld en gingen ostentatief vooraan plaats nemen op de
niet voor hen gereserveerde plaatsen. 
Frans Crols, gewezen directeur van het financieel-economische
weekblad Trends, deed bij de aanvang van het debat een oproep tot
de ruim 300 aanwezigen om niet nodeloos te applaudisseren, slogans
te roepen, het boe-geroep achterwege te laten of andere storende
dingen.

Bart Brinckman opende met de verwijzing naar de stelling van
Sharia4Belgium die de dood van Marie-Rose Morel bestempelde als
een straf van God en vroeg naar een standpunt rond de Deense
Moslimcartoons. Abou Imran, zat aan de linkerzijde van de modera-
tor, pakte uit met de bedreigende waarschuwing dat hij niet instond
voor de gevolgen wanneer tijdens het debat ook maar één belediging
aan Allah en zijn profeet zou geuit worden. Dit werd door zijn aan-
hang onthaald op een luide kreet All’akhbar (God is groot). Vervol-
gens zei hij dat Moslims geen democraten konden zijn en democra-
ten geen Moslim. Ergün Top, zat als Turkse Moslim met de dubbele
nationaliteit (zoals vele anderen) naast Abou Imran, hij betwistte dat
Moslims geen democraat konden zijn. Hij noemde Imran een dorps-
gek. Als gemeenteraadslid voor de CD&V gelooft hij wel in de demo-
cratie. Hij is fier Turk te zijn en zal zijn legerplicht in Turkije
vervullen, ginds tegen betaling omgezet in drie maanden burger-
dienst. Hij zal zijn heimat niet vergeten en haar altijd door dik en dun
verdedigen. Zijn visie rond de Turkse houding tegenover de Koerden
werd niet besproken. Hij zei ook dat hij een moslim is en Vlaming! 

Aan de rechterzijde van de moderator zat Filip De Winter. Die
verdedigde zijn gekende stellingen en poneerde “Verkijken we ons
niet op de thee-en-koekjes-islam. De Koran is fundamenteel het hand-
boek van een haat-religie die langzaam maar gestaag haar complete
omvang ontplooit.” Naast hem zat Wim van Rooy die niet vaak het
woord kreeg. Hij benadrukte dat geweld inherent is aan de moslim-
cultuur, en wilde ook het slepende misverstand uit de wereld helpen
dat de Arabische islam in de middeleeuwen een beduidende bijdrage
tot onze cultuur zou hebben geleverd. De Islam is in de zevende eeuw
blijven steken.
Tot slot verweet Abou Imran het Westen de honderdduizenden moor-
den op moslims in Afghanistan, Pakistan, Iran en nu in Libië. Dat in

RES PUBLICA, een nieuwe Vlaamse debatclub

de Arabische wereld moslims mekaar afslachten bleef onbesproken.
Filip De Winter, die met de Koran zwaaide, fulmineerde dat de islam
geen religie is zoals alle andere maar een haat-ideologie, in tegen-
stelling tot het boeddhisme of het Jodendom in Vlaanderen.
Halfweg het debat wilde een moslim uit de achterhoede de debattafel
bestormen, maar werd met enige moeite door de aanwezige staats-
zekerheid en anonieme politie tegengehouden en weggeleid. Een
getatoeëerde en met piercings overladen magere jonge man die iets
later in de richting van de debattafel liep, werd met takt terug de zaal
ingestuurd.
Tijdens het drankje na het debat, werd een dure en zeer rijkelijk in
kleuren geïllustreerde verkorte versie van de Koran op glanzend
papier met stijve kaft, gratis aan de belangstellenden uitgedeeld. 
Met veel vragen, onzekerheden en bedenkingen reden wij in de duis-
ternis de 60 km terug naar Overijse.
’s Anderendaags heeft Kathleen Cools voor de Belgische televisie in
Ter Zake de kans gegeven aan Ergün Top (CD&V), om in aan-
wezigheid van Bart Brinckman, zijn tamelijk deerniswekkend dis-
cours van het debat de dag voordien wat goed te praten. Top her-
haalde dat Abou Imran een dorpsgek is om schrik van te hebben en
stelde dat de garagemoskeeën moeten verdwijnen uit het stadscen-
trum om in samenspraak met de bevolking vervangen te worden door
grote moskeeën in de stad met de nodige minaretten er bovenop.
Wim Van Rooy, a-politiek erkend Korandeskundige, werd niet uitge-
nodigd!                                                                      

Henri Otte
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Lessen uit een onderhandelingsdebacle. 
(Vlaams Verbond Overheidspersoneel – V.V.O.) 

Het splitsingsakkoord over BHV wordt door de Vlaamse onderhan-
delende partijen en de media opgehemeld als een “zuivere” split-
sing en dus een grote Vlaamse overwinning. Wie de zaken een beet-
je gevolgd heeft, weet dat dit niet waar is. Integendeel, zonder
scrupules, wordt door de Franstaligen, een goed voorbereid en ge-
heel in hun voordeel uitgewerkt project doorgeduwd en de Vlaam-
se “onderhandelaars” komen daar niet bij te pas. Zij mogen bewij-
zen dat we ongelijk hebben door ons een essentieel punt uit de
oorspronkelijke nota Di Rupo aan te duiden dat ze hebben kunnen
wijzigen in het voordeel van Vlaanderen. Bij ons weten geen enkel!
Wat zitten ze daar eigenlijk te doen? De harde waarheid is dat er op
geen enkel ogenblik met hen echt onderhandeld werd. 

Ondertussen kwam er ook een Brusselakkoord tot stand, zo moge-
lijk voor Vlaanderen nog meer vernederend dan het BHV-akkoord.
Voor wat onbenullige hervormingen van het Brussels gewest moet
de federale schatkist, dus voor 2/3 Vlaanderen, jaarlijks 575 miljoen
euro aan het Brussels gewest afdragen. Wat de Brusselse baronnen
daar mee gaan doen, wordt niet voor 100% gespecificeerd en nog
minder gecontroleerd. Misschien storten zij het wel  door, via hun
Wallobrux-constructie, aan het Waals gewest. Dit laatste is minder
ver gezocht dan wat men op het eerste gezicht zou denken. De
Brusselse baronnen zijn immers meestal Waalse getransfereerde
politici die meer oog hebben voor hun politieke carrière en positie
binnen de Waalse partijen dan voor het Brussels belang.  
De mistoestanden waarvan de Brusselse Vlamingen het slachtoffer
zijn, werden in deze onderhandelingen niet eens geagendeerd. De
Vlaamse “onderhandelaars” Brigitte Grouwels (CD&V), Guy
Vanhengel (Open VLD), Bruno De Lille (Groen!), Elke Roex (Spa),
nochtans goed op de hoogte van de Brusselse problematiek, deden
hun mond niet open of mochten hem niet open doen. 

En dan de financieringswet. Ook in dit vroeger aartsmoeilijk
dossier kwam nu vliegensvlug een akkoord tot stand. De Walen en
Franstalige Brusselaars zijn er, naar verluidt, zeer tevreden over.
Vlaamse waarnemers en academici zijn het er (nog) niet over eens
of het tot een verarming voor Vlaanderen zal leiden. 
Wat hebben de Vlaamse onderhandelaars eigenlijk gevraagd en
bekomen? 
Deze gang van zaken, bij institutionele hervormingen, is helemaal
niet nieuw. 

België werd in 1830 door de Franstaligen (met Franse hulp)
gecreëerd en sindsdien waken de Franstaligen angstvallig over
HUN België. ZIJ, en ZIJ ALLEEN, hebben in al die jaren de regie
gevoerd over alle aanpassingen van het Belgisch systeem, voor
zover, door omstandigheden, deze aanpassingen onvermijdelijk
waren. 
Het officiële België probeert ons iets anders te laten geloven, maar
de feiten spreken dat tegen: 
• De taalwetten van 1932 werden doorgevoerd om de eentaligheid
van Wallonië te beschermen tegen een gevreesde Vlaamse demo-
grafische expansie; 

• Het federalisme kwam in 1970 tot stand omdat Wallonië bevreesd
was voor de groeiende economische macht van Vlaanderen. 

Wat men ons altijd voorstelt als Vlaamse overwinningen zijn in
wezen, Vlaamse capitulaties. 
Vandaag maken de Franstaligen zich klaar om het zinkend schip te
verlaten. Maar eerst proberen ze zoveel mogelijk van de in 180 jaar
België, op de Vlamingen veroverde buit, veilig te stellen. 
We waren nochtans goed begonnen: 
•  De grondwet gaf ons gelijk: BHV was ongrondwettelijk; 
•  Een wetsvoorstel, perfect in overeenstemming met de grondwet
werd in commissie, door een democratische meerderheid goed-
gekeurd. 

