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Er is geen kunst die de ene regering sneller leert van een
andere, dan geld te kloppen uit de zakken van het volk.

Adam Smith (1723-1790)
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Redactioneel

Opvallend hoe de Belgisch nationalistische media (regimepers) voor de gemeenteraadsverkiezingen
haar best deed om zoveel mogelijk de traditionele partijen in de kijker te plaatsen. Het mocht niet
baten. Deze politieke partijen hebben globaal genomen tegenover 2006 in Vlaanderen terrein
verloren. Alleen enkele grote bastions hebben, weliswaar minder overtuigend, stand gehouden. De
vooruitgang van N-VA was indrukwekkend. Nochtans moet men ook een achteruitgang vaststellen
wanneer men de som maakt van alle stemmen op Vlaams nationale partijen. Dit betekent dus dat niet
alle verloren stemmen van VB naar N-VA zijn gegaan.

Een kleine week voor de gemeenteraadsverkiezingen, vond in het GC Den Blank van Overijse het
lijsttrekkersdebat plaats. Wij fronsten onze wenkbrauwen toen we de liberale suggestie hoorde om
ook de Franstalige lijsttrekker op het debat uit te nodigen, zo kon hij aantonen hoe goed zijn
Nederlands wel was. Zowel de liberalen als de groenen stelden voor om voor de Franstalige
nieuwkomers bij hun eerste bezoek aan het gemeentehuis toch één keer inschikkelijk te zijn door
hen in hun taal te woord te staan. Hoe dat dan verder moet werd niet gezegd. Misschien moeten we
hen een bonuskaart geven die na het eerste bezoek afgestempeld wordt, om het gemeentepersoneel
toe te laten bij een tweede bezoek te weten wanneer ze beter geen Frans spreken. De liberalen
hadden ook een oplossing voor de Nederlands onkundige noodartsen bij ongevallen in drie
gemeenten van de Druivenstreek. Men zou het personeel van de brandweer een korte bijkomende
opleiding kunnen geven om de Vlaamse slachtoffers van ongevallen gerust te stellen, in afwachting
dat ze naar het ziekenhuis worden overgebracht waar men geen Nederlands kent of weigert te
spreken en zij zouden dan ook voor de spoedartsen kunnen tolken. Tijdens de
regeringsonderhandelingen kwam dit aanslepend netelig sociaal thema niet aan bod, dat was toch
ook een federale materie net als de op- en afritten van de ring rond Brussel die wel besproken
werden. We willen niet zo ver gaan om aan de liberale intenties te twijfelen om Overijse Vlaams te
houden. 

Intussen zijn de nieuwe gemeentebesturen in de Druivenstreek samengesteld. De resultaten in de
Druivenstreek waren voor de liberalen zeer goed in Hoeilaart, zij haalden er de absolute
meerderheid. In Huldenberg en Tervuren verloren ze stemmen maar bleven op kop qua zetels. In
Overijse wonnen de liberalen 2 zetels, o.m. dank zij het feit dat Blauw-stemmers, uit de niet meer
opgekomen kartellijst CDoV-Blauw-Plus, logischerwijze kozen voor Open VLD. Groen had (met
Sp-a?) een lijst in Tervuren en in Overijse waar ze een bijkomende zetel konden veroveren
(misschien ook het effect van de niet meer opgekomen kartellijsten). De Druivenstreek zal in
Hoeilaart en Huldenberg respectievelijk bestuurd worden door de liberale burgemeesters Tim
Vandeput en Danny Vangoidtsenhoven. Tervuren zal de komende zes jaar geleid worden door een
N-VA burgemeester Jan Spooren en in Overijse, waar de lijst OV2002 - N-VA en CD&V, 41,44% van de
stemmen haalde, zal Dirk Brankaer burgemeester blijven. In Overijse mag N-VA de eerste schepen
leveren en zal dr. Dirk Devroey (Open VLD) de gemeenteraad voorzitten. Opmerkelijk dat in de
Druivenstreek de Franstalige lijsten meerdere zitjes in de gemeenteraden hebben verloren. Maar
waakzaamheid blijft geboden!

