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Redactioneel

Een recente peiling van La Libre Belgique en de RTBF toont aan dat de V-partijen meer dan
50% van de stemmen halen in Vlaanderen. De Vlaamse regeringspartijen halen samen nog
amper 38% van de stemmen. Het is maar een peiling, maar het is zeker merkwaardig.
Op politiek vlak is het stil, of toch niet? Onze Franstalige eerste-minister ging op kosten
van de belastingbetaler even naar Frankrijk om lekker uit de bol te gaan tijdens het
overwinningsfeest van de socialist François Hollande. Dient een premier zich niet te
onthouden van politieke voorliefdes op internationaal vlak om als vertegenwoordiger van
een land zijn neutraliteit te behouden? 
Sommigen vragen zich al lang af waarom Griekenland, waarvan sommigen twijfelen of dat
geografisch wel tot het Europese continent behoort, toch lid is van de EU en zelfs in de
Eurozone werd opgenomen met vervalst cijfermateriaal? Moeilijk te begrijpen dat er
zoveel banken massa’s Grieks overheidspapier in hun portefeuille hebben. In de EU-landen
is de belastingbetaler daar de dupe van, wetende dat de Europese Centrale Bank de
rentevoet voor banken verlaagd heeft tot 1%. De spaarders, die geld staan hebben bij de
banken krijgen ook maar 1% interest. Zij verliezen door de inflatie op hun geparkeerd geld.
En er zijn nog andere zuiderse EU-landen met grote problemen. Is de lage rentevoet van
de ECB geen uitstel van executie? Specialisten economie wijzen er al lang op dat een
muntunie niet zonder een politieke unie kan. Daar staan we in de EU nog mijlenver van af.
Geen enkel land wil nog meer bevoegdheden afgeven aan het EU-parlement. En daarbij
komt dat ook de kersverse Franse president opnieuw over het begrotingspact wil
onderhandelen. 

Bij ons is men volop bezig de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor te bereiden.
Dochters en zonen van “bekende” politici worden gevraagd(?) om de klassieke lijsten te
versterken. Een Vlaamse politieke partij organiseerde onlangs een gezinsdag, ver weg van
Vlaams-Brabant, om ongestoord te kunnen zeggen hoe goed de splitsing van BHV en de
staatshervorming wel zijn en hoe onbetrouwbaar peilingen ogen. Intussen hebben ook de
Vlaamse minderheidspartijen, samen met de Francofone meerderheid beslist de senaat te
hervormen. Er zullen vanaf 2014 nog 60 senatoren zetelen waarvan er 50 door de politieke
partijen aangeduid op basis van de resultaten van de deelstaatverkiezingen en 10 volgens
de uitslag van de Kamer. Hier heeft men ook aangetoond dat BHV geen zuivere splitsing is,
omdat voor de 4 Franstalige zetels in BHV, de stemmen die de Franstaligen behalen in het
hele arrondissement Halle-Vilvoorde worden meegeteld! Voor hen is het bijgevolg
belangrijk in de kieskring H-V met eigen lijsten op te komen. Zij hebben opnieuw hun slag
thuis gehaald! Had men niet beter de Senaat afgeschaft? Het koningshuis is niet meer
vertegenwoordigd. Een goede zaak want ze zaten daar toch maar voor een beetje zakgeld.
Zonder prinsen en prinsessen kon de Senaat toch makkelijk verdwijnen!?

De grote invloed van Frankrijk in de elektriciteitsvoorziening en dito kosten was er mede
de oorzaak van dat de energieprijzen tot eind 2012 werden bevroren. Hiermee tracht de
regering de bevolking aan zijn angel te krijgen. Maar welke politieke partijen verkochten
in 2005 Electrabel via overname door Suez aan de Fransen? Zullen de leveranciers na 2012
hun verliezen recupereren? Zal Electrabel – Suez artificiële schaarste creëren door
centrales te sluiten die niet rendabel zouden zijn? En intussen ploegt de boer met een klein
Vlaams mes verder aan de staatshervorming, een veld overwoekerd met onkruid.

De redactie
(afgesloten op 26 mei)
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Confederalisme, wat is dat eigenlijk?

Een confederatie is een statenbond.
Een statenbond wordt samengesteld
uit twee of meer onafhankelijke staten
met een eigen grondwet. De leden van
de statenbond komen overeen wat ze
nog samen kunnen doen, zonder hun
autonomie in gevaar te brengen. Dit
zou een gemeenschappelijk leger kun-
nen zijn, gedeelde ambassadege-
bouwen, sommige delen van de recht-
spraak, verkeersreglementering, het
bestuur van gemeenschappelijke ge-
bieden, enz. De afspraken moeten
steeds voordelig zijn voor alle partijen,
zowel financieel, doenbaar, organi-
satorisch en beheerbaar.
In wat tot vandaag België heet, denkt
men aan een confederatie met een on-
afhankelijk Vlaanderen en een on-
afhankelijk Wallonië. Brussel zou door

de twee staten samen kunnen bestuurd
worden wat een herstructurering van
het Brussels bestuur noodzakelijk
maakt. De inwoners moeten kunnen
kiezen tot een aanhorigheid bij Vlaan-
deren of Wallonië. Een andere mo-
gelijkheid voor een confederatie is deze
met Vlaanderen, Wallonië en een on-
afhankelijke staat Brussel. Voor het
Duitstalig deel van België zijn er ver-
schillende opties mogelijk: ofwel terug-
keer naar de Bondsrepubliek Duits-
land, ofwel een onafhankelijke staat
binnen de confederatie, ofwel blijven
zij een deel van de provincie Luik, of
vormen zij een afzonderlijke provincie
binnen Wallonië. De Duitstaligen
moeten dat zelf kunnen beslissen.
Voorwaarde voor een confederatie:
eerst onafhankelijk zijn met een eigen

grondwet. Voorstanders van een con-
federatie vindt men bij politieke par-
tijen als N-VA, LDD en een heel klein
beetje bij CD&V en Open VLD. Het VB
wil alleen de eerste fase, namelijk de
onafhankelijkheid en niet de daarop-
volgende confederatie. SPa en Groen,
gesteund door de BUB, zijn hevige
pleitbezorgers voor het unitaire België.
De voorstanders van het confedera-
lisme vinden wij in Vlaanderen terug in
het “Lentemanifest” geschreven door
de professoren Roger Dillemans, Jef
Roos, Danny Pieters en Paul Van Ors-
hoven, bij OVV, VVB, AKVSZ met Eric
Ponette, het Gravensteenmanifest met
Ludo Abicht, het sociaal nationalisme
met Julien Borremans, in het manifest
van de denkgroep ”In de Warande” en
in VOKA-kringen. 
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En wat is dan federalisme?

Federalisme is een bondstaat met een
federale grondwet als staatsmodel. Dit
model bestaat uit een centrale over-
heid (regering) en uit ondergeschikte
deelstaten met eigen bevoegdheden,
een eigen deelregering, grondwettelijk
vastgelegd met afgebakende grenzen
en een interne organisatie van de
lokale besturen. De deelstaten kunnen
eigen middelen ophalen bij de inwo-
ners en beschikken over middelen uit
de schatkist (federale belastingen)
waarover de centrale overheid beslist.
Daarnaast kunnen er regelingen zijn
die de rijkere deelstaten verplichten de
armere deelstaten te ondersteunen.
Men noemt dat solidariteit. Dit mecha-
nisme leidt dikwijls tot onredelijkheid
en gemakzucht. Duitse deelstaten be-
talen in verhouding tot wat Vlaanderen
betaalt aan Wallonië veel minder. Ze
protesteren na 20 jaar hevig tegen het

principe van niet controleerbare soli-
dariteit naar het vroegere Oost-Duits-
land. Er is meestal een Grondwettelijk
hof en een eenvormig rechtssysteem.
Voorbeelden van federale staten zijn
Duitsland, Oostenrijk, Canada (UK?),
Rusland, Australië (UK?). België is nu
een “centrifugale” staat, een term die
gebruikt wordt voor een unitaire staat
waarbij het centrale gezag geleidelijk
aan verwatert in een aanloop naar een
eventueel confederalisme.
De Europese Unie is als een quasi fede-
rale unie bedoeld. De grondleggers zijn
Robert Schuman en Jean Monnet. De
EU heeft een centraal gezag met een
eigen regelgeving (basiswet, geen
grondwet) die door de EU-wetgevers
(parlement) in verdragen worden
gegoten en vervolgens via de Com-
missie door de lidstaten worden
toegepast, behalve in het geval van

richtlijnen (in de verdragen) die eerst
door de lidstaten in hun eigen par-
lement moeten worden goedgekeurd.
De EU is (nog) geen politieke unie. De
EU wordt bestuurd door een com-
missievoorzitter en de EU-commis-
sarissen. Sinds het verdrag van Lissa-
bon is er een EU-president (voorzitter
van de Europese Raad), met een eerder
protocollaire functie. Het democra-
tisch gehalte van het systeem wordt
regelmatig ter discussie gesteld. De au-
tonomie van de lidstaten wordt aan
banden gelegd, zonder dat de bevol-
king zich vooraf heeft kunnen uit-
spreken. Kleinere lidstaten moeten dik-
wijls dansen naar de pijpen van de
grotere lidstaten. Lidstaten klagen over
het feit dat zij geen baas meer zijn in
eigen land.

Henri Otte

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 20e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
30 € voor 10 nummers!
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Prof. em. dr. Juul Hannes
De bekende historicus Juul Hannes is op 25 april 2012 in Gent overleden. Hij was 74 jaar jong. 

Juul Hannes studeerde geschiedenis
aan de Gentse Rijksuniversiteit. In
1969 promoveerde hij er tot doctor in
de geschiedenis. Zijn gehele latere oeu-
vre stond in het teken van de metho-
dologie voor scherp-kritische analyses
van de 19e-eeuwse samenleving, ver-
trekkend vanuit cijfers en statistieken
en rekening houdend met de sociale
realiteiten in Vlaanderen en Wallonië.
Juul Hannes was een liberaal in hart en
nieren. Sinds 2003 was Juul Hannes
voorzitter van het Liberaal Archief en
het Willemsfonds, Zijn studies waren
een antwoord op de Franstalige valse
beweringen in het debat over de trans-
fers die er zouden geweest zijn tussen
1830 tot 1914 vanuit het toen nog rijke
Wallonië naar het arme Vlaanderen,
onder het moto van de gedwongen
“solidariteit”, “Vlaams geld voor Wal-
lonië? Et alors?”. Franstaligen beweren
nog altijd dat het arme Vlaanderen uit
de hand van het industriële Wallonië
zou gegeten hebben. Niets van aan. Dat
bewees prof. Hannes op wetenschap-
pelijke basis! 

Wallonië betaalde, met eveneens 40 %
van de gezinnen slechts 28 % van de
personenbelastingen. De Vlaming be-
taalde in 1890 met 40 % van de gezin-
nen 43,5 % van de personenbelasting, in
de periode 1838-1911 zelfs een kwart
meer erfenisrechten. Van de uitgaven
voor grote infrastructuurwerken
(spoor, havens, wegen, kanalen) moest
Vlaanderen 35 tot 37 % voor zijn reke-
ning nemen. En dan hebben we het nog
niet over de grondbelastingen en het
patentrecht (bedrijfsbelastingen).
Studies van onder meer de Krediet-
bank, Leuvense professoren, de
Vlaamse administratie en het Warande-
manifest brachten de scheeftrekking
duidelijk in beeld. De zogezegde trans-

fers van Wallonië naar Vlaanderen zijn
er nooit geweest, integendeel! Ook zij
kwamen tot de conclusie dat er toen
van Vlaanderen veel geld naar Wallonië
werd getransfereerd. Ook Waalse aca-
demici geven toe dat er in die tijd al
jaarlijks grote geldstromen van Noord
naar Zuid stroomden. Waalse politici
storen zich echter niet aan deze objec-
tieve vaststellingen en blijven liegen
zonder rode kaken te krijgen. Ze zien
vandaag de jaarlijkse storting van € 12
miljard Vlaams geld als een compen-
satie voor wat ZIJ in de 19e en begin
van de 20e eeuw in de vorm van “la so-
lidarité” nooit gedaan hebben voor
Vlaanderen. 

En om het met de woorden van Juul
Hannes te schrijven:
“De mensen wéten het niet, de verant-
woordelijken ontvluchten de waar-
heid, en de pers vindt dit verhaal niet
sexy genoeg. Wij hebben geen voordeel
met een zwart gat in Wallonië.
Trouwens, als Wallonië zijn centen
redelijk zou besteden, dan was er geen
probleem. Maar de verspilling van
federaal geld, dat in grote mate
Vlaams geld is, laten verdergaan is
een politieke doodzonde... Waar komt
bijvoorbeeld de hoge Belgische staats-
schuld vandaan? Een flink deel

ontstond doordat de doodsstrijd van
steenkool en staal zo lang werd
gerekt... 40 % van de huidige staats-
schuld is zo ontstaan...”
Juul Hannes vatte de studies samen in
zijn boek “De mythe van de omge-
keerde transfers” (2007).