In elk normaal democratisch land zou daarmee de zaak beslecht
zijn. Niet zo in België. De Franstalige partijen beschikken hier over
een reeks ondemocratische grendels en deze werden prompt ge-
bruikt, niet éénmaal, maar in een schier eindeloze carrousel van
achtereenvolgende belangenconflicten. 
Ook al verdedigden eminente juristen de stelling dat een belangen-
conflict slechts éénmaal kan ingeroepen worden, toch lieten de
Vlamingen begaan i.p.v. de ondemocratische en ongrondwettelijke
vaudeville van belangenconflicten aan te vechten en ondertussen
de splitsing door te zetten.  

Neen, de Vlamingen gingen zich in de kwestie BHV “redelijk”
opstellen, maar vroegen in ruil een grondwetswijziging die hen
meer autonomie zou verlenen. Zij droomden zowaar van een coper-
nicaanse revolutie. 
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Oorspronkelijk kregen ze alleen maar een brutaal “non” te horen,
maar de onverwachte electorale doorbraak van N-VA deed de
Franstalige partijen nadenken. Plots werden ZIJ voorstanders van
een “grote” grondwetswijziging, niet om Vlaamse verzuchtingen in
te willigen, maar om een hele reeks, ondertussen goed doordachte
amendementen in de grondwet in te schrijven, die HEN nog beter
moeten beschermen tegen het Vlaamse verlangen naar meer auto-
nomie en HEN moeten toelaten, als het tot een scheiding komt,
zoveel mogelijk buit mee te nemen. 
En de Vlaamse onderhandelaars, zij lopen, met hun ogen open, in
de val.  
Het VVO doet een oproep tot de Vlaamse regering. Het VVO begrijpt
niet dat een regering, die naam waardig, aan haar bevoegdheden
laat knabbelen zonder zelf vooraf partij te zijn in ernstige onderhan-
delingen. De Vlaamse regering moet dit dictaat van de Franstalige
partijen, dat haar bevoegdheden op meerdere domeinen aantast,
kordaat afwijzen. 
Laat de wetten en de grondwet voor wat ze zijn en laat de Vlaamse
regering in actie komen. Op basis van de bestaande wetgeving kan
de Vlaamse regering, zowel in Vlaanderen, de Rand, als in Brussel
voor de Nederlandstalige gemeenschapsbelangen, optreden. Als ze
dat kordaat doet zal dat respect afdwingen. Nu wordt er in Fransta-
lig België gelachen met de Vlamingen die misschien rijk en machtig
zijn, maar o zo dom als er moet onderhandeld worden. 

V.V.O.

De waarde van Symbolen
Door tal van Vlaamse verenigingen waaronder de Beweging Vlaan-
deren-Europa, het Davidsfonds, de Marnixring, de Orde van den
Prince, Pro Flandria, OVV, VVB, Vlaanderen in de Wereld, het
Vlaams Geneeskundigenverbond, vtbKultuur, VVA en het Fonds
voor Vlaanderen werd dit symposium georganiseerd. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling van de Beweging Vlaanderen-
Europa, om op initiatief van Richard Celis, uitgebreid hulde te
brengen aan wijlen Ivan Mertens voor zijn baanbrekend werk om
de Vlaamse vlag wereldwijd in het straatbeeld en in de huiskamer
te brengen, dikwijls tot groot ongenoegen van de Belgische media.
Maar de regisseur van dienst dacht er anders over. Voor dit sympo-
sium hadden zich een goede 200 geïnteresseerden ingeschreven. 

An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa, sprak het
welkomstwoord uit van het symposium, dat als als ondertitel “voor
mens en maatschappij” meekreeg. Als er één ding is waarvoor Ivan
Mertens symbool stond, is het naar “den volke en naar het buiten-
land” brengen van onze nationale vlag. Het allereerste symbool van
onze bevrijdingsstrijd. Uiteraard loopt Ivan als een rode draad door
menige spreekbeurt. En tussendoor illustreren we in videogetui-
genissen, via Skype,  hoe Vlamingen in binnen- en buitenland tegen
onze Vlaamse symbolen aankijken. Maar eerst kijken wij naar een
veelzeggende film over “Vlaanderen Vlagt in actie”.
Prof. Dr. Ludo Beheydt (UCL LLN) had het over de Vlaamse
Leeuw als symbool. Wij citeren enkele uitspraken. De Vlaamse
Leeuw heeft natuurlijk wel een ‘officiële’ tekenvorm en een
officiële denotatie, die zelfs bij ministerieel besluit zijn vastgelegd.
(2 januari 1991, BS 2 maart 1991). De Vlaamse Leeuw, is als teken
heraldisch omschreven als “in goud een leeuw van sabel (zwart)
“getongd” en geklauwd van keel (rood)” en bepaald als het wapen
van de Vlaamse Gemeenschap. Op de webstek van de Vlaamse
overheid wordt daaraan toegevoegd: “Het wapen is het belangrijk-
ste symbool van de Vlaamse Gemeenschap. Het stelt de Vlaamse
leeuw voor in al zijn kracht en glorie, als het historische zinnebeeld
van de Vlaamse identiteit”. Als de Vlaamse Leeuw staat voor de
uitnodiging van de Vlaamse Gemeenschap om het gemeenschap-
pelijk betekenisnet te delen en het gezamenlijk mee vorm te geven,
dan is het een dynamisch symbool van hoop.
Jan Callebaut, marktonderzoeker, de man die voor de CD&V

Y. Leterme maakte en nu de raadgever zou zijn bij Kris Peeters,
stelde zich de vraag: “Mag de Vlaamse leeuw ook aaibaar zijn?
“Vlaanderen en zijn symbolen dus”. Studiewerk wees uit dat het
merk Vlaanderen best wel een ruggensteun kan gebruiken voor zijn
relatie met de buitenwereld. We laten ons zelf graag voorstaan op
een rijke cultuur, een hoge levenskwaliteit, een sociale, open en
internationale attitude, een innovatieve, productieve economie en
een slagkrachtige overheid met oog voor duurzaamheid. Probleem
is evenwel dat ‘het buitenland’ dat niet zo ziet, Flanders is not an
inviting country” en “Everything happens behind closed doors”.
Het merk Vlaanderen kan hulp gebruiken. Gemakkelijk zal het niet
zijn. Onze Vlaamse Leeuw is duidelijk geen aaibare leeuw die tot
verdere kennismaking uitnodigt, was zijn stelling, met de onder-
liggende bedoeling het beeld van de Vlaamse Leeuw, zoals we die
nu kennen te doen verdwijnen en te vervangen door één van het
type Cola Zero. 
Guido Moons bracht een warme hulde aan Ivan Mertens. Wij halen
het volgende uit zijn toespraak: “de niet geringe verdienste van de
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bevlaggingsactie is wel het feit dat ze de leeuwenvlag als symbool
mee heeft helpen dedouaneren.  Wie een jaar of zeven geleden met
een leeuwenvlag op ik weet niet welke sportmanifestatie aanwezig
was of kleine papieren leeuwenvlaggetjes uitdeelde, werd nog
geconfronteerd met argwanende, afwijzende ja soms zelfs tamelijk
vijandige reacties. Zelfs door bepaalde sportjournalisten werd
schamper en smalend gesproken: “die leeuwenvlaggen zijn toch
een pure schermbevuiling!”. Wanneer men de jongste jaren de
toevloed ziet van leeuwenvlaggen, die b.v. tijdens een Ronde van
Vlaanderen werkelijk van het televisiescherm afspatten of het
gretig ingaan op het uitdelen van kleine papieren vlaggetjes langs-
heen het parcours, merkt men de fundamentele mentaliteitswijzi-
ging. Mag ik nog een méér sprekend en recent voorbeeld geven.
24 juli van dit jaar, laatste rit in de Ronde van Frankrijk met de
legendarische aankomst op de Parijse Champs Elysées. Na
aankomst kwamen enkele renners een 38-koppige enthousiaste
groep Vlaamse vlaggers groeten en vroegen meteen spontaan of ze
een paar leeuwenvlaggen mochten lenen om er een ereronde mee
te rijden. Het zijn gekende namen in wielerminnend Vlaanderen:
Jürgen Roelandts, Thomas De Gendt, Giannie Meersman en de
Amerikaanse Gentenaar Tyler Ferrar, die toen hij de leeuwenvlag in
zijn handen gestopt kreeg, geëmotioneerd zei: “Ik doe dit voor mijn
verongelukte vriend Wouter Weylandt!” Televisiecamera’s draaiden,
de volgende ochtend stonden beklijvende foto’s van dit gebeuren
afgedrukt in omzeggens alle Vlaamse kranten. Dit hoeft geen
verdere uitleg, denk ik.
De Postume hulde: Aansluitend werd aan de echtgenote van Ivan
Mertens mevrouw Hilde Vermeiren door Richard Celis een grote
bos zwart-gele bloemen overhandigd.
Minister-president van Vlaanderen Kris Peeters had het in zijn
toespraak over: “De waarde van de Vlaamse symbolen moet ver-
groot worden”. Vandaag bestaat in het buitenland immers nog een
te versnipperd beeld van wie en wat Vlaanderen is. De verschil-
lende puzzelstukjes liggen er, maar ze liggen voor veel buitenlan-
ders niet in de juiste orde. De puzzelstukjes tonen het beeld “Vlaan-
deren” nog niet genoeg. Het merkverhaal van Vlaanderen is ook
meer dan een verhaal van de Vlaamse regering alleen. Net als
‘Vlaanderen in Actie’ is dit een participatief project. Vlaanderen is
een gemeenschap van mensen, met een attitude, een levenswijze. 