De Belgische nationalisten, en zeker de Franstaligen, zijn in de grote vooruitgang van de N-VA niet
gerust. De Gentse socialistische burgemeester Termont plaatste, in een interview voor de
Nederlandse TV zender VPRO, het discours van Bart De Wever in de jaren dertig. De Belgische
Italiaan Di Rupo (PS) spuwt, als regeringsleider bij de staatshoofden in het Europese parlement zijn
gal over de electorale meerderheid van N-VA in de deelstaat Vlaanderen. Politieke partijen die de
Vlamingen naar de mond durven spreken, wanneer ze b.v. verandering willen, noemt hij
extremistisch, populistisch, separatistisch en “independistisch”. Zijn schaamteloze houding in de
EU, als federaal premier, is voor Vlaanderen zwaar beledigend en onaanvaardbaar. Dit pikken wij
niet langer! 

Intussen zoekt de federale regering naar 4 à 5 miljard euro om eind 2012 de begroting binnen de EU-
norm te krijgen, rekening houdend met een economische groei van 0,1 % volgens het Planbureau. Het
geld zal zeker niet alleen van besparingen komen binnen het staatsapparaat, maar zeker ook van een
reeks nieuwe belastingen. En dan is er nog Dexia! Het is zeer de vraag of de Vlaamse ministers daar
de belangen van Vlaanderen zullen (kunnen / mogen) verdedigen. Ten slotte moet de begroting in de
Kamer worden goedgekeurd en vergeten wij niet dat de Franstalige regeringspartijen in de
meerderheid zitten. De drie kleine Vlaamse regeringspartijen zullen weinig in de pap te brokken
hebben.

(afgesloten op 16-11-2012)
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“A small step” voor de Vlaamse politicus maar “a giant
leap” voor Vlaanderen!

Hoewel veel mensen nog
schrik hebben van een
republiek Vlaanderen
(argumenten als: “Ons
landje is al zo klein” en
dergelijke ...), gelooft
Brecht Arnaert niet meer
in de toekomst van België.
Hij is ervan overtuigd dat
Vlaanderen binnen de Bel-
gische constructie nooit

zijn eigen voorkeuren zal kunnen uitwerken omdat Vlaan-
deren en Wallonië nu eenmaal te verschillend zijn. De
mensen zelf niet zozeer maar wel de visies aangaande de
organisatie van de polis: in Vlaanderen heb je een rechts-
conservatieve stroming, Wallonië is van oudsher links-pro-
gressief.
Die twee meningen verzoenen in één beleid is onmogelijk.
Als zowel de Vlamingen als de Walen oprecht uiting geven
aan hun politieke voorkeuren, dan komt België in de pro-
blemen. Dat kan maar één ding betekenen: dat België blijft
bestaan bij gratie van de eerste die toegeeft. Het resultaat
van die Vlaamse abdicatie is ondertussen pijnlijk duidelijk
geworden: men zegt dat het land stilstaat. Maar dat is niet
waar. Het land glijdt af in de richting die de Franstaligen
hebben gekozen.

Wie in Vlaanderen is voorstander van een open-grenzen-
beleid qua migratie zoals dat tot op heden is gevoerd? Wie
in Vlaanderen vindt het aanvaardbaar dat de vorige minis-
ter van pensioenen dronken kwam verkondigen dat de
pensioenen nog een paar jaar betaalbaar zijn? Wie in Vlaan-
deren vindt het aanvaardbaar dat slechts 12 % van de asiel-
zoekers in Wallonië opgevangen worden? Wie in Vlaan-
deren vindt het aanvaardbaar dat door het beleid de
staatsschuld weer boven de 100 % zit? Het antwoord: nie-
mand. En toch is dit het beleid dat we gekregen hebben.
Dat komt ervan als je in een regering stapt die gedomi-
neerd wordt door Franstaligen. Of om Leterme zelf te
citeren, toen nog in het kartel, en gericht aan het adres van
Gewijde Verhofstadt: “Een regering vormen met een min-
derheid aan Vlaamse kant is een regering tegen Vlaan-
deren. Doet u dat, dan bevechten we u te land, ter zee, en
in de lucht: van Opgrimbie tot De Panne.”