HHR

Verkiezingsbeloften in 't kwadraat om uit de kwadratuur van de cirkel te geraken.
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De IJzerbedevaart

In KNACK van 2 mei schreef Rik Van Cauwelaert, directeur
van de Roularta magazines en politiek verslagever bij het
weekblad KNACK, een redactioneel artikel onder de titel
Den IJzer. Hierin maakt hij de bedenking dat de Vlaming de
Vlaamse Beweging achter zich gelaten heeft. Hij verraadt
daarbij zijn voorkeur voor de IJzerbedevaart, ook al zal die
vanaf 2013 verplaatst worden naar 11 november, bijna hon-
derd jaar na het einde van WO I. 

Hiermee wil het IJzerbedevaartcomité duidelijk maken dat
het niet langer een politieke bijeenkomst mag zijn. Voor de
politieke verzuchtingen hebben Vlamingen eigen partijen
(die in federale regering in de minderheid zitten), een eigen
parlement en een eigen regering met verregaande(?) au-
tonomie, wat hen toelaat de Vlaamse samenleving vorm te
geven en bij te sturen. Figuren als Paul De Belder (voorzit-
ter), Bruno De Wever (historicus), Dirk Demeurie (secre-
taris), Bert Anciaux (senator) en andere academici argu-
menteren hun beslissing met het oog op de subsidies die het
IJzerbedevaartcomité zal ontvangen na de “verhuis” naar 11
november (Wapenstilstand). Het wil terugkeren naar de oor-
sprong van de bijeenkomsten van de jaren twintig in
Diksmuide: “een piëteitsvolle herdenking van onze soldaten
aan het Belgisch-Duitse front op Vlaamse grond”. Het
nieuwe concept moet ook een einde maken aan de negatieve
perceptie van de IJzerbedevaart, ontstaan vanaf de jaren
tachtig, toen er neo nationaal-socialisten, door God weet
wie, naartoe werden gelokt. Voortaan past de bedevaart in
een belgicistisch concept.

Hij gaat daarbij voorbij aan de realiteit. Sinds 1920 vonden er
bedevaarten plaats, telkens aan het graf van een gesneu-
velde Fronter. Van 1924 vonden die steeds plaats in
Kaaskerke (Diksmuide). Met de bouw van de eerste 50 m
hoge IJzertoren werd begonnen in 1928 met inhuldiging op
24 augustus 1930. Op het monument stonden de grote letters
AVV-VVK boven een blauwvoet. In dit grafmonument liggen
bekende Fronters, voorvechters voor de Vlaamse
ontvoogding, begraven: Renaat De Rudder, Joe English,

Frans Van der Linden, Firmin
Deprez, Frans Kusters, Hu-
bert Willems, Juul De Winde
en in één kist liggen de Ge-
broeders Van Raemdonck
samen met de Waalse soldaat
Aimé Fiévez. Het werd de
verzamelplaats voor alle be-
devaarten. De tekst onder-
aan het grote witte kruis van
de crypte spreekt voor zich:
“Hier liggen hun lijken als
zaden in ‘t zand, hoop op de
oogst, o Vlaanderland”. Een
pompsteen uit het verwoeste

frontdorp Merkem wordt op de weide bewaard; hierop werd
tijdens een nachtelijke actie in 1918,  door Vlaamse soldaten,
die opkwamen voor de toepassing van de taalwetten, “Hier
ons bloed, wanneer ons recht” in bloedrode verf geschreven.
De IJzertoren was een doorn in het oog van de belgicisten.
Een eerste poging door het verzet tot vernieling in 1946 mis-
lukte gedeeltelijk en een tweede poging werd enkele weken
later in de nacht van 15 op 16 maart professioneel uitge-
voerd door de Belgische ontmijningsdienst (vandaag
DOVO). Aan de bouw van de nieuwe toren werd gewerkt van
1952 tot 1965. Deze werd gefinancierd door duizenden giften
van vele Vlamingen, vele namen van hen staan in de toren
gebeiteld. Er is altijd een band geweest tussen de dodenher-
denking, het testament van de Vlaamse Fronters “Nooit
meer oorlog, Zelfbestuur en Godsvrede” en de Vlaamse
strijd. Dit bleef zo tot in 1996 toen het thema van het testa-
ment verlaten werd door het IJzerbedevaartcomité en
anders ingevuld en benaderd werd met de woorden “Vrede,
Vrijheid en Verdraagzaamheid”. 

Sinds 1996 wordt er de IJzer-
wake georganiseerd in
Steenstrate aan het monu-
ment van de gebroeders Van
Raemdonck. Kwatongen be-
weren dat dit alleen het
werk zou zijn van het
Vlaams Belang, wat niet
klopt. Het is wel zo dat de
IJzerwake blijft aanknopen met het echte inhoud van het
testament van de Fronters. Jaarlijks stijgt het aantal deelne-
mers, men kan toch moeilijk spreken van verschrompeling?
Daartegenover kan men niet anders dan vaststellen dat de
interesse voor de IJzerbedevaart in Kaaskerke (Diksmuide)
jaarlijks kleiner wordt. Misschien komt ooit de dag dat de
IJzertoren, die van alle Vlamingen is, in ere wordt hersteld
en opnieuw het memoriaal van de Vlaamse gesneuvelden en
zeer zeker dat van alle andere soldaten uit vele continenten
die aan de IJzer hun jonge leven lieten. Maar daarvoor moet
eerst de broedertwist ophouden. Vlaanderen staat vandaag
zeker nog niet op de plaats waar het zou moeten zijn, wat
Rik van Cauwelaert ook moge beweren. De strijd gaat verder
en dat wordt op de IJzerwake duidelijk.

BVR

‘t Was kruis of munt. ‘t Werd munt.
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Geen Belgische staatshervorming, maar de vorming
van de Vlaamse staat
In Cultuurcentrum de Westrand vond
op 22 april een informatiedag (strijd-
bijeenkomst) plaats met als thema de
Vlaamse staatsvorming, georganiseerd
door VVB en OVV. De grote zaal was tot
in de nok gevuld. We merkten ook
vooraanstaande politici uit de V-par-
tijen op. 
Aan de ingang van het cultuurcentrum
werden wij door TAK opgewacht met
hun paard van Troje. In zijn buik zit het

BMR (Brussels Metropolitan Region)
verstopt, waarmee de drie Vlaamse
minderheidspartijen “De Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap” over
heel Halle-Vilvoorde heimelijk willen
invoeren. Samenwerking op sociaal-
economisch vlak tussen Brussel,
Waals- en Vlaams-Brabant oogt mooi
op papier, maar de Franstaligen geven
daar een heel andere interpretatie aan.
Volgens Joëlle Milquet (CDH) gaat het
over de “désenclavement de Bruxel-
les”. Dus uit de Vlaamse omsingeling
breken. Waarmee de Franstaligen ogen
op  een Brusselse gebiedsuitbreiding
met de daaraan verbonden verfransing
en het wegduwen van de Vlamingen,
zoals reeds gebeurde in de zes faci-
liteitengemeenten.

Mark Platel, stu-
deerde Rechten en
Pers- en communi-
catiewetenschap-
pen aan de Rijks-
universiteit te
Gent, was 20 jaar
politiek verslag-
gever voor de BRT-radio en werkte
vanaf 1986 als hoofdredacteur
politiek bij het Belang van Limburg.     
Zijn toespraak begon met de woorden:
“Geen nieuwe staatsHERvorming wel
een staatsvorming. Ik vind niets uit, ik
citeer gewoon wat de betreurde Ivan
Mertens ooit mocht laten verschijnen
in de toen nog Vlaamse krant De Stan-

daard. Dat was in de editie van 24 juni
1999. Bijna vijftien jaar geleden. Niets
nieuws misschien... wel de ideale intro
naar een requisitoir tegen het zoge-
noemde Vlinderakkoord van di Rupo
en co. Men zegt mij dat het Vlinder-
akkoord een ronduit historische kans
is. Herinner u toch, zo zegt men dan dat
de Franstaligen zo lang zo hardnekkig
lieten horen dat ze helemaal niet
wilden staatshervormen. En nu hebben
we bijna honderd bladzijden staatsher-
vormende wetsvoorstellen in handen.
Er zijn er ook in Vlaanderen die zoals
toen in de Egmonttijd hardnekkig blij-
ven volhouden dat het na dit gedaan is
met al dan communautaire gezeur. Ik
geloof daar niets van. Die bijna eu-
forische boodschap kregen we al zo
vaak te horen in het Vlaams-Waals
communautair verhaal”.
En hij ging verder: “Alleen maar omdat
de Franstaligen weten dat zij Belgi-
sche afspraken mogen negeren als zij
vinden dat het slechte afspraken
zijn. In afwachting dus van ooit
betere Vlaamse tijden, kan ik vandaag
helaas niets anders vaststellen dan
dat de Belgische staat nog altijd
bestaat, zelfs versterkt uit meer dan
500 dagen onderhandelen kwam om-
dat wij ons ook deze keer op een his-
torische manier lieten rollen. Stond
het niet boven een mededeling van het
Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen dat men kon lezen dat het Vlin-
derakkoord gelijk stond aan 1 Frans-
talige toegeving tegenover 20 Vlaamse
verliespunten. Wie ben ik om deze
simpele vaststelling tegen te spreken?.
Alleen rijst de vraag waarom wij, als
de stand op het scorebord inderdaad
20 - 1 is, geen Vlaamse stormwind
horen en zien razen over dit vlakke
land. Als het inderdaad 20 - 1 is, waar
blijven dan de in Vlaanderen verschij-
nende media om ons minstens kri-
tisch te begeleiden door het diepe dal
waarin we vandaag verloren lopen. 
Als de score inderdaad 20 - 1 is
waarom kan Vlaanderen voor een
zeldzame keer de handen niet in
mekaar slaan en samen NEEN
zeggen. Denkt men nu echt dat de an-
deren niet zien hoe verdeeld we zijn,
hoe zwak we zijn. Als de score 20 - 1
is, ben ik dan zo fout om te durven
spreken van een “in memoriam
Vlaamse beweging”? Een Vlaamse be-

weging die hier vandaag misschien
zal zingen van “tot strijd bereid”,
maar intussen liggen de 20 Vlaamse
verliespunten vast in nog net niet
parlementair goedgekeurde verze-
gelde wetteksten”. “De machteloze
sterkste”, zo schreef Hugo Schiltz ooit,
keek en kijkt ook nu weer inderdaad
machteloos toe en laat begaan.
“ Zeg nu zelf. Wij wilden:
* een duidelijke splitsing van B-H-V
die ons uiteraard niets mocht
kosten,

* afspraken voor een beter bestuur
van Brussel waar ook Neder-
landssprekende Vlamingen wonen,

* meer en vooral vollediger bevoegdhe-
den voor Vlaanderen.

Toegegeven, als we alle verhalen mo-
gen geloven zitten er in het Vlinder-
akkoord nog veel meer weldaden voor
Vlaanderen en de Vlamingen, maar
we houden het beperkt, het is zo al erg
genoeg”

Na een analyse over de splitsing van
BHV behandelde hij Brussel, die stad
die ook onze hoofdstad zou moeten
zijn.  “Volgens de letters van de af-
spraak blijft Brussel inderdaad
beperkt tot wat het voordien al was, de
19 gemeenten. Brussel krijgt er geen
morzel Vlaamse grond bij. Moeten we
dan toch een Vlaams zegelied aanhef-
fen? Zo te zien wel. Wat mij betreft,
liever niet want één zaak is duidelijk:
op de landkaart krijgt Brussel geen
grotere geografisch herkenbare in-
vulling, maar Bruxelles krijgt wel: 
* de constitutieve autonomie, mis-
schien maar een symbool maar toch,

* veel extra geld,
* het BMR of Brussels Metropolitan
Region,

* extra Franstalige stemmen vanuit
de zes faciliteitengemeenten,

* extra bevoegdheden. Zijn dat alle-
maal leugens? Of zijn het toch maar
Brusselse winstpunten?”