Een gemeenschap van mensen met een eigen taal en met een goede
talenkennis, met een rijk verleden en een beloftevolle toekomst.
Het merkverhaal moet daarom breed gedragen en uitgedragen wor-
den door de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving.
Het is een verhaal dat elke dag opnieuw in de praktijk wordt
geschreven.
Om de jongeren nauwer te betrekken bij het merkverhaal, lanceren
de organisaties die dit symposium organiseren, vandaag de “Grote
Prijs Minister-President van Vlaanderen”. Daarmee wil men initia-
tieven en creatieve ideeën uitlokken die de positieve reputatie van
Vlaanderen ondersteunen. Ik verleen met volle overtuiging mijn
steun aan dit initiatief.
Vanaf vandaag tot en met 15 mei 2012 kan iedereen die minimum
18 jaar is en in het academiejaar 2011-2012 in een Vlaamse onder-
wijsinstelling is ingeschreven, aan de wedstrijd deelnemen.
Uit de inzendingen zal een deskundige jury met Jan Callebaut de
vijf beste ontwerpen kiezen en voor het winnende project stel ik
een geldprijs van 2.500 euro ter beschikking. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden op vrijdag 29 juni 2012. 

Conclusie: Het symposium werd afgesloten met enige haperingen
bij het zingen van de Vlaamse Leeuw, ons nationaal volkslied. Soms
hadden wij het gevoel dat de tweede spreker ons Vlaams symbool
minimaliseerde, om er een “aaibaar” karikaturaal en belachelijk
leeuwtje van te maken. Gemengde gevoelens dus! Voor onze han-
delsbetrekkingen is het toch de taak van de Belgische ambassades
om niet alleen Wallonië en Brussel, maar ook Vlaanderen op de
kaart te zetten? En het is toch aan hun cultuur- en handelsattachés
om onze Vlaamse volksaard, onze kennis, onze vernieuwende
kracht, onze mogelijkheden en kwaliteit te promoten als ondersteu-
ning van onze Vlaamse bedrijven. Daar heeft een symbool niets mee
te maken. Economisch hebben we geen aaibaar leeuwtje nodig,
maar wel een stoere Vlaamse en klauwende Leeuw waarop we fier
kunnen zijn en die voor zijn toekomst wil vechten!  In de ons
omringende landen zijn de symbolen toch ook niet aaibaar, denk
maar aan de Franse haan, de Berlijnse beer, de Duitse adelaar en de
alligator van het Franse merk Lacoste, enz.

Henri Otte
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Op donderdag 10 november wandelen we
op verkenning naar het café De Welkom in
Ottenburg.  We zijn eigenlijk een beetje op
zoek naar een café waar nog aan tradi-
tionele Vlaamse duivensport wordt
gedaan.  Het is in de late namiddag en we
hebben geluk.  In De Welkom worden in
het seizoen van maart tot oktober nog
duiven bijeengebracht om ze op transport
te zetten.  We maken een afspraak met een
aanwezige klant, François, van geboorte
Ottenburgenaar maar nu wonend in Sint-
Agatha-Rode, die volgens de huidige uit-
baters veel weet te vertellen over de histo-
riek van het café en meer nog over de
duivensport.
‘s Anderendaags trekken we dus opnieuw
naar De Welkom, Leuvensebaan 67 te
Ottenburg.  Het café is zeer centraal gele-
gen in het dorp, meer bepaald tussen de
Sint-Niklaaskerk en de kapel van Onze-
Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën, in 1891
gebouwd in opdracht van Maria Vanpee.
Naar ’t schijnt heeft De Welkom zich ook
op politiek vlak steeds opgesteld tussen de
twee muziekmaatschappijen die Otten-
burg rijk was. Het gevoel van welkom
wordt nog bekrachtigd door de toegangs-
deur die op de hoek van het huis uitgeeft –
met oorspronkelijk langs beide zijgevels

een raam, maar waar later langs de
straatkant nog een raam werd aan toe-
gevoegd – met vooraan een klein pleintje.
Op het pleintje staat een eenvoudige tafel-
bank waar het bij zomers weer aangenaam
zitten moeten zijn, althans voor degenen
die graag zien wie er zoal ‘passeert’.  Aan
de overkant bevindt zich een onmisbare
ruime parkeerplaats.  Wanneer we
aankomen staan er enkele mountainbike-

fietsen tegen de gevel, hoogst waarschijn-
lijk nog enkele ‘plakkers’ die deelgenomen
hebben aan de successvolle mountainbike-
fietstocht die in de voormiddag georgani-
seerd was door Vriendenkring SK Otten-
burg.  En ja, binnen heerst er een gezellige
vrijdagnamiddagsfeer, een stamcafé
waardig.  We gaan weer aan hetzelfde
tafeltje zitten en enkele minuten later
komt François, onze duivenmelker en
lokaal geschiedkundige, erbij zitten.  
François weet ons niet precies te vertellen
hoe oud het café eigenlijk is maar vanaf de
periode kort na de tweede wereldoorlog
kent hij alle uitbaters bij naam.  Het begon
met Albert Ronsmans, zelf een duiven-
liefhebber, en Johannes Berckmans, een
kozijn van de vader van François, was zijn
opvolger.  Diens dochters, Odette en Her-
mine, deden de rokskens zwaaien wanneer
ze hun accordeon bovenhaalden in het
zaaltje op de eerste verdieping.  Odette
trouwde met Raymond Steeno, en samen
baatten zij het café uit, inclusief de Shell-
benzinepomp die zich toen nog op het
‘trottoir’ van het café bevond.  Het waren
Raymond en Odette die het oorspronkelijk
café en de achterliggende keuken tot één
gelagzaal verbouwden.  Het ‘gebloemd’
ruitglas en de rolluikkasten zijn nog typi-
sche getuigen van die tijd.  Vervolgens

Café De Welkom

Café "De welkom"

"Onder ons", gezellig aan de biljarttafel of bij een glaasje... 
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waren Julia Verjau en Laurent Kumps aan
zet tot ongeveer 1995.  De daarop volgende
10 jaar werden de pintjes achtereenvol-
gens getapt door Guy en Monique
Mouillard, en Philippe Verdrenkt en
Chantal Pelckmans, die spijtig genoeg op
te jonge leeftijd overleed.  
De huidige uitbaters zijn Philippe en Ellen
Fluyt - Dekeyser.  Philippe is afkomstig uit
Sint-Agatha-Rode en de wieg van Ellen
stond in Neerijse.  Beiden waren voorheen
werkzaam in de automobielsector en op
café gaan vonden ze altijd gezellig.  Dus
een café uitbaten zagen ze dan ook wel
zitten.  Toen het café De Welkom te koop
stond grepen ze hun kans en kochten het
pand en zij baten het sinds 1 december
2006 uit met succes.  Het café is tamelijk
ruim en de sfeer is eigenlijk eerder die van
een ongedwongen woonkamer.  De TV en
de radio staan aan, zonder storend te zijn.
Foto’s van winnaars van plaatselijke wie-
lerwedstrijden, affiches van allerhande
activiteiten in de streek en openbare
verkopen hangen duidelijk zichtbaar aan
de muren.  Ziggy, het huishondje, komt ons
rustig eens opzoeken aan ons tafeltje en
Coco, die ongekooid de wacht houdt bij de
spaarkas, babbelt er met momenten op
los.  De Welkom is het stamcafé van vooral
Ottenburgenaars maar evenzo van mensen
uit Sint-Agatha-Rode, Terlanen, Pécrot en
Florival.  Er wordt dus bij tijden wel eens
Frans gesproken, niet echt verwonderlijk
want het café ligt op enkele honderden
meter van de taalgrens.  Op de vraag aan
de uitbaatster of er al eens gediscuteerd
wordt over de politiek krijgen we te horen
dat dit wel geregeld gebeurt maar steeds
op een amusante manier.  Toen wij er
waren vingen we wel enkele woorden van
een gesprek op zoals ‘Di Rupo’ en ‘les fla-
mands et les wallons’, maar zeer ernstig
leek het ons alleszins niet toe.  En zoals
gewoonlijk, wanneer de Franssprekende
klant vertrokken is wordt het gesprek
verder gezet in het streekdialect.
Klanten van alle leeftijden komen er over
de vloer, ook sportievelingen zoals een
vriendenclubje die zich wagen op alles dat
twee wielen heeft.  De uitbaters sponseren
ook een jaarlijkse wielerwedstrijd en in
het café staat een golfbiljart waar regel-
matig op gespeeld wordt, niet in clubver-
band, meer ‘onder ons’.  Jaarlijks wordt er
rond Pasen een kaartavond Couyon geor-
ganiseerd en ook een ‘souper’ van de
spaarkas, maar dit laatste dan in de
gemeentezaal.  Op de verdieping is er een
klein vergaderzaaltje maar dat stelt echt
niet veel voor, zegt Ellen.  Op een bepaald
moment valt het ons op dat er opmerkelijk
veel naar het WC gegaan wordt, tot onze