Wat is er dan zo prachtig aan een land dat bij de hoogste
belastingen ter wereld heeft én de laagste pensioenen van
Europa? Waar ondernemers door tal van controleurs
behandeld worden als criminelen maar waar gevangenis-
straffen tot drie jaar niet eens meer uitgevoerd worden?
Waar de staatsschuld stijgt met 800 euro per seconde, maar
waar wel zes regeringen, 58 ministers en staatssecretaris-
sen en 513 parlementairen constant zitten te plannen hoe
dat alles moet aangepakt worden? Een land dat OCMW wil
spelen voor de hele wereld, maar zijn eigen bevolking zien-
derogen ziet verarmen? Een land met een anderstalige
minderheid die zoveel procedures heeft dat een democra-
tisch te nemen beslissing langer dan een legislatuur
geblokkeerd kan worden, maar die ons in het buitenland
wel afschildert als “non-violent fascists”? Een land dat niet
eens de arresten van zijn eigen Grondwettelijk Hof uit-
voert? Een land dat een tekort heeft van 7 miljard op zijn
begroting, maar zelf nog eens 3 miljard uitleent aan een
land dat zijn welvaart zo mogelijk nog perverser ver-
kwanseld heeft (Griekenland)?

Of het feit dat voor een Vlaamse Kamerzetel 44.000 stem-
men moeten gehaald worden en voor een Waalse maar
37.000? Het feit dat politici hier hun eigen ongrondwet-
telijke verkiezingen mogen goedkeuren? Het feit dat Vlaan-
deren 81,4 % van de Belgische export voor zijn rekening
neemt maar nog steeds een Francofiele diplomatie moet
dulden die ons verhindert internationaal een eigen merk-
naam uit te bouwen? 
Vlaanderen moet zijn eigen weg gaan. En daarvoor moet
het een Kwantumsprong maken. “A small step” voor de
Vlaamse politicus maar “a giant leap” voor Vlaanderen!
Vlamingen moeten gewoon achter een andere vlag gaan
lopen, achter een vlag met een beest erop. Want de Vla-
ming wil eten en een Leeuwenboutje smaakt wel beter dan
een driekleurige vod. Maar hoe moet dit sprongetje wor-
den gemaakt?

Het was Lode Claes die voor het eerst de observatie
maakte dat onze Vlaamse volksvertegenwoordigers,
hoewel in de meerderheid, hun democratisch recht niet
opeisen als het erop aankomt. Natuurlijk zijn er de psy-
chologische verklaringen, zoals het historische minder-
waardigheidscomplex (Sabbe, 1875) van de Vlamingen, en
de sociologische verklaringen, zoals het feit dat Vlaan-
deren geen bovenlaag heeft (Ballegeer, 2005). Maar die
verklaringen bieden geen antwoord op de vraag wat er nu

De Kwantumsprong

Brecht Arnaert
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effectief moet gebeuren om ons volk vrij te maken.

De antwoorden zijn verdeeld. Aan de ene kant is er het
Vlaams Belang, dat verklaart dat we maar meteen voor
Vlaamse onafhankelijkheid moeten gaan, en “alles ten
noorden van de taalgrens” tot grondgebied van de Vlaamse
republiek moeten verklaren. Aan de andere kant is er de
N-VA, die het plan heeft om binnen België zò groot te wor-
den dat ze het Belgisch systeem kan overnemen, en ont-
mantelen. 
Beide strategieën lijken Arnaert te steriel. Aan de ene kant
romantiseert het Vlaams Belang de Vlamingen te veel. Wij
zijn geen Schotten of Ieren, die in een vlaag van held-
haftigheid plots de Vlaamse onafhankelijkheid gaan
opeisen. Vlamingen zijn angsthazen. En aan de andere kant
onderschat de N-VA hoe totalitair België wel is. Ze denken
te kunnen groeien in het systeem om het op een dag over te
kunnen nemen. Maar dat systeem vindt zichzelf heruit
waar we bij staan. 