En hij vervolgde: “Het Crisp, Centre de
recherche et d’information socio-poli-
tiques), het ronduit historische Frans-
talige onderzoekscentrum, waarvan
wij nog altijd geen begin van een
Vlaams equivalent kennen, publi-
ceerde een cahier van meer dan 60
dichtbedrukte bladzijden. Of het nog
niet genoeg was, liet de Vlaamse
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administratie intussen weten dat
Vlaanderen best een deel van zijn
bevoegdheden zou moeten overdragen
aan Brussel. Ik vraag mij eerlijk
gezegd af waarom jullie nog de
moeite deden om naar hier te komen.
Mag ik mijn aversie voor al die
toegevingen in het Frans vertalen met
maar één zin uit het Crisp-dossier:
“l’Octroi de l’autonomie constitutive,
zo lezen we daar.... peut être inter-
prété comme un pas symbolique ac-
compli dans le sens d’une reconnais-
sance de la Région de Bruxelles-
Capitale en tant que Région à part
entière.” In weinig woorden samen-
gevat: met het Vlinderakkoord is
Brussel gewoon het volwaardige derde
gewest, een drieledigheid waarvan
Vlaanderen decennia lang volhield dat
het nooit zou gebeuren. Onze
Franstalige broeders en zusters
moesten niet veel anders doen dan de
Vlaamse historische nederlaag vast-
stellen: de Vlaams vriendelijke
tweeledigheid is voorbij, de Belgische
drieledigheid is een feit. Meer nog, de
Brusselse separatisten, aldus de
Gravensteengroep, hebben formeel
niet eens extra Vlaamse grond nodig,
zij worden via het BMR gewoon mede-
eigenaar van Vlaams-Brabant. Die
van de VVB en TAK hebben het weer
als eersten goed begrepen en zijn dat
con brio in Gooik gaan uitleggen”.
En hij besloot: “En dat alles omdat
Vlaanderen rond de tafel niet durft
zeggen dat het zo zal zijn. Tenzij “de
anderen” rond de tafel zelf toegeven
dat nog meer palavers inderdaad niet
meer nodig zijn. Ze zullen dat nog
lang niet doen: ze weten immers dat
hun Vlaamse partners al zo blij ge-
noeg zijn dat ze eindelijk weer mee
aan tafel mogen zitten. We gaan
uiteindelijk toch naar huis met ons
schaaltje verschaalde hapjes. 
StaatsHERvormen is daarom eens en
voorgoed uit de boze. “De enige staats-
hervorming die getuigt van goed
bestuur, is een staatsVORMING.... Het
huwelijk is mislukt. Laat tenminste
de scheiding goed verlopen.” De
terechte conclusie van Ivan Mertens
in de zomer van 1999. Wie ben ik om
hem bijna vijftien jaar later tegen te
spreken?

Op de interessante toespraak van
Kurt Moons, voorzitter Pro Flandria
en CEO Eddy Merckx Cycles, die de
problematiek van onze bedrijven in
Vlaanderen behandelde, komen we in
een volgend Spoorslagnummer terug. 

Na hem kwam
Guido Moons
(geen familie van
vorige spreker)
aan de beurt voor
het slotwoord. 
“Van hier uit aan
allen die het willen

horen: Zwijg niet langer, laat uw stem
horen!”
Vrienden, medestanders, dat we van-
daag in dit gebouw, dat ook mee de
geschiedenis heeft gemaakt van de
gestage Vlaamse ontvoogding: de Dil-
beekse cultuurtempel De Westrand,
verzamelen blazen heeft inderdaad
een gegronde reden. Ik verberg hele-
maal niet dat ik nu voor u sta met het
spreekwoordelijke lood in de schoe-
nen, inderdaad ik ben er helemaal
niet gerust in. Want wat er de
komende weken en maanden op poli-
tiek vlak op ons dreigt af te komen is
niet niks. Laat het duidelijk zijn:
wanneer de Di Rupo-akkoorden
gestemd zullen worden, leggen zij een
zware hypotheek op Vlaanderen én op
deze regio in het bijzonder. Politoloog
en professor Bart Maddens heeft het
op de VVB-nieuwjaarsreceptie van dit
jaar onomwonden gesteld: “De stap-
pen, die met het stemmen van de Di
Rupo-akkoorden zijn gezet, zijn
onomkeerbaar, de staatshervorming
is als een klikfonds. Alles wat wordt
toegegeven is vastgezet door een
dubbele meerderheid. ”Daarom - en
misschien ben ik zeer naïef, het zij
dan maar zo - doe ik vanaf dit
spreekgestoelte een dwingende oproep
naar alle federale mandatarissen van
CD&V, SP.a en Open VLD om zich nog
eens goed te bezinnen wat de ultieme
consequentie is van een positieve
stem voor de Di Rupo-akkoorden.
Dit weekeinde schreef DS-hoofdredac-
teur Bart Sturtewagen in zijn com-
mentaar volgende twee beklijvende
zinnen: “De kortsluiting in de Belgi-
sche politieke bedrading is met de
komst van deze regering niet verdwe-
nen. De politieke besluitvorming
wordt door te weinig Vlamingen als
legitiem ervaren”. Prof Hendrik Vuye,
hoogleraar grondwettelijk recht aan
de universiteit in Namen geeft een
reden waarom veel Vlamingen die
regering niet als legitiem ervaren. In
een vraaggesprek met het maandblad
“Meervoud” verklaarde de hoogleraar
staalhard in verband met de discussie
rond het beruchte artikel 195: “dat je
je kan afvragen of in een land waar de
grondwet een vodje papier wordt, het
land ook geen vodje papier wordt!”

En hier, vrienden, medestanders,
geachte aanwezigen, zit voor Vlaan-
deren de Gordiaanse knoop. Verdient
een politiek bestel dat de grondwet
van dit land degradeert tot een vul-
gair zelfbedieningssysteem, waarvan
de Vlaamse burger de zwaarste fac-
tuur mag betalen, nog langer het res-
pect en de loyauteit van Vlaanderen
en van de Vlamingen? Ook blijft de
vraag wat staat er nog in de Di Rupo-
akkoorden dat ons de komende maan-
den goedschiks, kwaadschiks door de
strot gaat geramd worden? Welke
grendels en dubbele meerderheden
worden binnen afzienbare tijd als
bijkomend slot op de verdere Vlaamse
autonomie geplaatst via Di Rupo en
zijn Vlaamse minderheid? Als poli-
tieke drukkingsgroep bedankt de VVB
feestelijk voor een eventuele zevende
en mogelijks achtste staatshervor-
ming waarover recent al enige stem-
men opgingen. Integendeel is het de
hoogste tijd dat Vlaanderen opteert
voor een deugdelijk en verantwoord
project van Vlaamse staatsvorming!
En er liggen al enkele jaren een aantal
pleidooien en scenario’s voor die optie
klaar. 
Het wordt de hoogste tijd dat daaraan
daadwerkelijk hand- en spandiensten
worden geleverd. Door wie?
Door de politici van de V-partijen!
en hij ging verder: Mag ik als gewoon
Vlaams Beweger daarom hier van-
daag een oproep doen voor ware
godsvrede. Het gehakketak en de dis-
cussie van de jongste dagen was niet
fraai en brengt onze ultieme doel-
stelling zeker niet dichterbij. Ik kan
enkel maar de woorden herhalen van
mijn collega-voorzitter van het ANZ,
Erik Stoffelen op het jongste zangfeest:
“Argumenten en strategieën zullen
vaak verschillen, maar we dienen
onze energie te steken in onze echte
tegenstanders. Laat ons niet onder-
gaan in haat, in broedertwist en
schande!”
Guido Moons besloot: “Blijf niet aan
de kant staan, duw mee aan de kar.
En ja, het is en blijft een vermoeiende
uitputtingsslag, maar weet: onze dag
komt en vergeet niet: als het om de
natie gaat zijn we één! En zoals we in
Gent zeggen: niet pleujen, nu niet &
nooit niet!!!”

Henri Otte
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Wezembeek-Oppem

Wezembeek-Oppem is een verstedelijkt
dorp van 682 ha, golvend van 47 tot
102 m, met 13.700 inwoners. De naam
komt van de Germaanse voornaam
Winzo + beek. Bij de jongste gemeen-
teraadsverkiezingen behaalde het
Franstalige LB-Union 18 zetels en het
Vlaamse Open 5 zetels. Waarnemend
burgemeester (want niet benoemd
door de Vlaamse regering) is baron
François Van Hoobroeck d’Aspre, een
erg controversiële figuur. Uitlatingen
als: Wij zijn in staat van oorlog … en
Oog om oog, tand om tand … worden
door de Vlamingen niet in dank
afgenomen.
Wezembeek-Oppem is dus grondig ver-
franst en dit is in hoofdzaak gekomen
door de elektrische trein Electrobel die
van het Station Leopoldswijk in Brussel
naar Tervuren reed.
In de jongste Spoorslag eindigden we
onze tocht in de Stokkelse Potaarde-
straat. Deze wordt nu De Grunnelaan,
links de Schone Luchtlaan en meteen
zijn we in de wijk …

Kapelleveld
In het residentiepark Schone Lucht
staat de Sint-Jozefskerk, een moder-
nistisch geval van 1957 naar ontwerp

van Robert Schuiten. Gesitueerd mid-
den in een gelijktijdige wijkontwikkel-
ing met woningen, parochiezaal, biblio-
theek, wijkschooltje,… De kerk ligt in
een naar het oosten toe stijgende
helling. De wijk waarin we ons bevin-
den heette vroeger Kapelleveld maar
“Bon Air” klinkt aantrekkelijker om
Brusselse inwijking aan te moedigen.
We verlaten de wijk langs de Schone
Luchtlaan noordwaarts, links de
Frans Landrainstraat, rechts de Os-
car de Burburelaan tot het oude cen-
trum van …

Wezembeek
We gaan naar het Sint-Pietersplein en
daar is nogal wat te bekijken. De Sint-

Pieterskerk is een zandstenen
gebouw dat, door geregelde ver-
bouwing en vergroting van een één-
beukige Romaanse kerk, geleidelijk
zijn huidig uitzicht kreeg. Kerk, koor en
orgel zijn beschermd.

Op nr. 11 en 12 restanten van het Hof
te Wezembeek en op nr. 17 en 18 de
Hoeve Verbeert. Aan de overzijde van
de kerk begint het domein van het Bur-
burekasteel. In 1129 is er sprake van
een kasteelvrouw van het geslacht
Wezembeek, rechtstreeks bewijs voor
het bestaan van een versterking te
Wezembeek is er echter niet. Het
verder noordwaarts gelegen “Hof ten
Bisdomme” of “Hof van Heystfort”, een

watermolen gelegen op de samenvloei-
ing van de Vuilbeek en de Kleine Maal-
beek, behoorde eveneens tot het goed
(nu grondgebied Zaventem). In 1674
werd het kasteel vermeld als “een
schoon casteel metten hove ronts-
omme omwatert,…”. Op het einde van
de 17e eeuw wisselde het kasteel

enkele malen van eigenaar om uitein-
delijk in 1695 in handen te komen van
Jaspar (Gaspar) de Burbure. Deze fami-
lie bleef – op een deel van de 19e eeuw
na – tot vandaag eigenaar van het kas-
teel.
Guilielmus Franciscus Emmanuel de
Burbure liet in 1780-1782 het kasteel
helemaal verbouwen in classicistische
stijl. De zuidgevel met toegangspoort
werd gesloopt en de grachten rond het
gebouw werden gedempt. De zuid-
vleugels werden verlengd met een
travee. Alle gevels werden wit gepleis-
terd, en hadden rechthoekige beluikte
vensters. De gebouwen hadden nu een
H-vormige plattegrond en voldeden zo
aan het toen gangbare ‘vivre entre cour
et jardin’-idee. In het begin van de 19de
eeuw werd het kasteelpark, inclusief de
“warande van de pastoor” heraan-
gelegd als “jardin à l’anglaise”, waar-
schijnlijk door ridder Jacques de Pret
de Calesberg uit Schoten, de toenma-
lige eigenaar. In 1869 kwam het domein
weer in handen van de familie de Bur-
bure, en Oscar de Burbure, later burge-
meester van Wezembeek-Oppem, be-
trok het kasteel. 
We verlaten de plaats langs de Bergen-
blokstraat, links de Lange Eikstraat,
langs de Deutsche Schule, rechts de
Renbaanlaan tot de wijk …

Baneik
Grootschalige sociale woonwijk gele-
gen op het vroegere Baneyckveld, de
naam verwijzend naar een eikenboom
die op een aarden wal aan het kruis-
punt van de Gensstraat en de Ver-
bomenstraat stond. De “Société Locale
Mijn Huisje” (sic) kocht 15 hectaren
grond aan voor de aanleg van deze
wijk, die van start ging in 1959, naar
ontwerp van architecten van “Groupe
Structures” (Jacques Boseret-Mali,
Raymond Stenier en Louis Van Hove).
In totaal waren er 405 wooneenheden
voorzien, in deze fase werden er 184
eengezinswoningen en 184 apparte-
menten gebouwd. De wijk was uit-
gerust met sport- en speelvelden,
groene ruimtes, jeugdlokalen, school-
gebouwen, garages, een postkantoor en
een commercieel centrum. In 1970
werd de wijk uitgebreid met 63 wonin-
gen, en in 1980 werden aan de Leopold
III-laan twee appartementsgebouwen
met 114 appartementen opgetrokken.
Recent werd de centrale hoogbouw