frank (of euro) valt en we beseffen dat er
achter het café een rokersruimte is.  Enkel
een tafel, een asbak en wat stoelen, maar
zodra het duivenseizoen begint zal er voor
de rokers een andere oplossing moeten
gezocht worden want dit is ook het lokaal
waar de duiven samengebracht worden.
Geen nood want ondertussen is het weer
lente.  Het rookverbod blijkt niet echt een
probleem te zijn al vertrekken de klanten
misschien iets vlugger naar huis.  En de
bazin, hoewel zelf rookster, kijkt streng
toe op dit rookverbod, geen gezever,
rokers worden kordaat naar achteren
verwezen.
“De Welkom” is tot op de dag van vandaag
het clublokaal van de plaatselijke duiven-
maatschappij.  In de tijd van Raymond en
Odette waren het met “De Bosduif”
hoogdagen van de duivenliefhebberij met
zeker 25 duivenmelkers in Ottenburg
alleen.  Nu is François de enig overblij-
vende duivenchapper in Sint-Agatha-Rode.
Toen daar de duivenmaatschappij “De
Blauwe Duivin” opgedoekt werd, verhuis-
de haar zetel naar De Welkom en heette
het clublokaal “De Blauwe Bosduif”.  Het
relaas van François maakt al snel duidelijk
dat duiven chappen iets is waarmee men
moet opgroeien.  François was als kleine
jongen verplicht zijn vaders duiven te ver-
zorgen en soms zelfs uit te zetten wanneer
pa moest overwerken in ‘t Papierfabriek.
Zo kreeg François de microbe te pakken.
François is een vlot verteller en we verne-
men zo dat de opleiding van een duif al
begint op haar vierde maand want alles
draait rond de kunde van duiven om zo

snel mogelijk naar hun duiventil terug te
keren eens ze worden gelost.  In Ottenburg
zegt men de duiven te gaan lappen, dat wil
zeggen uitzetten, eerst op een korte
afstand, dan geleidelijk groter, met als
summum de Barcelonavlucht: een vlucht
van 1051 km naar François zijn duiventil.
De verhalen spreken  tot de verbeelding en
het is spijtig dat de duivensport niet méér
wordt gekoesterd als een kostbaar goed in
’t Vlaams verenigingsleven.  Naast een
dalende belangstelling, zijn het momenteel
de Chinezen die bijdragen tot een
uitverkoop waarbij tot 5 miljoen oude
Belgische frank wordt gegeven voor een
snelle Barcelona-duif.  De verhalen over
het inkorven, registreren, ringen, het in-
planten van een chip, het uitrekenen van
vluchttijd en –afstand, het veredelen van
de reisduif tot prijsduif, alle mogelijke
truukjes om de snelheid op te drijven
waarmee een duif naar haar til vliegt,
deden ons een beetje tilt slaan. En we
besluiten er nog een frisse Jupiler van
’t vat op te drinken, op de gezondheid van
de duivenmelkers, hun duivers en duivin-
nen, en de toekomst van zo’n een mooie
liefhebberij.  
Op dinsdag is De Welkom gesloten maar
voor de rest van de week opent het café
zijn deuren rond 10 uur en een sluitingsuur
is er niet.  De prijs van een pilsje bedraagt
1.50 €, niet duur, precies zoals het in een
stamcafé hoort te zijn.

Dirk en Ingrid
www.volkscafes.be 

Een schuimend pintje... mannen weten waarom
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Machelen

In de vorige Spoorslag eindigden we in de Broekstraat. Deze
wordt Kerklaan en zo belanden we op het Dorpsplein van …

Machelen
De gemeente is 1.155 ha groot en telt 13.340 inwoners. Bij de jong-
ste gemeenteraadsverkiezingen behaalde SPa-Spirit-Groen 10
zetels, CD&V 6, Vlaams Belang 3, Open VLD 3 en NVA 1. Deze uit-
slag vertelt ons al dat het over een geïndustrialiseerde gemeente
gaat. Aan het bestuur zijn SPa-Spirit-Groen en Open VLD en Jean-
Pierre De Groef is er burgemeester.
Het dorp Machelen ligt aan de Woluwebeek en is 613 ha groot. In
de 12e eeuw vindt men te Machelen heren van de families van
Kraainem, van Saventem, van Nossegem, telkens met een band
met de hertogen van Brabant. De schepenen van de heer van
Machelen oefenden vanaf 1225 de jurisdictie uit en volgden de
costuimen van Nijvel. Zij gingen ten hoofde naar Sint-Kwintens-
Lennik. F. Geerts noteerde dat te Machelen rond de 13e eeuw een
grote burcht werd opgericht en dat het dorp in het bezit kwam
van Walter van Moerzeke, die het in leen hield van de hertog van
Brabant. In de 14e eeuw werd het dorp toegewezen aan Filips van
Maldegem, uit een der oudste brongeslachten van Vlaanderen.
Hij had namelijk in 1364, samen met zijn vader en broer,
deelgenomen aan de gekende veldslag bij Auray in Bretagne
(Frankrijk). Later werd Machelen gekocht door Meester vander
Beken, raadsheer van Brabant (1497-98). Hij had de hoge, middel-
bare en lage rechtsmacht van de vorsterie van het dorp in pand.

In deze eeuw waren er 60 grondgebruikers van de heer van
Machelen. Zijn rechtsmacht strekte zich uit over 9 volle en 36
kleine lenen. Rond 1654 liet de toenmalige eigenaar, graaf
Lamoraal II, Claude-François van Turn en Taxis, het kasteel
Beaulieu oprichten. Maar Machelen telde toen nog verscheidene

andere landgoederen van tweede rang. Veel later, in 1717, werd
Machelen in openbare verkoop toegewezen aan Pierre-Antoine,
baron van Colins, heer van Waver. Onder Napoleon maakte
Machelen deel uit van het “département de la Dyle”. Na de val van
Napoleon kwam de gemeente onder Hollands bestuur en
kadasterarchieven tonen aan dat de koning der Nederlanden
ongeveer 35 ha landgoederen bezat te Machelen, onder de bena-
ming ‘op de Loo’.

Het dorp telt twee smaakmakers. Vooreerst de gotische Sint-
Gertrudiskerk. Gelegen boven het straatniveau, aan de zuid-
zijde van het Dorpsplein. Het oudste deel, de laatgotische koor-
partij (hoogkoor, de zijkapellen en sacristieën met inbegrip van
het transept) klimt op tot de 16e eeuw. Omringend, beboomd en
ommuurd grasperk op de plaats van het voormalige kerkhof met
voor de kerk een H.-Hartbeeld, gesigneerd 11 juli 1937, J. Dechin, 
eigendom J. Prouvost-Denonvilliers.
We nemen de Cornelis Peetersstraat, wordt Henri Brounsstraat,
over de Ring R0 de Pieter Schroonsstraat en komen vervolgens

Machelen - Kasteel van Beaulieu



aan het Kasteel van Beaulieu. Barok kasteel, gelegen aan de
oostzijde van de drukke Woluwelaan, op een verwilderd terrein
begrensd door de Budasteenweg, de Pieter Schroonsstraat en de
Villastraat. De eertijds mooie omgeving, waaraan het oorspronke-
lijke waterslot op de oever van de Woluwe met uitzicht op de Zen-
nevallei zijn naam dankte, maakte in de 20e eeuw plaats voor een
woonwijk en industriezone. Van de uitgestrekte tuinen met
diverse bijgebouwen, aangelegd in het laatste kwart van de 17e en
het begin van de 18e eeuw, rest geen enkel spoor. De centrale zaal
van het kasteel, de Herculeszaal, werd beschermd bij K.B. van 3
juni 1950 en vijf jaar later werd de bescherming uitgebreid tot de
gevels met inbegrip van het bordes en de twee toegangstrappen
en bedakingen. Het kasteel is gebouwd op de grondvesten van
een oudere burcht en werd opgericht in opdracht van de reeds
genoemde graaf Lamoraal II, erfelijk grootmeester van het keizer-
lijke postwezen (1621-1676), die het domein kocht in 1652. In
tegenstelling tot andere auteurs vermeldt E. Verstrepen als op-
drachtgever Lamoraal III; als bronnen citeert ze een genealogie
van 1709 en een inscriptie op het grafmonument van zijn
echtgenote Anna van Hornes (1683). Het is doodjammer dat men
dit kasteel heeft laten verkommeren. Gelukkig gaat de restauratie
nog steeds voort.
Er heeft in Machelen nog een ander kasteel gestaan, het Kasteel
van Belval, gelegen in de Ganzenweide, ongeveer ter hoogte van