Sinds grondwetsartikel 195 buiten spel werd gezet kan
men de grondwet immers wijzigen zonder die wijzigingen
te moeten voorleggen aan een nieuw parlement. Theo-
retisch is het vandaag mogelijk dat het parlement zijn
eigen legislatuur dus verlengt tot 2019, of waarom niet,
voor altijd. Dat maakt van dit regime bijna een totalitair
regime. De macht in België is autocratisch geworden, en
niemand lijkt dat voorlopig voldoende te beseffen.  
Zo is het een onomstotelijke waarheid dat N-VA zelfs met
80 % van de Vlaamse stemmen institutioneel geen sikkepit
kan veranderen. Zelfs niet indien ze alle andere partijen
zou oppeuzelen en als enige partij zou overblijven die 100
% van de Vlaamse stemmen achter zich heeft. De sleutel tot
institutionele hervorming ligt in België bij de minderheid,
en daarmee basta. Als de Vlamingen dus iets willen veran-
deren aan hun situatie, dan hebben ze het fiat nodig van
hen die hen onderdrukken want een grondwetswijziging
vereist een tweederde meerderheid over de hele Kamer
maar ook in elke taalgroep nog eens een gewone meerder-
heid. 

Dat lijkt onschuldig “want ook bij de Franstaligen moet de
democratie toch kunnen spelen”. Dat laatste zorgt er wel
voor dat de meerderheid die nodig is voor institutionele
hervormingen de facto verandert van een tweederde in een
viervijfde meerderheid. Aangezien men met 31
Kamerleden van de Franse Taalgroep al een blokkerings-
minderheid op de been kan brengen, ligt het lot van het
land in handen van één vijfde van het parlement. 
Maar het is nog erger dan dat. Omdat België geen democra-
tie is, maar een particratie, zijn parlementairen slechts
pionnen. De échte macht ligt bij de partijvoorzitters. En
aangezien de PS nog steeds de grootste partij is binnen die
minderheid die België bestuurt, ligt de sleutel van elke
institutionele hervorming in hun handen. Wie dus ook
premier was geworden, hij zou slechts de handpop van
Elio Di Rupo geweest zijn. 

De PS heeft dus de volledige en absolute controle over het
constitutioneel systeem. Vandaar dat men helemaal niet
gehaast was om een regering te vormen. De tactiek was: de
Vlamingen uitroken tot ze overstag gaan, er is altijd wel
een partijvoorzitter met de ruggengraat van een braad-
worst. En kijk, wie dient zich aan? Niet één, maar drie
stuks: De Croo, Tobback en Beke, die “het land willen
redden”. Niet alle prostituees zitten achter glas, dixit
Brecht Arnaert.
Zijn analyse is dus dat het niet uitmaakt hoezeer N-VA de
moeder aller verkiezingen in 2014 wint. Het zijn de premis-
sen van de PS die het land vorm geven. Wat de verkiezings-
uitslag in Vlaanderen ook is, het maakt in wezen niets uit.
Terwijl wij kiezen voor de responsabilisering van de deel-
staten, is de leuze in het zuiden dat niemand armer mag
worden. En het zal die leuze zijn, tot bloedens toe. Dat we
allemaal armer worden wanneer niemand nog verant-
woordelijkheid moet nemen zal hen worst wezen: dogma
gaat boven mensen. En dan gaat Brecht vol enthousiasme
verder…

Gedaan met onderhandelen en gedaan met extra verkiezin-
gen. Laat ons die van 2014 nog meedoen, al is het maar
voor de gein. En laat ons dan de grendels breken. Dat kan
met een eenvoudige resolutie, in het Belgisch parlement.
In het Vlaams Parlement moeten we niet zijn, want daar is
het onrecht niet gebeurd.  Om dat te doen volstaat het dat
een gewone meerderheid van de Kamerleden van de
Nederlandse taalgroep een “Plakkaet van Verstotinghe”
aanneemt waarbij alle blokkeringsmechanismen onge-
grond worden verklaard. Geen belangenconflict, noch
alarmbelprocedure, noch dubbele meerderheid kan
dergelijk politiek feit verhelpen. Alle juridische mikmak
telt dan niet meer. Ja, de grondwet breken is illegaal. Maar
daarom nog niet immoreel. 