Burburekasteel

Hof te Wezembeek

Sint-Jozefskerk

Sint-Pieterskerk



volkomen vernieuwd waarbij enkel de
structuur behouden werd. Bakstenen
witgeschilderde woningen met moder-
nistische kenmerken, per twee of meer
gekoppeld. Reclame om hier te wonen
werd voornamelijk in Brusselse kran-
ten en middens verspreid zodat de ver-
fransing hier ook toesloeg.
De Mechelsesteenweg zuidoostwaarts
brengt ons naar de Vosberg en dan
zijn we in …

Oppem
Hier staat het Klooster van de Pas-
sionisten. De congregatie van het
Lijden Christi werd in 1720 in Italië
gesticht door Paulus Franciscus Danei,
de latere heilige Paulus van het Kruis.
Het eerste Belgische klooster werd
gesticht in Doornik in 1840, later volgde
Kortrijk in 1873. De orde bleef groeien,
en in 1905 ging men in het Brabantse op
zoek naar een locatie voor een nieuw
klooster. In Oppem kon de orde via een
schenking een stuk grond aan de
Mechelsesteenweg verkrijgen, waar
men in de lente van 1906 begon met de
bouw. Het klooster met kerk werd ont-
worpen door de Kortrijkse architect
Alphonse-Antoine Vandenberghe. De
aannemers waren M. Detry uit Zaven-
tem en Karel de Reymaecker uit Ter-
vuren. In 1907 was het klooster afge-
werkt. De bouw van de kerk werd
vergund door Kardinaal Mercier in
1906, en in 1908 werd de kerk ingewijd
met de Heilige Jozef als patroonheilige.
De kerk werd in 1947 met twee
zijkapellen uitgebreid. In 1956 werd de
hoogzaal vergroot wegens de uitbrei-
ding van het zangkoor, het orgel werd
mee verplaatst. In 1957 werd het in-
terieur van de kerk herschilderd en
werd ze voorzien van een lambrisering
met baksteenplaatjes. In 1950-1951
werd het klooster uitgebreid met de

buitenlandse en in 1957-1958 met de
binnenlandse missieprocuur. In 1955
werd de parochie van de Heilige
Michaël en Jozef opgericht met de
kloosterkerk als bedehuis. In 1964
werd er opnieuw gebouwd, toen het
centrale studiehuis voor de Vlaamse
Provincie werd gebouwd.
Verder de Mechelsesteenweg, rechts de
De Grunnelaan, nogmaals rechts de
Hernalsteenstraat en we komen aan
het Kasteel de Grunne, genoemd
naar de familie die het sinds 1895 in
bezit heeft. Het is gelegen in een deels
ommuurd bebost kasteelpark, dat
overeenkomt met de dries van Oppem.
Het gaat terug op het 15e-eeuwse
Bogaardenklooster.
Het ontstaan van het klooster is te
kaderen rond de oprichting van een
kapel gewijd aan Sint-Salvator door
ridder Wouter van den Heetvelde en
zijn vrouw Anna van Coudenberghe.
Deze zou in 1474 gebouwd zijn, en
wordt vermeld in een akte van 1487. De
schenkers richtten naast de kapel een
klooster in dat voor het onderhoud van
de stichting zou instaan, mogelijk
teruggaand op een oudere hoeve uit de
14e eeuw. Dit klooster werd bevolkt
door bogaarden (de mannelijke tegen-
hangers van begijnen). In het midden
van de 17e eeuw werd het klooster
vernield tijdens de invallen van de
Fransen en Hollanders. Het werd
heropgebouwd, vermoedelijk in vak-
werkbouw, en versteende fasegewijs.
In 1797 werden de kloosterlingen ver-
dreven en werden de gebouwen
verkocht als nationaal goed. In eerste
instantie werden de gebouwen
opgekocht door een ex-kloosterling,
maar in de primitieve kadastrale legger
wordt de weduwe van een notaris als
eigenares vermeld. In 1833 waren de
kapel en de straatvleugel al gesloopt en
de resterende dwarsvleugel was
omgevormd tot kasteel (“maison de
campagne”, zomerverblijf). In 1839
kocht Engelbert Lauwers het domein,
en bracht enkele grondige wijzigingen
aan. De weg die door het domein liep
werd opgeheven in 1849 waardoor er
een groot park kon aangelegd worden,
en er werd begonnen met de uitbouw
van het ten westen gelegen hoevetje,
dat uiteindelijk uitgroeide tot een
gesloten hoeve, momenteel woning.

André De Boeck, eigenaar sinds 1874,
voorzag het kasteelgebouw van de
huidige eclectische stucafwerking rond
1880, en legde de trappartij geflankeerd
door liggende leeuwen aan in 1890, na
afbraak van de losstaande achter-
liggende L-vleugel. In 1895 kwam het
domein in handen van François graaf
Hemricourt de Grunne, vleugeladju-
dant van Leopold I en Albert I. Het kas-
teel is nog steeds in bezit van de familie
de Grunne. Hij bouwde tegen de noord-
westvleugel een eclectisch geïn-
spireerde kapel en verlengde de noord-
westvleugel met een arcade en een
terras. In 1942 vond er een brand
plaats, het belvedère-terras boven de
linkse ingangstravee werd niet meer
heropgebouwd, en de zuidoostelijke
gevel werd ontpleisterd.

Rechts de Beekstraat brengt ons naar
de hoeve en voormalige brouwerij De
Kam. Kam of Kamme is een Middelne-
derlands woord voor brouwerij. In 1481
is er sprake van een Camme aan de
Oppemdries, meer dan waarschijnlijk
gaat het hier over “De Kam”. De Kam is
gelegen naast een beek (de Vuilbeek of
Wezembeek), maar haalde haar water
uit een vlakbij gelegen bronvijvertje. De
volgende eeuwen wordt de hoeve her-
haaldelijk vermeld in diverse akten,
rekeningen, over de bouwgeschiedenis
is echter weinig geweten. In 1583, tij-
dens de Tachtigjarige Oorlog, brandde
de hoeve af, net als de Sint-Pieterskerk.
Begin 17e eeuw werd ze heropge-
bouwd. Het brouwhuis werd afgebro-
ken tussen 1814 en 1829. De zuidelijke
hoek was oorspronkelijk open, dichtge-
bouwd circa 1892 met stapelruimte.
In 1977 verliet de laatste bewoner de
hoeve en werd het geheel aangekocht
door de Vlaamse Gemeenschap. In 1981
stortte het dak van de schuur in. Het
woonhuis werd deels gerestaureerd,
maar er doken stabiliteitsproblemen
op, waardoor het gebouw nagenoeg
volledig afgebroken moest worden.
Uiteindelijk werd de hoeve eind jaren
1980 gerestaureerd als Cultureel Cen-
trum, het ging om een quasi volledige
wederopbouw met gedeeltelijk herge-
bruik van materialen (zoals de
dakspanten). In 1990 waren de werken
grotendeels afgerond, het Cultureel
Centrum werd ingewijd in 1993. Boven
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TASTENHOYE bvba

HOUTHANDEL - DOE-HET-ZELF -
DAKTIMMER - PLANCHETTEN - DEUREN -
ISOLATIE - RAMEN - VELUX - IJZERWAREN

Duisburgsesteenweg 128/135, Overijse
Tel. 02 687 72 45 - 687 65 98

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

Open van 8 u. tot 12 u.
en van 13 u. tot 18 u.
Zondag gesloten!

Hoeve Verbeert
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de poort oorspronkelijk sluitsteen met
het embleem van de Kamme, namelijk
een houten beslagkuip met twee
gekruiste roerspanen. Deze steen ver-
dween bij de restauratiewerken. Links
van de poort voetgangerspoortje. Wat
het woonhuis betreft werd de gepikte
plint vervangen door een plint in na-
tuursteen. Verder bijkomende ven-
sters, betonnen trap tegen achtergevel
woonhuis, aanbouwen foyer waar er-
voor de schapen- en varkensstal was.
Het interieur van het woonhuis werd
volledig ontmanteld, de ruimte-inde-
ling onherkenbaar gewijzigd (onder
andere invoegen van cafetaria). De
schuur werd omgevormd tot zaal met
podium, en de stallen tot ontvangst-
ruimtes en polyvalente zaal. De berg-
ruimte in de hoek werd omgevormd tot
kleedkamers en sanitair.
Met de Overloopstraat kruisen we de
Mechelsesteenweg en nemen de
Astridlaan. We komen nu in de wijk
…

Galgenberg
Belangrijk hier is het Heilig-Hartcol-
lege. De orde van het Heilig-Hart werd
gesticht in 1877-78 in Saint-Quentin
(Noord-Frankrijk). In 1904 richtte Cor-
nelius Luyten van de congregatie van
de priesters van het Heilig-Hart een ju-
venaat op in Tervuren. Dit was echter
onmiddellijk te klein, zodat er uit-
gekeken werd naar een nieuwe locatie.
Deze vond men aan de Albertlaan in
Wezembeek-Oppem, vlak bij de grens
met Tervuren. In 1907 werd de eerste
steen gelegd, in 1908 was het nieuwe
juvenaat klaar voor gebruik. De ont-
werper was de Roermondse architect
Leo Luyten, broer van de oprichter van
het juvenaat. In 1914-1915 werden de
gebouwen uitgebreid, het hoofdge-
bouw werd aan de linkerzijde verlengd
en met een trapgevel uitgerust. In 1923
waren de gebouwen wegens het immer
groeiende leerlingenaantal opnieuw te
klein geworden, en werd er aan de
rechterachterkant van het juvenaats-
gebouw een lange éénlaagse vleugel

gebouwd, die in 1925 werd verhoogd
met twee bouwlagen. In 1940 kreeg het
juvenaat officieel de benaming “Heilig-
Hartcollege”, en werd een humaniora-
afdeling opgericht, die op het einde van
de oorlog weer werd afgeschaft. Van in
1947 begon men met het plannen van
een kerk. Het eerste voorontwerp was
van architect Albert van Loon, Antwer-
pen. Het ging om een enorme uitbrei-
ding van de school, met daaraan een
kerk van 75 meter lang gekoppeld.
Al gauw werd enkel de kapel weer-
houden, en uiteindelijk zag men af van
de te dure plannen. In 1956 maakte
architect S.R. Smis uit Oostende een
eerste plan op, en in maart 1958 wer-
den de werken aangevat. In 1959 was
de kerk, toegewijd aan de Barmhartige
Christus, afgewerkt en werd ze op
kerstdag officieel ingewijd. In dat jaar
werd de humaniora ook terug
opgericht. De school bleef groeien en
in 1960 en 1962 werden nieuwe prefab-
lokalen in gebruik genomen (gesloopt
in 1991). In 1963-1964 werd een nieuw
schoolgebouw aan de Pierre Mar-
chandstraat gebouwd, in 1966 werden
de sportvelden aangelegd. In 1969 wer-
den er nieuwe prefab-klaslokalen
opgericht aan de Albertlaan, en twee
jaar later ook aan de Pierre Marchand-
straat. In 1977 werd de nieuwe sport-
zaal geopend en in 1979 werd het in-
terieur van het klooster helemaal
verbouwd om de vertrekken van de
paters te moderniseren. Op het
gelijkvloers kwam een bibliotheek en
filmzaal voor de leerlingen. In 1988
werd de kerk opgefrist, onder andere
met een renovatie van het priesterkoor,
onder leiding van architect J.P. Borre-
mans. Eind 1991 werden de nieuwe
gebouwen ingehuldigd (architect De
Hinge). 
De Heilig-Hartkerk (kerk van de
Barmhartige Christus) werd opgetrok-
ken in 1959-1959 in een vooruit-
strevende stijl aanleunend bij de Ex-
postijl. Ze werd ten oosten tegen de
neogotische gebouwen aangebouwd,
en bestaat uit het eigenlijke kerkge-

bouw op onregelmatige plattegrond
onder plat dak, en een campaniletoren,
met de kerk verbonden door een
overdekte gebogen gaanderij. De kerk
is opgetrokken uit kiezelbetonplaten
en vertoont een opvallende dynamiek
door de gebogen lijnvoering. Type-
rende overstekende daklijst, centraal
een klokkenruiter. Frits Kieckens uit
Aalst is de ontwerper van de Barmhar-
tige Christus op de voorgevel, een
evocatie van de verschijning van de
Goddelijke Barmhartigheid voor zuster
Faustina in Polen (1931).
Het interieur loopt taps toe naar het
koor toe, en heeft een opvallend
ruimtelijk gevoel door het subtiele
gebruik van twee reeksen van acht
smalle en hoge metalen zuilen die het
hoge plafond schragen. 