de Woluwelaan, naast het viaduct kant Machelen (Het is in deze
buurt dat het nieuwe reusachtige Shoppingcenter Uplace wordt
gepland). In de Machelse volksmond noemde men dit het ratten-
kasteel. Vandaag herinnert niets meer aan dit mooie kasteel, waar
ook een vijver en een grote boomgaard aan paalden. Het kasteel
stond volgens de plannenmakers-ingenieurs van de Ring rond
Brussel in de weg van een afrit Machelen, afrit die er echter nooit
is gekomen. Toch diende het kasteel te verdwijnen, hetgeen
gebeurde met de afbraak begin jaren 1970. Zelf heb ik er nog in
gespeeld in de jaren ’50 met de Chiro. Er stonden verschillende
fruitbomen bij het binnenkomen langs de Woluwelaan, verder liep
langs de linkerzijde een beek, en was er in het midden een open
grasvlakte.
We verlaten het Kasteel van Beaulieu langs de Budasteenweg en
komen meteen in het troosteloze landschap van vergane industrie
en fabrieken. Na bijna 50 jaar wonen in Overijse ben ik verbijsterd
dat ik ooit in die buurt heb kunnen wonen zonder weerzin.
Ik herinner me nog dat wij speelden op de kunstbergen van
verfafval die de fabriek van De Keyn er achterliet. Kleren en
schoenen smerig tot en met. We staan nu klaar om een kleine
omweg te maken naar het dorpje dat me nog steeds nauw aan het
hart ligt …

Haren
Weliswaar wijken we nu bewust af van Halle-Vilvoorde. Haren
behoort immers samen met Neder-Over-Heembeek en Laken
sinds 1921 tot de stad Brussel, maar sociologisch leunt het veel
meer aan bij Machelen en Diegem. Het lelijke dorp bezit niet min-
der dan vier spoorwegstations: Haren-Zuid, Haren-Buda, Haren-
Linden en het Vormingsstation van Schaarbeek. We nemen links
de Holstraat, onder de spoorweg links de Dobbelenberg, nog
onder een spoorwegbrug de lange Verdunstraat tot het dorps-
plein. Rechts de Kortenbachstraat en we zijn aan het mooie Sint-
Elisabethkerkje. De toren van dit kleine, landelijke kerkje, gaat
waarschijnlijk terug tot de 12e eeuw. In de loop der tijden werd
het bouwwerk meermaals uitgebreid: noorderzijbeuk in Bra-
bantse gotiek (13e eeuw), een nieuw koor aan het eind van de 15e
eeuw, zijkapellen en portaal uit de 17e eeuw. Rond 1600 werd het
dak door brand vernield. De aartshertogen Albrecht en Isabella
droegen rijkelijk bij voor de herstelling van het dak en voor de
klokken van de nieuwe toren. De lambrisering, de preekstoel, de
communiebank en het orgel, vormen een uitzonderlijk geheel uit
de 17e eeuw. Verder de Verdunstraat volgend komen we links aan
een reusachtige autobusstalling van de MIVB (Maatschappij voor
Intercommunaal Vervoer van Brussel). Vroeger was dit een braak-
liggend terrein, Middelweg genoemd en dus een ideale
speelplaats voor de Chiro. Er liepen zelfs wilde konijnen rond.
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Machelen - Sint-Gertrudiskerk

Machelen - Kasteel van Belval
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Verder de Verdunstraat, links de Houtweg, nog eens links de
Haachtsesteenweg. Hier lag het vliegveld van Haren, nu bebouwd
met het NAVO-hoofdkwartier. We vervolgen de Haachtsesteen-
weg en komen in het volgend dorp. Nog eerst nog een woordje
over Haren. Indertijd bloeide hier het verenigingsleven: twee
muziekmaatschappijen, twee toneelverenigingen, een legen-
darische Vlaamse Kermis in augustus, een mooie Chirogroep, enz.
Nu is er veel van dit alles verdwenen wat alleen maar kan
betreurd worden. Nu dus het volgende dorp, met name …

Diegem
Van ver zien we al de sierlijke toren van de Sint-Katharina &
Corneliuskerk. Deze laatgotische, indrukwekkende kerk, werd
opgetrokken in Diegemse zandsteen. De bouw startte circa 1400,
verving de vorige kerk van meer dan 400 jaar oud en werd afge-
werkt en ingewijd in 1543. De huidige vieringtoren, in de vorm
van een tiara - de Heilige Cornelius is paus geweest - werd in
barokstijl opgetrokken in 1654, een meesterwerk van de hofarchi-
tect Pieter-Paulus Merx. Tijdens de tweede wereldoorlog werd op
bevel van de Duitse bezetter de toren in 1943 volledig afgebroken
omdat hij het opstijgen van de vliegtuigen, die van op Zaventem
naar Engeland vertrokken, hinderde. De afbraak gebeurde echter
steen per steen zodat hij later terug kon worden opgebouwd. De
Diegemenaar moest wel acht jaar wachten om op 28 oktober 1951

de heropbouw van de torenspits feestelijk te vieren. (De herop-
bouw gebeurde o.l.v. architect F. De Groodt). De kerk is sinds
eeuwen een veel bezocht bedevaartsoord zodat er veel geld in de
ruw gekapte eiken offerblok terecht kwam; deze is voorzien van
drie indrukwekkende hangsloten. Achteraan in de kerk is er een
klein loket. Bij navraag blijkt het hier om een oude gewoonte te
gaan waarbij sommige parochianen een offer brachten in de vorm
van een levend dier, een konijn, een kip, een gans. Deze dieren
werden na de mis per opbod verkocht ten voordele van de kerk.
Een verhaal doet de ronde dat een boer tot acht maal toe zijn gans
als offer aanbood en telkens erin slaagde ze na de mis terug te
kopen. Dat het de kerkfabriek van deze parochie goed ging is te
zien aan het interieur. De muren zijn afgewerkt met een houten
lambrisering  versierd met een gebeeldhouwde kruisweg. Op zich
al een bezoek waard. Maar dit is niet de enige bezienswaardig-
heid. Van de 18e-eeuwse mooie glasramen in het hoogkoor blijven
er weliswaar maar een deel over. Het ander deel werd na de aan-
houdende bombardementen begin de jaren zestig vervangen door
modernere. Het loont de moeite een bezoek te brengen aan deze
prachtige kerk. 
Het dorp is 547 ha groot en ligt aan de Woluwebeek. Aan de over-
zijde van de Vanderaastraat ligt een parkje met daarin de overblijf-
selen van het Margakasteel. Van de middeleeuwse waterburcht
staat enkel nog het zandstenen toegangsgebouw uit de 15e eeuw
overeind, het zogenaamde Margapaviljoen (sinds 1939

Diegem - Sint-Catharinakerk

Diegem - Marga



beschermd) naar de laatste bewoner. In 1953 werd het
aangekocht door het gemeentebestuur dat in 1968 de beslissing
nam het in te richten als cultureel- en ontspanningscentrum voor
de bevolking. Het omvat een ontvangstzaal, een vergaderlokaal
en geschikte ruimten voor tentoonstellingen en kunstmanifesta-
ties. Het goed wordt omringd door een mooie vijver, waar
dagelijks talrijke hengelaars te vinden zijn.
Op tweede Paasdag is er in Diegem jaarmarkt en gaat de grote
bedevaart naar Sint Cornelius uit.
We nemen de Watermolenstraat, links de Frans Degeyndtgaarde,
rechts de Zaventemsesteenweg, over de Ring R0, rechts de
Nieuwe Zaventemsesteenweg en komen in …

Diegem-Lo
Van dit dorpje, helemaal ingesloten door autowegen, een ver-
keerswisselaar en de luchthaven, vraag je je af hoe het nog
bestaat. De vliegtuigen razen met bulderend lawaai boven de
hoofden van de bewoners en boven de Kerk van Onze-Lieve-
Vrouw van 7 Smarten.
Deze moderne kerk (1928-29) kreeg een Romeinse bouwtrant als
basis, zonder steunpilaren. De kerk is opgebouwd uit Diegemse
zandsteen en vele stenen zijn afkomstig van de muur, die vroeger
het domein van kasteel Beaulieu afsloot. In deze kerk staat een
mooi orgel met blaasbalg, dat in 1979  beschermd werd.
Met de Olmstraat komen we in Zaventem aan, maar dat is voor
volgende aflevering.

Roeland
(Wordt vervolgd)
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Vlaamse Jongeren Overijse vzw, ... 
afscheid van het lokaal
Op de Algemene Vergadering van de
Vlaamse Jongeren Overijse vzw van 5 okto-
ber ll. werd besloten om te stoppen met de
uitbating van het lokaal ‘De Klomp’ in de
Heuvelstraat 46. 
De VJO verhuisden in 1996 van de Heuvel-
straat 40, waar ze 23 jaar vertoefden naar
het nummer 46 of ‘Den Bouw’. De
gemeente gaf dit gebouw in erf-
pacht en nu werd aan het
gemeentebestuur van Ove-
rijse gemeld dat de VJO
‘Den Bouw’ zullen over-
dragen per 1 januari 2012.