Deze oplossing is overigens niet revolutionair en past bij
onze aard als Lamme Goedzak. Er moeten geen grote ver-
klaringen worden afgelegd, geen betogingen georgani-
seerd, noch offers gebracht. Kinderen kunnen blijven
zwemmen, scholen blijven open, het land werkt. Maar toch
is het een fundamentele verandering, in die zin dat de
Vlamingen breken met een regime dat hen als tweede-
rangsburgers behandelt. Ze nemen het zélf in handen en
beslissen dan wat ermee gebeurt. Willen we die Republiek,
dan gaan we ervoor. Maar niet voor we ons recht binnen
België gehaald hebben. 



5Spoorslag jaargang 42, nummer 6 - 2012

V
LA
A
M
S B
EW
EG
EN

Want stel je maar eens voor dat Vlaanderen met een mie-
zerige eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring zijn zelf-
standigheid verkrijgt. Wat zouden die “Founding Fathers”
dan aan hun kleinkinderen vertellen? Dat ze weliswaar de
meerderheid hadden in het vroegere land, maar dat ze hun
democratisch recht niet durfden opeisen? Wat een stich-
tend voorbeeld. In plaats van de regels van een onrecht-
vaardig spel aan te klagen, ga je maar beter een eigen spel
spelen? 

Neen. Wie de moed niet heeft om, bij machte, onrecht-
vaardigheid aan de kaak te stellen, is zeker niet in staat om
zelf een rechtvaardig land te stichten. Als Vlaanderen ooit
onafhankelijk wordt, dan moet de stichting van dat land
getuigen van een eigen kwantumsprong, een eigen reden
van bestaan, een eigen existentie. Enkel dat inspireert,
enkel dat motiveert. 

De opdracht van elke Vlaamse politicus is dus om de durf

aan de dag te leggen om het omgekeerde te doen van wat
men al veertig jaar doet: in ruil voor wat afscherming van
de irrationaliteit van de Franstalige dictatuur, steeds meer
essentiële vrijheden opgeven. 

Op zijn webstek citeert de auteur daarover Benjamin
Franklin (1706 - 1790): “Those who would give up essential
liberty to purchase a little temporary safety, deserve
neither liberty nor safety.” 

Als Vlaanderen dus de nodige stappen zoals hierboven niet
durft te nemen dan is het zijn autonomie niet waard! Also
sprach Brecht Arnaert.

Met plezier voor u neergeschreven.

Filip De Troij                   
Secretaris Marnixring Overijse De Vrijheijt

Het woord dismembratio uit het internationaal jargon
betekent dat men onderling akkoord gaat om vreedzaam
uit mekaar te gaan. In onze vorige Spoorslagnummers
bespraken wij kort de termen federalisme, confederalisme
en devolutie.

Uit de “Briefing” van VIVES, het Vlaams Instituut Voor
Economie en Samenleving, geïntegreerd binnen de KUL,
van 18 oktober konden we onder de titel “Vlaanderen: Quo
vadis?” een wetenschappelijke overweging lezen van Prof.
Erik Faucompret over het einde van België waarin hij vast-
stelt dat noch een akkoord rond een hervormde federale
staatsvorm, noch het confederalisme (voorafgegaan door
onafhankelijkheid) kunnen werken. Denk hierbij aan de
vele blokkeringsprocedures door de Franstaligen afge-
dwongen en waaraan sommige Vlaamse politieke partijen
medeplichtig zijn!