Met deze beschrijving besluiten we
Wezembeek-Oppem maar ook onze
ronde van Halle-Vilvoorde. 74 afle-
veringen of 7 jaar hebben we geduld
gehad om de splitsing “onverwijld” en
zonder prijs te laten uitvoeren. Nog
steeds zijn we wachtende partij. Er
bestaat een soort regeerakkoord dat
heel nefast is voor de Vlamingen maar
de uitvoeringsbesluiten en de goed-
keuring van de wet laten op zich
wachten. Welnu CD&V, Open VLD, SPa
en Groen, waar wachten jullie op ?

Roeland
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Het hoeft niet altijd een sociaal-culturele of een sport-
vereniging te zijn en daarom gingen we eens ons licht
opsteken bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.
UNIZO verenigt meer dan 85.000 ondernemers, zelf-
standigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en
Brussel, van éénmanszaak tot groei-KMO, uit alle sectoren.
Daarmee is zij de grootste ondernemersorganisatie van
België. Zij richt zich tot zelfstandigen, werkend in hun eigen
zaak en op eigen risico, die dicht bij hun markt,
medewerkers en klanten staan. Het gaat dikwijls om gezins-
en familiebedrijven. Vooraleer verder in te gaan op de lokale
vereniging UNIZO-Overijse geven wij een korte historische
schets.

UNIZO heeft een rijke maar complexe geschiedenis. Die
begint in 1850 wanneer overal in Vlaanderen organisaties
worden opgericht van kleine zelfstandige ondernemers. De
eerste nationaal opererende organisatie dateert van 1899 en
had de naam ‘Landsbond van de Kleine Burgerij’. In de
daarop volgende jaren komt er een kluwen van allerlei
actiecomités tot stand die uiteindelijk in 1935 uitmondt in de
oprichting van een overkoepelende organisatie,  met name,
het Christelijk Middenstandsverbond.  Walen en Vlamingen
krijgen steeds meer en meer meningsverschillen en daarom
beslissen de Vlaamse zelfstandigen en ondernemers een
eigen organisatie te vormen in 1948, het NCMV of Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond. In 2000 wordt het NCMV
omgedoopt tot UNIZO en Karel Van Eetvelt is de huidige
voorzitter.
NCMV/UNIZO heeft een cruciale rol gespeeld in de positie
die zelfstandige ondernemers en KMO’s innemen in de
Belgische economie. Een overzicht van de belangrijkste
mijlpalen:
1909 : de overheid geeft de zelfstandige ondernemers een
stem in het beleid door een adviesorgaan op te richten, nl. de
Hoge Raad van Ambachten en Neringen. Dit orgaan is
vandaag nog altijd actief als de Hoge Raad voor
Zelfstandigen en KMO;
1928 : voor die tijd was het voor zelfstandigen erg moeilijk
om een krediet te krijgen. De overheid kwam hieraan
tegemoet door de Nationale Kas voor Beroepskrediet op te
richten;
1937 : aanvankelijk genoten zelfstandige ondernemers geen
enkele vorm van bescherming.  In 1937 komt er een eerste
doorbraak met een eigen stelsel voor Kinderbijslag;
1956 : NCMV bekomt de toekenning van een pensioen aan
zelfstandige ondernemers;
1960 : de invoering van de wekelijkse sluitingsdag en de
avondsluiting waarborgen het sociale en gezinsleven van de
zelfstandige ondernemers;
1967 : alle verzekeringsstelsels voor zelfstandige onder-
nemers worden samengevoegd en voortaan is er sprake van
één sociaal statuut voor de zelfstandigen;
1971 : algemene spelregels voor de solden, de aanduiding
van de prijzen en voor de koppelverkoop worden ingevoerd;
1992 : de financiering voor startende ondernemers wordt

veel gemakkelijker gemaakt dankzij het participatiefonds dat
voordelige kredieten verstrekt;
2006 : de franchisewet beschermt de zelfstandige winkeliers
die een samenwerking aangaan met een grotere partner.

In 1976 werden heel wat leden gedecoreerd n.a.v. het 25
jarig bestaan van de plaatselijke NCMV-afdeling. Van links
naar rechts zijn bij voorbeeld Frans en Emiel Stouffs te
herkennen, Gaston Dekock, Gerard Vandenplas, Arthur
Ericx, Charel Vanderlinden, burgemeester René Brankaer
en Maurits De Wilde.

Maar ook UNIZO-Overijse is een actieve vereniging. Wij
hadden een aangenaam vragenuurtje met voorzitter Luc De
Cupere (garagehouder), Anny Fluyt (kinderkledingszaak
Klavertje Vier), ondervoorzitter Patrick De Kock (uitbater
Tennis en Hotel Panorama) en voormalig bestuurslid Gerard
Van Duffel (gewezen uitbater van Sauna Warande).
UNIZO heeft in Overijse een rijk verleden, getuige het
uitgebreide fotoarchief dat Gerard meebracht naar het
interview.  Dit archief werd gedurende tientallen jaren
zorgvuldig bijgehouden door Gerard Vandenplas (schoenen
Gerard).
Het NCMV in Overijse werd opgericht in 1951. Een groot
bezieler van het toenmalige NCMV was Gaston Dekock
(drukker), bijgestaan door vele gedreven handelaars. Deze
mensen maakten er hun levenswerk van om een zaak in hun
gemeente uit te baten, maar evenzeer hun vereniging de
nodige dynamiek te geven, waarbij het niet enkel ging om
belangen te verdedigen. Zij zorgden er ook voor dat het een
grote vriendengroep werd, waarin zelfstandigen elkaar
konden ontmoeten en samen plezier maken. Activiteiten van
die tijd waren de jaarlijkse handelsfoor en o.a. een
etalageprijskamp.
Vandaag telt Unizo 117 aangesloten leden en blijft nog steeds
actief in de gemeente onder het motto ‘Samen staan we
sterker’. Collegialiteit onder de leden is dan ook een
streefdoel.



Spoorslag jaargang 42, nummer 3 -201212

O
N
Z
E 
V
ER

EN
IG
IN
G
EN

 (3
)

toch wel wat hinder van ondervonden. Overijse is misschien
wel een beetje te Vlaams om goed te zijn voor onze
zelfstandigen. Ook wanneer een zelfstandige verdeler is van
een product zowel in Vlaams- als in Waals-Brabant geeft dat
wat meer problemen met publiciteit voeren. En als dan onze
voetbalploegen hun uitrusting in Waver gaan kopen hoewel
er lokaal een voetbalzaak aanwezig is, wekt dat toch wel wat
wrevel op.

Wat hebt u zien veranderen in uw vereniging sinds u
lid bent?
Door de jaren heen zijn de tijdsgeest en de middelen wel
veranderd, hetgeen zijn gevolgen heeft voor de werksituatie
van de leden en de werking van de vereniging. Waar de
handelaar vroeger naar de verschillende festiviteiten,
activiteiten, sportevenementen in zijn gemeente ging om zo
de ‘public relations’ van zijn/haar zaak te verzorgen, zijn er
nu veel andere kanalen, waaronder internet, om kopers aan
te trekken. Dit biedt kansen maar is evenzeer een grote
hinderpaal voor kleine bedrijven. Een prijsvergelijking van
het aanbod wordt met één klik mogelijk gemaakt via
internet. Het is dus belangrijk om zich op een andere manier
te profileren. Een grote troef van de KMO’ers is de
persoonlijke klantenbinding, gekoppeld aan een goede
klantenservice. Daarvoor is internet geen hulpmiddel.
Destijds werden KMO’s voornamelijk beheerd door man en
vrouw samen. Tegenwoordig heeft één van de partners
meestal een ander beroep. Bovendien woonde het gezin
meestal bij de zaak, wat nu veel minder het geval is. Dit alles
heeft zijn consequenties naar betrokkenheid van het hele
gezin, de openingsuren, enz…

Krijgt u voldoende hulp en/of steun van het
gemeentebestuur Overijse?  Zijn jullie tevreden met
Leo Van den Wijngaert als schepen van Lokale
Economie?
Wij zijn steeds vrager voor meer communicatie met het
gemeentebestuur.  Het parkeerprobleem in het centrum van
Overijse en het in voege brengen van de ‘blauwe schijf’ werd
met gemengde gevoelens onthaald door sommige
handelaars. Zo is de ‘blauwe schijf’ voor ‘runshoppers’ een

Waar staat UNIZO voor?  Wie zijn jullie leden en welk
is het doel van jullie vereniging?
UNIZO staat, zoals reeds vermeld, voor Unie van
Zelfstandige Ondernemers en is een nationale organisatie
voor Vlaanderen en Brussel. Onze Franstalige tegenhanger
is het UCM. Onze leden zijn zelfstandigen, vrije beroepers,
bijberoepers, franchisenemers en KMO’s. UNIZO maakt in
Overijse deel uit van de Raad van Lokale Economie.  Ons
doel is uiteraard de verdediging van de rechten van de
zelfstandige ondernemers. Maar UNIZO wil ondernemers
vooral ook informeren, adviseren en hun belangen
behartigen.

Waarom bent u lid van UNIZO?
Omdat we beseffen dat we als groep sterker staan en meer
invloed kunnen uitoefenen op het lokaal bestuur.

Vindt u uw vereniging succesvol?
Ja, natuurlijk.  Met onze 117 leden kunnen we toch spreken
van een succesvolle vereniging.  Bovendien staan wij
regelmatig in de kijker met allerhande activiteiten. Zo
organiseren we jaarlijks de publiciteitsstoet en de jaarmarkt
tijdens de Druivenfeesten. Ieder jaar is er de Dag van de
Klant op de derde zaterdag van september en onze
bierproeverij tijdens het tweede weekeinde van november.
Reeds verscheidene jaren is er de actie ‘Met belgerinkel naar
de winkel’. Daarbovenop worden er regelmatig infoavonden
en bedrijfsbezoeken georganiseerd. En ieder jaar beginnen
we met een nieuwjaarsreceptie.

Neemt uw vereniging een politiek standpunt in?
Wij nemen geen partijpolitiek standpunt in en zijn van
overtuiging dat politiekers hun werk moeten doen.
Waar het NCMV vroeger meer christelijk geïnspireerd was,
werd in 2000 geopteerd voor een naamsverandering naar
UNIZO om de vereniging meer open te stellen voor andere
leden. 

Draagt uw vereniging de ‘Vlaamsheid’ hoog in haar
vaandel?
Eigenlijk is dit geen discussiepunt binnen onze organisatie.
Maar toch proberen we zelfstandigen te overtuigen dat een
Vlaamse zaakvoering in hun onderneming belangrijk is voor
Overijse. Anderzijds, toen Overijse met zijn taalklach-
tenloket op TV kwam, hebben sommige handelszaken daar

Een drukte van jewelste op de jaarmarkt op het Justus
Lipsiusplein in 1995.

De handelsbeurs in de markthal werd in 2001 met
glunderende gezichten geopend. Van prinses of koningin,
gemeenteraadsleden en bestuursleden. U herkent wellicht
nog meer personen.... Laat het gerust weten. V.l.n.r. zien
wij Gerard Van Duffel, Patrick De Kock, Jean-Pierre
Botteldoorn, Rolf Heidrich uit zustergemeente Bacharach,
Pieter De Man, Theo Dewilder, burgemeester Dirk
Brankaer, Viviane Dewaet en Guy Vandenput.
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prima oplossing. Voor ‘funshoppers’ die er graag een terrasje
bij nemen, is ze dan weer minder interessant en moeten die
dan maar wat verder uit het centrum een parkeer-
gelegenheid gaan zoeken.
Leo doet meer dan zijn best als schepen.  

Vinden jullie het CC Den Blank geen oneerlijke
concurrentie voor de andere horecazaken in onze
gemeente?
De gemeente zou daar in het algemeen, niet alleen met ‘Den
Blank’, eens moeten over nadenken.  Zalen verhuren aan
verenigingen is OK, maar aan privémensen…..

Vindt u dat de verschillende verenigingen in Overijse
voldoende samenwerken?
Eigenlijk niet. Sportverenigingen komen misschien wel het
meest langs bij zelfstandigen voor sponsoring, maar als
klant zie je ze zelden.  Nochtans is de sociale impact van
zelfstandigen op het verenigingsleven zeer groot. Bij gebrek
aan sponsoring door zelfstandige ondernemers zou een hele
rits van activiteiten bij verscheidene verenigingen in duigen
vallen. Het gemeenschapsleven zou er zeker hinder van
ondervinden.