Met pijn in het hart nam
het VJO-bestuur deze
beslissing. Wat leidde tot
deze situatie?

In februari 2009 zette de Raad van
Bestuur de werking van de Klomp
even op ‘pauze’ omdat de jongeren, die toen
het dagelijks bestuur uitmaakten, de grond-
beginselen van de VJO niet wilden
respecteren. Ook was er financieel wanbe-
heer zodat de kas bijna leeg was.    
Enkele maanden later werd samen met een

nieuwe, veelbelovende ploeg jongeren hard
gewerkt aan een opfrissing van de lokalen
en in mei 2009 volgde een heropening van
de Klomp.  In de maanden die erop volgden
verliep de (samen-)werking met vallen en
opstaan, om veel later, in juli 2010 na een
geflopte Bissersfuif, vast te stellen dat men

op een ‘dood’ spoor zat; de samen-
werking met deze groep werd
beëindigd.  
Wat liep er fout ?  Moeilijk te
zeggen…  En meningen
verschillen…
Het leeftijdsverschil tus-
sen de jongere en oudere
bestuurleden leidde tot
een generatiekloof?
De interesses en het
engagement van de ‘jongeren

van nu’ zijn anders dan
vroeger, waardoor de succesfor-

mule van 'VJO-Klomp' niet meer
aansloeg?
Een tekort aan 'natuurlijke' leiders bij de
jongerengroep betekende dat men onvol-
doende vat had op wat in de Klomp
gebeurde. Vechtpartijen, ruzies, het
aftrekken van Vlaamse symbolen,  verdwij-

nend kassageld, weinig of geen activiteiten,
enz…
Menige Nederlandstalige jongere uit taalge-
mengde gezinnen stelde het Vlaamse profiel
van de Klomp – VJO steeds weer in vraag;
heel wat jongeren gedroegen zich ronduit
vijandig tegen de ‘bescheiden’ symbolen in
het lokaal, zoals de Vlaamse Leeuw en
zelfklevers ‘Hier spreekt men Nederlands’.

In september 2010 besloot de Algemene
Vergadering het over een andere boeg te
gooien.   De laatste poging…  De Klomp zou
een ontmoetingsplaats worden voor
Vlaamsgezinden uit de Druivenstreek, waar-
voor het lokaal eenmaal per maand open
zou zijn, met name op de eerste vrijdag van
de maand.   En zo geschiedde met enig suc-
ces en dit heeft gelopen tot juli 2011 maar
de opkomst nam al af vanaf april 2011.
De (kleine) groep mensen die dit laatste ini-
tiatief schraagden, moesten vaststellen dat
het draagvlak van sympathisanten en oud
VJO-leden te klein was.  De beslissing van  5
oktober 2011 was dan ook het logische
gevolg.

Een stuk geschiedenis van de Druiven-
streek verdwijnt.  38 jaar lang was de Klomp
een begrip in de Druivenstreek.  De combi-
natie van plezier en maatschappelijk
engagement voor een Vlaams en Groen
Overijse maakte de VJO en hun lokaal De
Klomp uniek. Onuitwisbaar is die invloed
geweest op de meer dan 1500 jongeren die
in die 38 jaar VJO lid waren en op de hele
streek.   

Hoe moet het nu verder ?
De Klompinfrastructuur wordt na de
afscheidsviering van 10 december ontman-
teld; het lokaal wordt leeggemaakt en
daarna gaat het terug naar de gemeente.
Er is op dit moment geen intentie om de
vzw Vlaamse Jongeren Overijse te ont-
binden; zij kan immers nog dienstig zijn in
de strijd voor het behoud van het Vlaamse
karakter van de Druivenstreek.

Frederik De Broyer
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DE  TROMMEL  SLAAT

Tekst: Remi Ghesquière Muziek: Remi Ghesquière

Staplied – De Trommel Slaat

Over het staplied hebben we het al eerder gehad. Een van de bekendste in “De Trommel Slaat” van Remi Ghesquière. 

De componist Remi Ghesquière kwam al aan bod in aflevering 19 (Jaakske met zijn fluitje).

Hier volgt de tekst:

I
De trommel slaat, de fluite gaat,
De wind ontvouwt de vane
En flink op stap, een knapenschap
Kom zingend langs de bane!

Refr.
Hoezee! Hoezee! Hoezee! Hoezee!
En: Vliegt de blauwvoet, vliegt de blauwvoet,
Storm op zee!

II
Ei, ruim de baan, alwaar wij gaan,
Wij, zonen van de helden
Die hielden vrij van slavernij
Hun veie (*) Vlaamse velden!

III
Zij welgezind, die Vlaand’ren mint
De toekomst hoort ons knapen!
Wij ook, wij gaan de vijand slaan (**)

En gulden sporen rapen!

IV
De trommel slaat, de fluite gaat,
De wind ontvouwt de vane
En in ’t verschiet, nog dreunt het lied
Der knapen langs de bane!

(*) Veie betekent vruchtbare of welige. 
(**) De vijand slaan moet niet als agressief beschouwd worden maar is een verwijzing naar de Guldensporenslag.

Roeland
(Wordt vervolgd)
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Nieuwe artikelenreeks in volgende jaargang

Verrassend zoete kennismaking met boeiende
aspecten van de druiventeelt
Na het samenstellen van mijn alom gesmaakte geïllustreerde
encyclopedie over de glasdruiventeelt houdt de druivenmicrobe me
in haar greep; ze blijft me kittelen, me uitdagen om de actuele
geschiedenis op de voet te volgen. Meer nog: zowel in onze eigen
Brabantse druivenstreek als in het buitenland (Frankrijk, Slowa-
kije, Zuid-Afrika, ...) kwam ik de jongste maanden in contact met
boeiende aspecten van teelt, bewaring en redding van de edele
druif!  Die bevindingen wil ik graag delen met u, beste spoorslag-
lezer.
Alvast vijf rubrieken worden voor u klaargemaakt, met overvloedig
en ongekend illustratiemateriaal.

In de buurt van Fontainebleau (F) teelde men in de 19e eeuw in By en
Thomery tafeldruiven tegen schutsmuren. (verzameling FS)

sTerredruif op bezoek in Westland (NL) op 29 juni 2011. Schepen Pieter
De Man uit Overijse is op weg naar de grootse ontvangsthal. Wat later
kaapte hij met een groen eurobankbriefje de eerste druiven van het seizoen
weg. (foto FS)

* Bewaring van druiven in Kaapstad (ZA) en Thomery (F) in de 19e
eeuw. (in Spoorslag 2012 nr. 1)

* ‘Druif’ (bezoekerscentrum Overijse), ‘Kelleveld’ (Hoeilaart) en
sTerredruif vandaag! (in 2012 nr. 2)

* Druivenmuren te Thomery (F), kilometers lang... (in 2012 nr. 3)

* Glasdruiventeelt op een Renaissance kasteel te Modra (SK). (in
2012 nr. 4-5)

* Westland: een blik op de toekomst van de tafeldruif bij onze voor-
beeldige Noorderburen (NL). (in 2012 nr. 6)

En de lezers van Spoorslag krijgen als kers op de taart, of beter als
zoete druif tijdens dit winterse jaareinde een niet te versmaden
verrassing - zeven euro korting en gratis postbestelling! - voor
onder de kerstboom of als nieuwjaarsgeschenk. Bestel vandaag
nog een exemplaar van de “Geïllustreerde encyclopedie van de
Brabantse druiventeelt onder glas (1865 - 2010)”, die in de boekhan-
del te koop is tegen 37,00 euro, maar voor Spoorslaglezers slechts
30,00 euro kost. Een prachtgeschenk voor uzelf, een vriend of
familielid, of misschien een uitgeweken Druivenstreker. Schrijf
30,00 euro over op het banknummer hieronder en een paar dagen
later wordt het lijvige boek van 384 bladzijden (harde kaft, glanzend
papier, veelkleurendruk) bij u thuis besteld. 
Francis Stroobants, Vronenberglaan 21, 3090 Overijse; 
tel. 02 305 90 53;
e-post: francis.stroobants@telenet.be; 
Bankrekening: BE71 7341 5809 6669  -  KREDBEBB.          