Als het Vlaamse Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid
uitroept, kan dat leiden naar een isolatie van Vlaanderen.
Maar als men het slim speelt, kan men overgaan tot
dismembratio. Daarvoor volstaat het om het decreet van
18 november 1830 aan te passen, namelijk indien het de-
creet dezelfde rechtswaarde heeft als die van een
grondwetsartikel zou dit kunnen gewijzigd worden via de
normale procedure voor een grondwetsherziening. Vol-
gens de professor leert de geschiedenis dat een afschei-
ding in akkoord met de staat waarvan men afscheurt de
enige weg is die leidt tot internationale erkenning, zo niet
zou het kunnen zijn dat de lidstaten van de EU, Vlaanderen
verplichten om opnieuw via de gewone procedure het lid-
maatschap aan te vragen, met het gevaar dat wanneer één
lidstaat zich verzet, de aanvraag geweigerd wordt. Voor
dismembratio is er hoe dan ook een verdrag nodig tussen
Vlaanderen en Wallonië. Wat doet men met Brussel? Zal de
taalgrens de aanvaarde grens zijn? Hoe moet de staats-
schuld verdeeld worden? Wat gebeurt er met de geldre-
serves van de Nationale Bank? Toch denkt Erik Faucom-
pret dat dit de zinvolste te volgen weg is. Vooraf is ernstig
objectief studiewerk nodig want wij moeten vermijden dat

er nieuwe compromitterende verslagen zijn van de
Verenigde Naties of van de Raad van Europa (dit is niet de
EU) rond de beoordeling van Vlaamse decreten. De
Vlaamse diplomatie (als die nog bestaat of nog kan
werken) heeft hier een zeer belangrijke opdracht te
vervullen. Voorbeelden van dismembratio zijn de scheiding
van Noorwegen en Zweden en nog beter gekend is de
fluwelen revolutie van Tsjechoslowakije. Volgens
“Tussendoor” staat in deze briefing niets dat niet in het
boek O² van Gerolf Annemans (VB) over de ordelijke
splitsing stond geschreven. Na twee jaar zijn wij er nog al-
tijd van overtuigd dat er dringend grondig studiewerk moet
gebeuren, maar er is nog maar weinig gebeurd. Waarop
wordt er gewacht?

HHR

Dismembratio
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Volgens een recente studie van VIVES (KU Leuven)
bedraagt de klassieke geldtransfer van Vlaanderen naar
Wallonië jaarlijks 6 miljard euro. Daar moeten echter nog
de overdrachten via de rentelasten van de overheids-
schulden bij geteld worden, wat vandaag de totale transfer
tot 16 miljard euro doet oplopen. De som van de “Länder-
finanzausgleich” die na de hereniging van Duitsland werd
ingevoerd voor de zes vroegere DDR-Länder is stukken
kleiner dan wat Vlaanderen jaarlijks aan Wallonië moet
schenken.

Het grensbord op de E411 werd net voorbij de uitrit
Jezus-Eik (Overijse) – en ook in Woutersbrakel / Halle en

te Waterloo / Hoeilaart – door onbekenden(?) grafisch
aangepast, omdat sommigen denken dat de 16 miljard euro
naar Wallonië blijkbaar nog niet genoeg is. De burge-
meester van Overijse werd van deze schaamteloze beledi-
ging in kennis gesteld, maar hij hangt ook af van de

bevoegde diensten van het Vlaams
Gewest om dit bord te reinigen of
te vervangen. De kosten hiervoor
kunnen misschien afgetrokken
worden van onze jaarlijkse geld-
transfer?

Vlaanderen egoïstisch?

Mark, zoon van Flor Grammens, werd geboren in Ronse op
25 april 1933, studeerde rechten, diplomatie en volken-
recht aan de KU Leuven. Hij is journalist en publicist,
werkte na de oorlogsjaren een tijdje in Londen als journa-
list en verslaggever voor Vlaamse en Britse kranten. Hij
was politiek redacteur van het weekblad De Vlaamse Linie
en na het wegvallen van dit weekblad stichtte hij in 1964
het links Vlaamsgezinde weekblad “De Nieuwe”. In 1980
verliet hij dit weekblad en werkte een tijdje voor ’t Pallie-
terke, om op 5 mei 1988 de eerste veertiendaagse nieuws-
brief  “Journaal”  te publiceren. De laatste ”Journaal” is
voorzien voor april 2013. Hij zal dan 80 jaar geworden zijn
en … met pensioen gaan (?).