Wat zou u graag zien veranderen in Overijse binnen de
komende 6 jaar in het licht van de komende gemeente-
raadsverkiezingen?
UNIZO werkt momentel aan een prioriteitenlijst betreffende

de noden van Overijse om die tegen de gemeenteraads-
verkiezingen te overhandigen aan alle politieke partijen. En
een beetje minder streng optreden van de politie bij het
uitschrijven van parkeerboetes is ook wenselijk. 

Er zijn in Overijse nog verenigingen met hetzelfde
doel als UNIZO maar met andere strekkingen. Werden
er al initiatieven ondernomen om één grote koepel-
organisatie te vormen?
Zo zijn er de LVZ, het Liberaal Verbond der Zelfstandigen, de
Handelaars van Overijse, Jezus-Eik en Eizer. Er is wel de
goede sfeer aanwezig om samen te werken, maar niet onder
één naam. UNIZO heeft meer een syndicale functie waar de
Handelaars van het centrum en onze gehuchten meer
werken aan de lokale noden van hun aangesloten leden.  

Is er in het algemeen genomen een daling of een
stijging waar te nemen van mensen die een
zelfstandige zaak beginnen? Wat is volgens jullie de
oorzaak dat er de laatste jaren toch vaak lege
handelspanden te bespeuren zijn in het centrum van
Overijse?
Nationaal gesproken is er een stijging van zelfstandige
beginners, maar tevens ook een stijging in het aantal
faillissementen per jaar. Wat die lege panden betreft: vaak is
er geen opvolging geweest van zaakleider op kinderen in
bestaande zaken. De concurrentie van de grote ketens, het
internet, de mobiliteit van de mensen, het gebrek aan
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verscheidenheid in handelszaken, te weinig kapitaalkracht
voor jonge starters, gebrek aan inzet, ….. en het is een
probleem waar vele gemeenten en dorpen mee te kampen
krijgen. En regelmatig komen er dan toch ook wel
handelszaken bij.

Jullie zijn zelfstandigen. Mochten jullie kunnen
herbeginnen, zouden jullie dan voor een andere
loopbaan kiezen ?
Hier kregen we geen unaniem antwoord op. Als zelfstandige
moet je je werk kunnen zien als je hobby en het moet een
beetje in je zitten. De lange uren hebben jonge ondernemers
er vaak niet meer voor over. Je moet heden ten dage toch al
wel een serieuze opleiding hebben, buiten je eigen stiel, om
als zelfstandige te beginnen.  Nochtans is er veel
tewerkstelling bij zelfstandigen en KMO’s.  Vooral in de
horecasector is er toch wel een overdaad aan reguleringen
waaraan je moet tegemoet komen. Bovendien, een
ondernemer met personeel, komt vaak in de problemen
wanneer hij op pensioen wenst te gaan en zijn personeel
moet ontslaan en uitbetalen.

Een gezellig vraaggesprek. Voorzitter Luc De Cupere, In-
grid De Wilde, Gerard Van Duffel en ondervoorzitter Pa-
trick De Kock. Anny Fluyt was al vertrokken. (foto Greta
Dumon)

Krijgt u Spoorslag toegezonden en leest u het ook?
Ook hier verschillende antwoorden. De ene leest het zigzag
en de andere van A tot Z.

Vindt u een vereniging zoals VKD belangrijk voor
Overijse?
Iedereen die in Overijse komt moet weten dat ze in een
Vlaamse gemeente zijn. Daar kan VKD zeker een rol in
spelen.

Waarin of waarbij kan VKD-Spoorslag uw vereniging
helpen?
Iedereen heeft zijn rol in de maatschappij. Wij moeten daar
af blijven.

Wij danken jullie voor het aangename en boeiende gesprek.

Greta en Ingrid 

Met zo’n zelf-
klever lokte het
NCMV nieuwe
klanten.



Sinds kort zijn de gemeenten Overijse
en Hoeilaart een nieuwe Vlaamse
vereniging rijker, namelijk de afdeling
Druivenstreek van de vzw Vlaamse
Volksbeweging. 
We zijn een sociaal-culturele vereniging
die  het behoud en de versteviging van
het Vlaamse karakter beoogt van dit
stuk Vlaams-Brabant aan de rand van
Brussel. Als jongeren willen wij een
beter beeld meegeven over het Vlaams-
Nationalisme, aangezien dit door de
media al meermaals door het slijk is
gesleurd. Onze actie toespitsen tegen
een groeiende verfransing van onze
mooie Vlaamse gemeenten is vanzelf-
sprekend. Spijtig genoeg zijn er immers
nog altijd vele francofone inwoners  die
onze Vlaamse cultuur en taal naast zich
neerleggen: zij weigeren zich aan te
passen en onze taal te spreken.
Hier ligt voor ons en voor alle weldenk-
ende Vlamingen de uitdaging om deze
personen op een vriendelijke, democra-
tische en kordate manier erop te wijzen
dat ze op Vlaams grondgebied wonen
en zich moeten aanpassen. En wat vol-
gens ons nog belangrijker is: bij de
Nederlandstalige inwoners het Vlaams
identiteitsgevoel versterken. Wij willen
iedereen overtuigen dat men zich niet
slecht moet voelen om zich als Vlaming
te profileren i.p.v. als Belg.

We zullen met onze vereniging ook aan-
wezig zijn op de talrijke evenementen
zoals de Gordel, de Brabantse Pijl, de
Ronde van Vlaanderen en zo het
Vlaamse karakter benadrukken. Tot
slot willen wij ook het aanspreekpunt
zijn voor mensen die vragen hebben
over de Vlaamse Volksbeweging, haar
nationale  bijeenkomsten, betogingen
en vieringen.

Kevin De Cupere

15Spoorslag jaargang 42, nummer 3 - 2012

K
O
R
T G

EN
O
TEER

D

VVB Druivenstreek

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

Tijdens de jongste Brabantse Pijl waarvan de eindstreep ter hoogte van het
Overijsese politiekantoor op de Brusselsesteenweg lag, was de jonge VVB-
afdeling uiteraard aanwezig met ons Vlaams symbool. V.l.n.r. Koen Dekens,
Kevin De Cupere, Aaron Debacker, Stijn Guns, Wouter De Broyer, … en Henkie.
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PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard
jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen

Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk

BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

Uit sympathie

U komt toch ook … DE HELE DRUIVENSTREEK VIERT SAMEN FEEST
Dubbele 11 juliviering in Overijse op zaterdag 30 juni 2012

vzw Vlaams Komitee Druivenstreek m.m.v. het gemeentebestuur Overijse

NIEUWE FORMULE
En kom dan na de uitreiking van de IJseprijs met uw gezin, met vrienden en kennissen 
de zaterdagavond feestelijk vieren. Vanaf 15.30 uur is er doorlopend toffe, ontspannen

FEESTSTEMMING OP SOLHEIDE.
Waar ? Op Solheide ! Te voet gemakkelijk te bereiken via het kasseistraatje langs de 
Brusselsesteenweg. Of komt u met de wagen ? Er is parkeergelegenheid aan de ingang 

via de Korenarenstraat.
Wat mag u verwachten ? Tijdens de namiddag en avond zal iedereen 

- kinderen, jongeren en volwassenen - zich goed voelen. 
Dank zij populaire volksspelen (*), kinderanimatie, initiatie wimpelen, springkasteel, …

Drank- en eetstanden en aangepaste muzikale omkadering.
Wij verwelkomen u graag en wensen u een ontspannen, familiaal Vlaams feest !

(*) eggeschieten, gaaibol, sjoelbak, trou madame, slagwip, steltlopen, zwierbol, labyrint …
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VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Acta est fabula: een overlijdensbericht (bis)

In een vorig Spoorslagnummer meld-
den wij reeds dat de jeugdhuiswerking
van de Vlaamse Jongeren Overijse
na jarenlange stervensweeën werd
stopgezet op 10-12-2011. In Meervoud
wijdde Rudi Coel een uitvoerige, heel
interessante bijdrage aan de VJO. Een
ingekorte versie leest u hieronder (de
redactie).

In 1973 werd in de gemeente Overijse
het jeugdhuis de Vlaamse Jongeren
(VJO) opgericht. De jeugdhuizen waren
in volle opgang. Er waren toen nog niet
echt veel jongerencafés en een
jeugdhuis gaf jongeren de kans hun ding
te doen. Het bijzondere aan de VJO was
dat de vereniging een uitgesproken
Vlaamse en groene inslag had. In de
jaren vijftig en zestig werd er in Overijse
lustig en ruimtelijk onverantwoord
verkaveld zodat vooral de gehuchten
Jezus-Eik en Maleizen op korte tijd her-
schapen werden in grote villaparken. De
aanleg van de E411 Brussel-Namen in
1959 zwengelde de stadsvlucht aan. Het
waren vooral rijkere Franstaligen die er
zich vestigden. Er tekende zich een pa-
troon van ruimtelijke segregatie af dat
tot op heden nog steeds bestaat zodat er
nog altijd weinig contact is tussen de
oorspronkelijke Vlaamse inwoners en
de nieuwkomers. Veel integratiebereid-
heid toonden de Franstalige inwoners,
vaak trouwens van Vlaamse komaf, ook
niet. In 1976 werd er voor het eerst een
zuivere Franstalige lijst neergelegd door
het FDF, dat meteen 4 zetels op 23 in de
wacht sleepte.
In datzelfde jaar deed de Volksunie, die
in 1970 al onder de naam Vlaams
Overijse aan de verkiezingen had
deelgenomen, haar intrede in de
gemeenteraad met drie zetels, waaron-
der die van Marcel De Broyer. Hij zat
ook in de eerste beheerraad van de
Vlaamse Jongeren. Niet dat hieruit de
conclusie mag getrokken worden dat de
VJO opgericht werden als een rekrute-

ringscentrum van de Volksunie. Het had
meer te maken met het feit dat bij de
jonge oprichters zelf niet genoeg
meerderjarigen zaten. Niettemin had het
jeugdhuis van meet af aan een Vlaams-
nationale inslag, die een paar jaar later
onder impuls van Guido Tastenhoye
ook statutair werd ingeschreven: De
vereniging heeft tot doel om, zonder
onderscheid van levensbeschouwing en
politieke overtuigen, een open
jeugdhuis te bezorgen aan de Neder-
landstalige jongeren van de gemeente
Overijse en omgeving, die een Vlaamse
overtuiging nastreven, om aldus een
kern van Vlaamsgezinden op te
bouwen die streven naar een on-
afhankelijk Vlaanderen. De VJO waren
daarmee het enige Vlaams-nationale
jeugdhuis in Vlaanderen. 

Laat er geen twijfel over bestaan: net als
bij andere jeugdhuizen lag bij de VJO de
klemtoon op ontspanning, maar de
vereniging bood ook een ontmoe-
tingsplaats die Vlaamsgezinden aanzoog
en mensen ook Vlaamsgezind maakte.
Op dit ogenblik zitten er overigens drie
oud VJO-leden in de gemeenteraad,
waaronder een schepen. Wie dat in 1973
zou voorspeld hebben, zou men voor
gek gehouden hebben. De vereniging
stelde zich uitgesproken kritisch op
tegenover het gemeentebestuur. Ook
dat werd later in de statuten ingebed: De
vereniging stelt zich ook tot doel het
milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid
van de gemeente Overijse en omgeving
kritisch op te volgen, en zo nodig acties
op ‘t getouw te zetten om de groene en
landelijke omgeving van de streek te
vrijwaren.
De Vlaamse Jongeren zetten zich inder-
daad af tegen verdere verkavelingen en
aanslagen op de resterende ruimte. Zo
waren zij actief in de strijd tegen een
golfterrein, dat zonder enige bouwver-
gunning werd aangelegd, tegen nieuwe
wijken aan de rand van het Zoniën-

woud, tegen een caravanpark op
plateau van Terlanenveld, het grootste
stuk open ruimte in de gemeente, tegen
de aanleg van een industrieterrein in
Maleizen, tegen sluikstorten, enz. Om
haar eigen onafhankelijkheid te be-
waren, weigerde de vereniging in de
beginjaren systematisch subsidies, in
tegenstelling tot jeugdhuis Hartenaas,
dat alle steun van het gemeentebestuur
kreeg. Een kritisch jeugdhuis kon men
missen als de pest. Hartenaas hield zich
angstvallig ver van de gemeentepolitiek.
De Vlaamse Jongeren gaven daaren-
tegen bij elke verkiezing een kritisch
blaadje uit. Overijse werd in die periode
gedomineerd door de CVP. Binnen die
CVP ontstonden serieuze barsten tussen
een groep die niet meteen problemen
had met verstedelijking, en de vertegen-
woordigers van de boeren en de lokale
middenstand, met als kopstuk Jules
Peeters. De eerste strekking hield de
overhand en leek in 1995 het pleit
gewonnen te hebben toen Eric Schamp
een coalitie aanging met de liberalen.
Het ambitieuze ruimtelijk orde-
ningswerk, dat aangevat werd onder de
vorige coalitie CVP-VU-SP en dat
Schamp stokken in de wielen had
proberen steken, soms zelfs met steun
van de Franstaligen, werd op een zij-
spoor gezet. De Vlaamsgezinde schepe-
nen Dirk Dewolf en Jules Peeters, die
niet de moed hadden gevonden om te
breken met de CVP, konden het enkel
ondergaan.