Uit de tientallen reacties op mijn
boek geef ik hierbij (met een
tikkeltje trots en grote
dankbaarheid) een paar uittrek-
sels uit een brief van pater Bart
Mesotten:

“.../... De bijzondere aard van je
levenswerk bestaat hierin, dat je
een eigen inhoud geeft aan het
woord ‘encyclopdie’. Doorgaans
vind je in dat soort werken een
strenge, onpersoonlijke, hard
wetenschappelijke en afstan-
delijke behandeling van de
respectieve lemmata. In jouw
werk ervaar ik op elke pagina,

zeker bij de onder- en bijschriften bij de illustratie, de auteur die
even om de hoek komt kijken. Dat maakt het werk warmer, zoals ik
het graag heb. Natuurlijk is aan die manier van werken ook de
mogelijkheid verbonden dat de lezer niet steeds akkoord gaat met
de persoon die om de hoek komt kijken; maar dat heb je altijd met
teksten die meer essayistisch dan streng wetenschappelijk willen
zijn. Je schrijft terecht: ‘Onpersoonlijke objectiviteit heb ik niet
nagestreefd, wel een waarheidsgetrouw, levendig beeld’; en dat is
je volste en zelfs prijzenswaardig recht!
Ook de schikking van de onderwerpen is sui generis. Ik neem aan
dat je daaraan heel wat overwegingen vooraf hebt laten gaan, maar
je moet uiteindelijk beslissen. Het is een goede keuze geworden: de
gegevens onder te brengen in groepjes. Natuurlijk moet de lezer
dan zelf uitmaken onder welke kop hij het verlangde moet gaan
zoeken. Hij wordt in zekere mate geholpen door de ‘Inhoudsopgave
met afabetisch gerangschikte trefwoorden’ 
De weergave en schikking van het illustratie-materiaal is zeer en
zeer goed”. Barts lofwoorden eindigen met welgemeende geluk-
wensen die me met woorden van Horatius doen wegmijmeren:
“Exegi monumentum ... Non omnis moriar”. 

Steeds welkom in de Druivenstreek, Bart. Even bijpraten en past
daar niet een lekker glaasje wijn bij? Druiven leveren immers altijd
kwaliteit op!

Francis Stroobants
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Wanneer een debat over Europa?

De eurocrisis kost de belastingbetalers veel
geld. Het hoeft dus niet te verbazen dat in
de meeste noordelijke landen van de euro-
zone ernstig gedebatteerd wordt over zin en
onzin van de miljardentransfers naar landen
als Griekenland, Spanje, Italië en Portugal.
Landen, met andere woorden, die het niet
zo nauw namen met hun begrotingsdisci-
pline waardoor de andere lidstaten de
rekening gepresenteerd krijgen. “Waarom
voert België dit debat niet?”, vroeg Adriaan
Schout, hoofd Europastudies aan het Insti-
tuut Clingendael (de Nederlandse diplo-
matenschool) zich af in De Standaard van
18 augustus. 

Schout legt de vinger op een pijnlijke
wonde. In dit land bestaat geen debat over
Europa. De consensus luidt systematisch
dat de problemen maar kunnen opgelost
worden door de Europese Unie altijd maar
meer geld, meer middelen en meer
bevoegdheden te geven. Wie daar kritiek op
heeft, wordt bestempeld als anti-Europees,
en daarmee is de kous af. Terwijl in
Frankrijk en Nederland de referendumcam-
pagne over de Europese Grondwet in alle
intensiteit bezig was, hingen in de NMBS-
stations affiches van de Europese Com-
missie die de democratie bejubelden die de
Grondwet zou brengen. Dat moesten we
dan maar voor waar aanvaarden, want nie-
mand in dit land mocht zich over die
Grondwet uitspreken. Een recenter voor-
beeld is de bekentenis van minister voor
Financiën D. Reynders dat hij op het
moment van de feiten zeer goed wist dat
Griekenland met begrotingscijfers geknoeid
had om te kunnen toetreden tot de euro-
zone, en dat hij bewust de andere kant had
opgekeken. In een normaal land zou een
dergelijke bekentenis onvermijdelijk leiden
tot het ontslag van de minister; in België
wordt zoiets beschouwd als een anekdote.
Het scheelde niet veel of Reynders werd
gefeliciteerd voor zijn openhartigheid.

De afwezigheid van debat leidt tot bevreem-
dende toestanden, b.v. wanneer Vlaamse
politici en journalisten speculeren over de
manier waarop bondskanselier A. Merkel
de steun voor Griekenland kan verkopen
aan de Duitse belastingbetalers. Het lijkt
wel alsof die zaak ons niet aanbelangt, alsof
wij om één of andere reden niet mee
betalen.

Vorig jaar berekende de Vlaams Belang-
delegatie in het Europees Parlement dat de
Vlamingen, met jaarlijks 286 euro per hoofd
van de bevolking, de grootste nettobetalers
van de hele Europese Unie zijn. Dat
gegeven (en de manier waarop het bere-
kend werd) wordt door niemand betwist,
laat staan weerlegd. Het werd gewoon
onder de mat geveegd. Kort daarop nam
iedereen akte van de mededeling van pro-

fessor Herman Matthys dat de bijdrage van
België aan de Europese begroting opnieuw
gestegen was…

Als we de steun aan Griekenland bekijken,
stellen we vast dat de bijdrage per Vlaming
278 euro bedraagt in 2010, en 271 euro in
2011. Daarmee zitten we in de top vijf van
het peloton. Officieel gaat het om leningen,
maar het is zeer de vraag of we daar ooit
iets van terug zien. 

In Groot-Brittannië, in Nederland, in Duits-
land en in de Scandinavische landen wordt
volop gedebatteerd over de grenzen van de
geldstromen binnen Europa. Daar meent
men dat de belastingbetalers het recht
hebben te weten waar ze aan toe zijn. Niets
van dat alles in Vlaanderen: buiten het
Vlaams Belang wil niemand een debat.
Blijkbaar gaat men ervan uit dat de Vlaming
als het ware voorbestemd is om te fungeren
als melkkoe, eerst binnen België en nu ook
binnen de Europese Unie.

De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.
Eerder vroeg dan laat zullen we geconfron-
teerd worden met een aantal fundamentele
vragen. Kiezen we opnieuw voor de vlucht
vooruit, voor een Europa dat zich ook nog
eens gaat bemoeien met onze fiscaliteit en
sociale zekerheid? Willen we onze kinderen
en kleinkinderen bovenop de Belgische
staatsschuld ook nog eens opzadelen met
een Europese staatsschuld, aan de hand van
Europese obligaties? Of kiezen we voor een
systeem waar iedereen zich echt aan de
regels houdt, wat b.v. betekent dat een land
als Griekenland uit de eurozone begeleid
wordt? Het is hoog tijd voor een debat ten
gronde.

Philip Claeys
Europees parlementslid voor het 

Vlaams Belang



Spoorslag jaargang 41, nummer 6 - 201122

K
O
R
T 
G
EN
O
TE
ER
D

* Eind vorige maand kreeg Tine Ruys-
schaert de trofee der Orde van de Gentse
Draak. Voor de bevordering van de
Vlaamse idenditeit heeft de talentvolle
woordkunstenares deze eer mooi ver-
diend! Een maand voordien kreeg kunst-
schilder Ward Lernout in Tervuren de
eerste Maurits Wynantsprijs. Erkenning
voor hoogstaande culturele prestatie én
eerbetoon aan de gewezen cultuursche-
pen. Een bescheidener, maar even warm
applaus voor de Chinese Australische
orgeliste Stacey Yang, die na haar fel
gesmaakt orgelconcert op 9 oktober ll in
de Sint-Martinuskerk van Overijse een
uitgebreid dankwoord in het Nederlands
uitsprak!

* Allen welkom op het 75e Vlaams Natio-
naal Zangfeest. Mag het Vlaams Komi-
tee Druivenstreek voor u een toe-
gangskaart bestellen? Laat iets weten...
Autodelend vertrekken wij op het Sta-
tionsplein van Overijse. De speciale
feesteditie heeft op zondag 11 maart 2012
plaats in de Lotto Arena te Antwerpen! En
wij komen er in volgende Spoorslag op
terug!

* Gelezen in de Jezus-Eikse Dorpskrant. Op
14 januari is er in GC De Bosuil een
nieuwjaarsreceptie en Prochefiest! De
aftrap van een rijk gevuld jaar vol cultuur
en sportactiviteiten in je eigen dorp.

* Hoeilaartse winkels van weleer. De
heemkundige kring ‘Het Glazen Dorp
vzw’ gaf onlangs een fraaie kalender uit
met de foto van twaalf winkels. De hierbij
afgedrukte foto opent het nieuwe jaar
2012 met een korting van 5% bij elke
aankoop ter waarde van 25 BEF. En
vergeet het niet. Niet naar de stad lopen,
maar bij de plaatselijke middenstand
kopen! Hier gaat het om de groenten- en
fruitwinkel van Gaston Platton, langs de
Jezus-Eiksesteenweg. De foto werd begin
van de jaren vijftig van vorige eeuw
genomen ter gelegenheid van de
Hoeilaatse Druivenfeesten.

* Proficiat GITO-Overijse met het gouden
bestaansjubileum. En in volgend spoor-
slagnumer krijgt u een en ander te lezen
over het Hoeilaartse Serreproject Kelle-
veld en het Overijsese Huis van de Tafel-
druif.

* Prachtig zeg, de Woudpoort, aan de rand
van het Zoniënwoud! Waar? Het is vanuit
Jezus-Eik het laatste huis aan de
rechterkant vooraleer u het Leonard-
kruispunt bereikt. Op 16 oktober ll. was
er opendeurdag. Proeven van streekpro-
ducten, een kijke nemen in de streek-
winkel en zeker niet vergeten te doen op
een zonnige herfst-of winterdag: een
verkenningstochtje per fiets door ons
mooie, statige Zoniënwoud.

* Dit keer talrijke publiciteit die de taal en
cultuur van ons Vlaams-Brabant verfoeit!
Immo 411. Stop a.u.b. de eentalige Franse
reclame vanuit Waver! Express-contact,
ontstop onze dakgoten a.u.b. in het Neder-
lands of blijf in Bruxelles, Waterloo,
Namur of Wavre. En de viertalige NIKOS-
kapper kan zijn leven ook nog beteren.
En raden wij u af te trouwen? Neen,
beslist niet, maar wel ontraden wij u
“trouwbeurzen” waar onze taal verkracht
wordt. Voor ons geen ‘live make-over’,
geen ‘hairdresser’, geen ‘lover-trendset-
ters’ van misplaatst allooi!                                                                                                              

Overal in de Druivenstreek werden wij
verleden maand geconfronteerd met pril
huwelijksgeluk dat meteen taalkundig
op de klippen dreigt te lopen. Een
schande voor de Leuvense Brabanthal.
Blijf er weg!

* Evenmin positief is de houding van Open
VLD-Huldenberg ten opzichte van onze
taal en cultuur!

Hallo, Bonjour,

Graag nodigingen wij u op onze mo-
biliteit dag !!!!
Avec plaisir nous vous souhaitons une
bonne journée !!!!

Beste groeten
Et à bientôt

Christiane DE GROODT
(OPEN VLD) HULDENBERG
(15/11/2011)
__________________________________

Geachte,

Proficiat voor de medewerking van
Open-VLD aan de verfransing van
Huldenberg door Christiane DE
GROODT.

Namens het Vlaams Komitee Druiven-
streek.
Henri Otte
18-11-2011
__________________________________

Hallo,

Bedankt Mr Henri OTTE
dat doet altijd plezier, een lief woordje

Wij zijn in BELGIE en ik kan het mis-
schien ook in het Duits laten weten.

Blauwe groetjes
Christiane DE GROODT
3040 HULDENBERG
OPEN VLD
Bestuurslid
__________________________________

Beste Mevrouw,
Met dank voor jouw reactie. 
Wij leven inderdaad nog altijd in België.
Je zou natuurlijk consequent zijn
mocht je dat ook nog in onze derde
landstaal, het Duits, zonder taalfouten,
kunnen meedelen. Jammer dat de Bel-
gen van over de taalgrens er een andere
mening op nahouden !

Namens het Vlaams Komitee Druiven-
streek.
19-11-2011

(FS)

Kort genoteerd



De juiste oplossingen werden tijdens de redactieraad weer op een

stapeltje gelegd tot de onschuldige lottrekking plaatshad. Winnaar

van de jongste opgave is Steven Craps uit Overijse. Hij krijgt rond

deze tijd een brief met gelukwensen en een keuzelijst met toffe

prijzen. Misschien kiest hij wel als prijs een exemplaar van de

“Geïllustreerde Encyclopedie

van de Brabantse Druiven-

teelt onder glas (1865 -

2010)”. Proficiat voor de

(hopelijk tot rust gekomen)

FUKUSHIMA.

De avonden zijn lang en gezel-

lig, als wij wat afwisseling

kunnen vinden. Bij voorbeeld

door onze hersenkronkels op

papier te zetten en deel te

nemen aan onze tweemaan-

delijkse rebus. Zoek en stuur

uw oplossing naar één van de

drie adressen: De Kronkel,

Kardinaalstraat 20, 3090  Ove-

rijse of per elektronische post naar vkd_spoorslag@yahoo.com

of  jena_dewilder@skynet.be.
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Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2 5

3

4 7

5 10 9

6

7 8

8 6

9

10 2

11 3

12 4
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Horizontaal:

1. Voor Ivo ... topatleet werd, speelde hij voetbal bij Racing White
dat veel later RWDM werd

2. Vaya con ... - ... fundum
3. ... Vanden Stock
4. Het gebied tussen de ... en de kust, ten westen van de rivier,

wordt Bachten de Kupe genoemd - Thulium
5. ... You Think You Can Dance - ... Maria – Afkorting van onze

oude munteenheid
6. Men kon er wel over de ... lopen – Klinkers van ‘mini’
7. De Zimmertoren in ... trekt vele toeristen aan – Romeins cijfer

60
8. Frans Van ..., een artistieke duizendpoot
9. Komt straks ... harde strijd, wij zijn bereid – Vertegenwoordigde

in 1966 België op het Eurosongfestival
10. Nieuwe variatie op een oud ... - ... moll
11. John ... Hooker – Daar ziet het ... niet naar uit
12. Betrekking hebben op de inheemse bevolking

Verticaal:

1. ‘Mensen liefhebben is een deugd, mensen begrijpen is een ...’,
zei Confucius – Scheikundig symbool

2. In het jaar van onze Heer – De ... van Antwerpen – Met twee
maten ...

3. Stad aan de Franse Rivièra – Een iep – Iemand naar de ...
wensen

4. Een streep ... de rekening – Op de hoek van de Leuvense
Muntstraat drijft ... Margriet in het water

5. ... is de grootste duurzame bank van Nederland – De verpleeg-
ster had problemen om een goede ... te vinden om een bloed-
staal te nemen – Aan de ... komen

6. Niets is zo eerlijk verdeeld als .... Iedereen denkt er genoeg van
te hebben.

7. Jan Rap en zijn ... – Klinkers van Leo – Oud Citroën-model
8. Gekend door zijn kaas – Met kluisters ... geschreeuw
9. Kamiel ... (jenever)
10. ... is een Franse stripreeks met in de hoofdrol de gelijknamige

Galliër – Kiss my ...

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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



Zorgt sport in Brabant voor sluipende verfransing?
Door een persmededeling van N-VA Huldenberg vernemen wij via
voorzitter Herman Smulders dat niet alleen ons Vlaams Komitee
Druivenstreek maar ook de N-VA-afdelingen van Huldenberg,
Tervuren, Bertem en Kortenberg al een hele tijd bezig zijn de

‘sluipende verfransing’ in onze regio in kaart te brengen. 
En het gaat niet om details!
Wist u b.v. dat de vorige Vlaamse sportminister Bert Anciaux in
2008 naast de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) in 2008,
tegelijkertijd ook de ‘sportieve provincie Brabant’ in het leven
riep en hiermee de Franstaligen een “corridor Wallonie-Bruxelles”
in de schoot wierp? Veel Vlaams geld vloeide al weg en controle is
onmogelijk want de boekhouding en de ledenadministratie zitten
bij de Belgische voetbalbond!!
Ook op gemeentelijk niveau moet komaf gemaakt worden met het
oneigenlijk gebruik van Frans en Engels in de sportclubs.
Clubbestuur, bestuursleden, verleners van betoelagingen moeten
met bekwame spoed wantoestanden afbouwen! En los van het
grootscheeps veldonderzoek in de streek, moeten deze drie punten
snel gerealiseerd worden:
1. Dringend komaf maken met de ‘sportieve provincie Brabant’.
2. Ledenadministratie en boekhouding overdragen naar de

Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV).
3. Jaarlijkse controle van de VFV door de Vlaamse administratie,

zonder externe druk!
Meer toelichting bij dit dossier leest u op de webstek www.n-va.be/
huldenberg. 

P.S. In samenwerking met de Marnixring Overijse De Vrijheijt zal
ons Vlaams Komitee Druivenstreek in 2012 verscheidene aspecten
van het Vlaams karakter van de gemeenten Hoeilaart, Huldenberg,
Overijse en Tervuren tegen het licht houden. 

(FS)

Welk tijdschrift valt al 41 jaar in duizenden brievenbussen? Welk tijdschrift plooit zich al decennia niet naar Belgische
miskenning van onze Vlaamse cultuur en onze Nederlandse taal? Welk tijdschrift zal voor uw welvaart én uw cultureel
welzijn blijven ijveren?

Jawel, u heeft het goed geraden. Spoorslag!

Uw leesbijdrage kost 15 euro, en voor een steunbijdrage vult u onderaan op het evt. uit te knippen formulier 20 euro in,
maar waarschijnlijk zal u betalen via uw bank of met zelfbankiering. 
Verrassing en beloning van trouw voor elke vijftigste storting of overschrijving! Niet uitstellen, bezorg vandaag nog uw
som en geniet van een heel jaar 2012 van deugddoende solidariteit en Vlaams zelfbewustzijn.
En wie publiciteit wil plaatsen, neemt via onze webstek contact op met ons bestuur. Dank bij voorbaat.

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
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