Mensen uit de VJO waren actief be-
trokken bij het oprichten van de lokale
lijst Overijse2002, die het partijland-
schap probeerde te herschikken rond
de nieuwe breuklijn tussen Vlaams-
gezind/groen enerzijds en verstedelij-
kend/taalonverschillig anderzijds.
Mensen uit de VJO waren ook sterk be-
trokken in de strijd tegen het
grootschalige winkelcentrum dat
Schamp wilde aanleggen op het Sta-
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tionsplein. Overmoedig wilde Schamp
dat project doordrukken in een verkie-
zingsjaar, net zoals hij zich actief
inzette voor het inplanten van een nij-
verheidsterrein in Maleizen, net zoals
hij zich inzette voor de legalisering van
het golfterrein in Jezus-Eik, net zoals hij
tegenstanders royeerde, net zoals hij
niet langer onder de naam CVP opkwam
maar met de lijst B(urgemeester). De
overmoed en het dictatoriaal optreden
van Schamp werden ook zijn val. CVP-
zwaargewichten zoals Peeters stapten
over naar Overijse2002 of namen niet
langer deel aan de verkiezingen zoals
Dirk Dewolf, en in oktober 2000 kwam
het tot een regelrechte aardverschui-
ving in Overijse doordat de lijst van Eric
Schamp, die de steun kreeg van CVP-na-
tionaal, 7 zetels van de 11 moest inle-
veren en Overijse2002 van 3 naar 9
sprong. Schamp probeerde het nog een
laatste keer in 2006 met een verbond
tussen Franstaligen, en overlopers van
VLD en CD&V, maar haalde het niet.
Overijse2002 voert nog steeds een
beleid dat open ruimte wil beschermen,
woongelegenheid wil bieden aan de
eigen inwoners, inwijking wil afremmen
en het Nederlandstalig karakter vrij-
waren.

In dit verhaal speelden de Vlaamse Jon-
geren niet de hoofdrol, maar wel een
niet te onderschatten bijrol. Het politiek
actieve was halverwege de jaren ne-
gentig echter al voorbij. Na voorzitter
Luk Vandeuren ging het snel bergaf met
nog felle opflakkeringen onder Joris
Kelchtermans (inmiddels parlements-
medewerker van N-VA) en Ellen Raes.
In 2009 zag de beheerraad, die in
meerderheid bestond uit ouderen, zich
een eerste maal verplicht in te grijpen
toen jongeren, die openlijk belgicistisch
waren en  geen graten zagen in verste-
delijking of zelfs een tweetalig statuur
voor de gemeente, de vereniging wilden
overnemen. Een doorstart in datzelfde
jaar lukte niet. De jongerenploeg
slaagde er niet in de druk van anti-
Vlaamsgezinde elementen te weerstaan.
Zelfs het organiseren van een kwis rond
BHV werd afgeblazen. In de zomer van
2010 werd er node een tweede maal in-
gegrepen, voor het geld opgesoupeerd
was. Er werd nog een poging gedaan om
een soort Vlaams huis op te zetten,
maar daar was tenslotte niet genoeg ani-
mo voor. De begrafenis op 10 december
was slechts een formaliteit. De Vlaamse
Jongeren waren al lang een mummie.

Rudi Coel

Om over na te denken...

Volgens federaal opgelegde regels
moet Vlaanderen de jaarlijkse geld-
stroom van 12 miljard euro (“soli-
dariteit”) naar Wallonië instand-
houden. Samen met de belastingen
die Vlaamse KMO’s en NV’s blinde-
lings afdragen, snijdt zulks diep in de
Vlaamse geldbeugel. 
Voorbeeld: een gemiddeld Vlaams
gezin van vier personen verliest daar-
door per jaar minstens 4.380 euro!
Zonder die verplichte ‘solidariteit’ zou
Vlaanderen een groot deel van dat
geld kunnen gebruiken voor de infra-
structuur van de zorgsectoren en het
onderwijs. Het vergrijzingsprobleem
zou kunnen aangepakt worden, de
belastingdruk verminderen, er zou
geïnvesteerd kunnen worden in
betaalbaar wonen. De sociale zeker-
heid zou volledig kunnen over-
genomen worden van de federale
overheid, enz... 
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VLAANDEREN

Wim Gijssels Renaat Veremans

Vlaanderen

In 1910 werd door de maatschappij “Voor Taal en Volk” een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw Vlaams lied.
Een 16-jarige Lierenaar, leerling aan het Lemmensinstituut te Mechelen won de prijs met “Vlaanderen”.  Zijn naam
was Renaat Veremans en zijn lied werd in Vlaanderen beroemd.

Renaat Veremanswerd geboren te Lier op 2 maart 1894. Na
de eerste lessen voor notenleer en piano van zijn vader
kreeg hij zijn opleiding aan het Lemmensinstituut te
Mechelen waar hij prijzen voor orgel en piano behaalde. Zijn
studies deed hij aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium
van Antwerpen onder andere bij Arthur Meulemans en
August de Boeck. Verder deed hij een bepaalde tijd privé-
studies bij Edward Verheyden voor contrapunt, fuga en
compositie. Hij werd organist aan de Sint-Pauluskerk in
Antwerpen en was in deze functie van 1917 tot 1927
werkzaam. Van 1921 tot 1941 was hij eveneens dirigent van
de Koninklijke Vlaamse Opera van Antwerpen. Verder was
hij docent aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van
Antwerpen van 1928 tot 1959. Aan het Stedelijk
Conservatorium Brugge was hij in 1943 en 1944 directeur.
Met het patriottisch lied Vlaanderenwerd hij in 1910 ook als
componist op een slag beroemd. Maar hij schreef muziek

voor vele genres, bijvoorbeeld opera’s, operettes, cantates,
film- en toneelmuziek. Renaat Veremans overleed te
Antwerpen op 5 juni 1969.

Willem Gijssels werd geboren te Dendermonde op 23 april
1875. Hij was een neef van Emmanuel Hiel en een zwager
van Herman Teirlinck. Overtuigd Vlaamsgezind
letterkundige die ook liederenteksten schreef. Vanaf 1916
werd hij redacteur van het weekblad “Vlaamsch Leven”.
Hiermee kwam hij in Brussel op voor de belangen van de
Vlamingen. Op het einde van z’n carrière werkte hij voor het
museum van de Vlaamse Letterkunde. Hij stierf te
Antwerpen op 5 februari 1945.

Roeland
(Wordt vervolgd)

Hier volgt de tekst:

I
’t Zijn weiden als wiegende zeeën,
Die groenen langs stroom en rivier,
Hier vredige dorpjes, daar steeën,
Die rijzen met torens vol zwier,
’t Zijn welige velden en wouden,
Of vlakten der heide vol rust.
O ‘k wil in mijn harte behouden
Die schoonheid mijn opperste lust.

Refrein:
Voor Vlaanderen, Vlaanderen,
Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.
Mijn land is het land van de stille,
De vreedzame, brede natuur.

II
Uit beelden en doeken en zangen,
Uit al wat een kunstenaar schiep,
Straalt gij als met tover omhangen,
Zo innig gevoeld en zo diep.
Gij spiegelt de aard uwer kind’ren,
Gij vindt in hun werken u weer,
Hoe zou mijne liefde vermind’ren,
U minnen wil ik meer en meer.

Wasserij IRIS nv

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

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

Uit sympathie
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BERKENKRUISJE
historisch vormend tijdschrift

opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa

jaarabonnement 12 € op rek. Sint-Maartensfonds 
401-3019081-71

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Vrijdagavond 17 uur. Na een drukke
werkweek willen we het weekeinde
gewoontegetrouw gezellig inzetten met
een frisse pint. Vanavond hebben we
afgesproken in ‘Café de sportecho’ in
Hoeilaart.

Toch even een berichtje tussendoor.
Enkele weken nadat we de Lipsio in
hartje Overijse bezochten (vorig
Spoorslagnummer), ligt het café er wel
netjes, maar toch wat zielig bij, met drie
grote neergelaten rolluiken. Ja, de uit-
baters hebben gekozen voor het be-
zoekerscentrum ‘Dru!f’ in den Bonten
Os, rechtover de Sint-Martinuskerk.

De sportecho is gelegen op het
Gemeenteplein nr. 38, in het centrum
van Hoeilaart, recht tegenover de kerk,
waar er parkeergelegenheid in
overvloed is. Bij het binnenkomen
stellen wij vast dat we blijkbaar niet de
enige dorstigen zijn. Volle ambiance!

We worden er ontvangen door
Dominique Vander Linden, die sinds
anderhalf jaar uitbater is van het eta-
blissement. Het café gaat al meer dan
honderd jaar mee. De naam is
gedurende die periode veranderd van
‘Café de tourist’ over ‘Café des sports’
naar ‘De sportecho’. Dominique zelf is
niet op de hoogte van het verleden. De
gemeente Hoeilaart is eigenaar van het
gebouw, dat de tand des tijds goed
doorstaan heeft. Het interieur is sober
maar netjes. Een ruim lokaal met een
meterslange toog omringd met
barkrukken, die ingenomen worden
door de vaste klanten. Vooraan in het
café staan er talrijke tafels en stoelen
voor de gasten die het iets rustiger aan
willen doen. Het café is voorzien van
een ruim terras dat uitgeeft op het Felix
Sohiecentrum. Tafels en stoelen staan
klaar. Er wordt alleen nog gewacht op
de zon om ze uit te stallen. Sluitingsdag
is maandag. Dinsdag, woensdag en

donderdag start de dag om 9 uur. Vrij-
dag, de marktdag, en in het weekend is
het café reeds van 8.30 uur open. Het
sluitingsuur wordt bepaald door de
laatste stamgast...
Wat ons vooral opvalt is dat op elke
muur een TV-scherm gemonteerd werd.
Soms wordt er nog voor een supple-
mentair groot scherm gezorgd. In
welke richting je ook kijkt, je kan niks
missen van de sportactiviteiten van de
dag. Het café heeft zijn naam niet
gestolen. Ja, elk sportevenement wordt
op de voet gevolgd. Elke belangrijke
voetbalwedstrijd lokt talrijke suppor-
ters naar het café en wordt met veel
enthousiasme door de stamgasten
becommentarieerd. Zo zal ook op 8 juni
aanstaande het EK-voetbal feestelijk
worden ingezet. Om 20.30 u. komt de
muziekgroep EIGTY-ONE in Hoeilaart
het startschot geven. Dat belooft!
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de sportecho het clublokaal is van
ERH, Eendracht Racing Hoeilaart. Na
elke match zakken spelers en suppor-
ters trouw af naar hun clublokaal. 
Verder wordt hier ook stevig gebiljart.
Donderdagnamiddag komen de gepen-
sioneerden aan de beurt en dinsdag- en
woensdagavond wordt er competitie
gespeeld. HBC, oftewel de Hoeilaartse
biljartclub, vertegenwoordigt het dorp.
Tweemaal per jaar is er een ‘belottecon-
cours’ zodat ook de kaarters aan hun
trekken komen.
Verder is er een spaarkas die mo-
menteel ongeveer honderd leden telt.
Het jaarlijkse eetfestijn vindt plaats in
het Lindenhof.
Dominique vertelt ons dat zijn cliënteel
vooral uit Hoeilanders bestaat. Elke
leeftijd is hier vertegenwoordigd, zowel
bij de mannen als bij de vrouwen. Men
kan hier zowel rustig een koffie komen
drinken als een stevige pint en deelne-
men aan de geanimeerde gesprekken

De Sportecho in Hoeilaart
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aan de toog. Uiteraard staan de na-
tionale en de internationale voetbal-
wedstrijden ter discussie maar ook de
politieke gebeurtenissen worden hier
op de voet gevolgd en besproken. Men
treft hier aanhangers van alle politieke
strekkingen aan die elk hun eigen
mening hebben; na een vergadering
wordt hier elk agendapunt nog eens
grondig uitgespit. De deur staat hier
voor iedereen open. Zo spreekt de
plaatselijke wandelclub, de IJsetrip-
pers, hier af om allemaal samen hun
tocht verder te zetten.
Dominique zelf zit vol dynamisme en
staat open voor veel initiatieven. Hij
beschouwt zijn café als een centrale
ontmoetingsplaats van het dorp waar
alle mensen die behoefte hebben aan
een gezellige babbel, die gezamenlijk
naar sportevenementen willen kijken
of/en die graag een kaartje leggen van
harte welkom zijn. Een plaats waar
jong en oud zich thuis voelt.
We ontmoeten Tienne Bus, die hier
naar eigen zeggen al 50 jaar dagelijks
over de vloer komt. Hij komt hier voor
de goeie ambiance. Er wordt ons ook
verteld dat het café met Dominique aan

het roer steeds een warme en gezellige
ontmoetingsplaats is.
Als we vragen naar het rookverbod,
krijgen we te horen dat het hier strikt
nageleefd wordt. Hierdoor worden er

mensen aangetrokken die anders niet
zouden binnenkomen.
De cafébaas staat erop dat zijn bier
perfect geschonken wordt. Van het vat
kunnen we Jupiler, Jupiler blue, Hoe-
gaerden, Kriek en blonde Leffe krijgen.
Een pintje kost € 1,60, een lekkere
koffie € 1,90 en voor de genieters is er
ook nog trappist tegen €3,00.
We stellen vast dat de tijd voorbij vliegt
in de sportecho. Bij het huiswaarts
keren botsen we op de Chiro van Jezus-
Eik. Als we vragen wat hen hier brengt,
vertellen ze ons dat ze hier afspreken
om daarna samen naar een fuif in de
Eekhoorn af te zakken. Zo komen ze
reeds in stemming, want als de
sportevenementen het laten afweten,
kan men hier genieten van aangename
muziek.
Kortom, als je houdt van mensen, een
lekker glaasje drinkt, op de hoogte wil
blijven van alle sportieve gebeurtenis-
sen, dan moet je in de sportecho zijn!

Karolien en Yvette.
www.volkscafes.be
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Druivenmuren te Thomery en By (Frankrijk), 
kilometers lang
Vandaag verlaten wij onze Druiven-
streek en trekken 380 km ver, langs
Compiègne en Fontainebleau, tot in
Thomery aan een meander van de
Seine. Daar kon men de tafeldruif al op
het eind van de 19e eeuw “massaal”
kunstmatig vers houden in glazen
hangflesjes (zie Spoorslag 2012 nr. 1).
Maar By en Thomery krijgen vandaag
onze eerste aandacht omdat er – gelijk-
tijdig met de vernieuwende aanpak van
Hoeilander Felix Sohie bij ons –
aanzetten waren tot geforceerde teelt
van tafeldruiven, die in heel Europa op
de feestdis van adel en rijke bour-
geoisie bijzonder gesmaakt werden.
In het boek Culture du Chasselas à
Thomery (Parijs, 1863) maakt auteur
Rose Charmeux op bladzijde 83 gewag
van de eerste pogingen in 1861! In
datzelfde jaar liet Ed. Pynaert in ons
eigen Brussel en ook in Parijs Culture
forcée des arbres fruitiers verschijnen.
Van hem verschijnt te Gent in 1906 Les
serres-vergers.

Black Alicante in een verwarmde ser
van het bedrijf Salomon te Thomery.
Prentkaart van het begin der 20e eeuw

Publiciteit voor het tuinbouwbedrijf
van Rose Charmeux, die op de Wereld-
tentoonstelling van 1867 al een gouden
medaille wegkaapte. (Illustratie uit
het boek van Philippe Bissières en
Michel Pons, Georges-François
Charmeux (1861-1936) Une vie au
service du Chasselas.)

Voor zijn kroniek in het tijdschrift
Jardin noteerde François Charmeux
dagelijks de aanvoer en de prijzen van
witte en zwarte tafeldruiven in de
Hallen van Parijs. Hij gebruikte die
schematische grafieken op glasplaat als
illustratie bij zijn voordrachten. Voor de
witte tafeldruif ging het twaalf maan-
den lang, het hele jaar door, over “Chas-
selas” van Algerië, Moissac of Thomery,
“Zuid-Franse” van de Provence, Rous-
sillon of Languedoc, “Muscat van
Alexandrië”, “Bicane” en “Garonne”

Schema van aanvoer en prijzen van
zwarte tafeldruiven doorheen het jaar
met een terugval in november en prijs-
stijgingen rond kerst en nieuwjaar...
Behalve het vakkundig telen was blijk-
baar het vers bewaren van tafeldruiven

van het allergrootste belang. (Illus-
tratie uit het geciteerde werk, blz. 23)

Bekijken wij de grafiek van de zwarte
tafeldruif van dichterbij: de variëteiten
zijn “Oeillade”, “Muskaat van Ham-
burg”, “Frankenthal”, “Black Alicante”
en “Gros Colman”, die ook bij ons voor
een deel gekend en geteeld werden.
Rechts staat een afbeelding van een
tros Black Alicante, die gemiddeld bij-
na een halve kg woog. Vertikaal staan
de prijzen per kg, van 0 tot vijftig
Franse frank, Franse franken van 1923
welteverstaan! De horizontale lijn geeft
het tijdstip weer: elf maanden per jaar.
Alleen in juli was er geen aanvoer van
Franse zwarte tafeldruiven! En wie de
kleine lettertjes kan lezen, verneemt
dat het om vier soorten aangevoerde
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druiven gaat: druiven die in zakjes aan
de wijnstok of in hangflesjes bewaard
werden, vollezondruiven en druiven
geteeld onder glas. Het zal onze
(gewezen) serristen niet verbazen dat
de Black Alicante en de Gros Colman
met de hoogste verkoopprijzen de
kroon spanden! Niet te verwonderen
ook dat de concurrentie tussen de
Franse en onze Brabantse tafeldruif
bikkelhard was. In het geciteerde boek
van Bissières en Pons lezen wij – bij de
illustratie van twee oude Hoeilaartse
prentkaarten met serrengezichten – in
eigen vertaling: “Op het eind van de 19e
eeuw bouwden de Belgen te Hoeilaart,
in de omgeving van Brussel, hectaren
geforceerde serren. Het bedrijf van de
gebroeders Sohie alleen al telde een
1.000 verwarmde serren op 12 ha. Han-
denarbeid en steenkolen zijn er goed-
koper dan in Frankrijk en de Belgische
druiven worden in de Hallen van Parijs
tegen een lagere prijs aangevoerd in
dezelfde periode als de vers gehouden
‘Chasselas’ en de geforceerde druiven
van Thomery”. 

Een tweede citaat komt, met dank aan
collega Michel Pons, uit het Franse
Journal des debats van zaterdag 31 mei
1890. Jules Laverrière is aan het woord:
“De heer Gillekens, geleerde weten-
schapper en directeur van de Vilvoord-
se Tuinbouwschool, kan getuigen dat
de Belgen erin slagen met hun teelt-
wijze, gestoeld op onderzoek en erva-
ring, zonder beschermende schaduw
van handelsprotectionisme de Franse
druiventelers te verslaan op hun eigen
markten”. Hoe Frankrijk een jaar later
reageerde, kunt u lezen in mijn “Geïl-
lustreerde encyclopedie van de Bra-
bantse druiventeelt onder glas (1865-
2010)”, blz. 169.

Wat moeten wij ons voorstellen bij
druiven bewaard in zakjes? Deze prent-
kaart (uit het geciteerde werk blz. 55)
geeft een sfeervol antwoord. In Ma-
thaly, gemeente Moissac, zullen deze
trossen in zakjes tot kerstmis aan de
druivelaar blijven hangen. 

Ik betrap er mezelf op dat ik met het
beeld van druivenmuren in mijn hoofd
niet kon voorbijgaan aan geforceerde
teelt uit dezelfde tijd als de eerste
pogingen van Felix Sohie, aan handel
en concurrentie. Maar nu stappen wij
zoals beloofd tussen de “druiven-
muren” waarvan er nog honderden me-
ter rechtstaan. Mijn bezoek aan Thome-
ry vorig jaar heeft mij in ieder geval met
verstomming geslagen. Geniet u mee
van prentkaarten en van zelf gemaakte
foto’s?

In het Thomery van eind 19e, begin 20e
eeuw zijn de druivenmuren niet weg te
denken. Onderaan ziet u de halve ser
van Salomon, die vandaag nog te
bezichtigen is.

Gerestaureerde muurser van het
bedrijf Salomon. In deze zuidgerichte
druivenser werden de druivelaars
‘geforceerd’; toch zijn het geen
‘gestookte’ druiven, anders zouden de
verwarmingsbuizen wel opvallen.
(Eigen foto)

Oude foto van het dorp. De druiven-
muren palmen het laatste stukje be-
werkbare grond in. Met wat fantasie
doet het ons denken aan het glazen
dorp Hoeilaart van weleer. (Foto uit
het boek van Michel Pons, Thomery à
l’ âge d’or de la carte postale.)

Zo ziet Thomery er vandaag uit. In het
wapenschild rechts kunt u niet naast de
gele druiventros kijken. En als u eens
op bezoek gaat, met of zonder over-
nachting, haalt u er als druivenliefheb-
ber zeker uw hartje op. Toeristische
dienst, 11 rue de la République, 77810
Thomery, tel. 01 64 70 80 14. 

Francis Stroobants



De Kronkel
Bestaan er Kronkelgrenzen? Misschien wel, maar niet rich-
ting Frankrijk, want nu hebben Dirk en Annie Hiers – Ericx
de prijs gewonnen. Proficiat! Waar wonen zij? In het
vakantiehuis L’ Eperon d’or – Le petit Mas te 24380 Veyrines
de Vergt (Périgord – Dordogne). Een mooie streek, kunnen
we getuigen, want wij zijn er al een week op vakantie ge-
weest. Nu pas was de oplossing “vlinders” en vergis u dus
nooit. Stuur uw oplossing meteen op en wellicht wacht u na
lottrekking een mooie boekenprijs.  

Uw e-postbericht of (brief)kaart zal op 28 augustus in de
trommel gaan. U kent de adressen: De Kronkel, Kardinaal-
straat 20, 3090 Overijse of per elektronische post naar  

Oplossing vorig nummer:

Horizontaal:
1. Het ... is een andere benaming voor het Europese conti-

nent. Azië is het Morgenland. ’t Hangt er wel van af van-
waar je kijkt ...

2. ... Esterella – Twee eerste letters van een slagader – Een
... druiven

3. ... Wyndaele – Initialen van Land Cruiser
4. ... Maria - ... De Craene – Autokenteken van Zwitserland
5. Eerste helft van ‘gieten’ – Klinkers van ‘geel’
6. Golfterm – Hij bleef op zijn ... staan
7. Iemand met ... bejegenen
8. ... van Vlaanderen – Ik ... je voorstel af
9. ‘Rationalisten bekijken en lezen de partituur, maar het is

nog niet zo zeker dat zij de ... horen.’
10. ... Wouters (sportman)
11. Dialect van een lidwoord - Meisjesnaam
12. Hij werd voortdurend bedrogen zonder er ... in te hebben

– De eerste betonnen kerk in Vlaanderen was die van
Sint-Rochus in .... Gebouwd in de jaren ‘20 in een men-
geling van modernisme en art deco

Verticaal:
1. ... Romeo – Constant ... was de markantste Vlaamse ex-

pressionist. Zijn schilder- en beeldhouwwerken noemt
men ‘monumentaal en verbonden met de aarde’.

2. ... Kwak en moe Boemel – Een bijrivier van de Lesse
3. Tijdens de eerste ‘Mars op Brussel’ in 1961, betoogden

ca. 100 000 mannen en vrouwen onder meer voor de ...
van de Brusselse agglomeratie tot 19 gemeenten, de af-
schaffing van alle taalfaciliteiten in Vlaamse randge-
meenten en voor echte tweetaligheid in Brussel.

4. Allemansvriend is iedermans ... – Tom ...
5. Eduard ... Dekker – Klinkers van ‘zeer’
6. Chemisch element – Heinrich Hermann Robert ...
7. Het ... is de vergroting van een ijzerkristal. Maar dan wel

165 miljard keer.
8. Afkorting van ‘nummer’ - ... van Gaasbeek
9. ... vita – Hij sprak ... lachend - ... Vrouw-Hemelvaart
10. De buurtspoorlijn Brussel-... was de eerste in Brabant.

Sinds 1887 bracht de ‘boerentram’ tuinbouwers met hun
verse groenten en fruit naar de Brusselse markten.

vkd_spoorslag@yahoo.com
of naar
jena.de_wilde@skynet.be
Veel geluk!