In 1978 werd aan Mark Grammens de Orde van de Vlaamse
Leeuw toegekend. In 2008 ontving hij de Prijs voor de
Vrijheid van Nova Civitas en op zaterdag 20 oktober 2012
werd hem in het Antwerps provinciehuis, tijdens een druk
bijgewoonde plechtigheid, de Marnix-erepenning 2012
uitgereikt! De gelegenheidstoespraak van journalist Frans
Crols, oud-directeur van Trends, belichtte de journalistiek
in Vlaanderen. Hij moest vaststellen dat er haast geen
onafhankelijke Vlaamse dag- of weekbladen meer zijn. De
kwaliteit van de berichtgeving is er de laatste 20 jaar sterk
op achteruitgegaan. Ze zijn nu allemaal politiek correct,
wat wil zeggen dat ze het woord verkondigen van de
machthebbers. Bij het weekblad Knack werd de Vlaams-
gezinde hoofdredacteur opzij gezet en vervangen door een
nieuwe “progressieve” hoofdredacteur, voordien actief bij
Humo en auteur van het Sp-a verkiezingsblad “Patrick”.
Na het wegvallen van Journaal blijven er nog slechts
enkele Vlaamsgezinde en onafhankelijke tijdschriften over
als ’t Pallieterke, De Tijd en Doorbraak.  F. Crols stelde vast
dat er ernstige inspanningen worden geleverd om die
kwaliteit van objectieve, bewuste Vlaamse berichtgeving
op een hoger niveau te hijsen.

De laudatio werd uitgesproken door erenotaris Jan van
Bael, die een uitgebreid overzicht gaf van de levensloop

van Mark. Daarbij aarzelde hij niet het gevoelige onder-
werp van de repressie aan te snijden, door eraan te herin-
neren dat Mark op 12-jarige leeftijd samen met zijn moe-
der door Belgische nationalisten bij de keel gegrepen werd
en tegen een muur geduwd, terwijl het huis werd vernield
en alle meubelen en huisraad op straat werden gegooid en
in brand gestoken. Desondanks heeft Mark hierop niet ran-
cuneus gereageerd.

Mark Grammens ontving, bij een staande ovatie, uit han-
den van algemeen MRIS-voorzitter Filip De Vliegere de
stijlvolle bronzen erepenning, de oorkonde en de bloemen.

Nadien dankte een emotioneel aangeslagen Mark Gram-
mens Jan van Bael omdat hij die zwarte periode tijdens zijn
jeugdjaren niet vergeten was. Hij vervolgde met een
scherpe analyse van de actuele dagbladpers in Vlaanderen.
Hij verwees naar de vroegere hoogstaande kranten als De
Standaard, die toen nog op groot formaat (broadsheet of
A2) verschenen. In de loop van 2006 werd overgaan op het
tabloid-formaat (A3), het formaat van de roddelbladen in
binnen- en buitenland. Hun kwaliteit zakte dan ook tot op
het niveau van dat soort pers. Hij verweet de Vlaamse dag-
bladpers geen correspondenten meer te hebben in het
buitenland in tegenstelling tot Le Soir. Het gevolg hiervan
is dat de correspondenten van Le Soir, als enige Belgische
bron, de buitenlandse media en politici anti-Vlaams in-
formeren en omgekeerd is Le Soir het enige buitenlands
aanspreekpunt voor de locale media. Wanneer zij naar de
EU-hoofdstad Brussel komen, lezen zij vaak maar één dag-
blad en dat is Le Soir. Waarom kan in Vlaanderen niet wat
in Zwitserland met minder inwoners wel kan? Hij besloot
met dit doordenkertje:  
Het maakt niet uit of een journalist rechts of links is, als hij
maar dwars is...!

Henri Otte

Mark Grammens
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Enige leden vroegen ons hoe de zetelverdeling bij
verkiezingen bepaald wordt.

Er zijn in dit Belgisch land twee methoden om het aantal
zetels voor een evenredige vertegenwoordiging te bereke-
nen. Bij gemeenteraadsverkiezingen wordt het Imperiali-
systeem toegepast en voor de provincie- en parlements-
verkiezingen het systeem d’Hondt. Het Imperiali-systeem
werd in 1921 genoemd naar de uitvinder Pierre Guillaume
Imperiali des Princes de Francaville en het systeem
d’Hondt naar de jurist Victor d’Hondt die het in de tweede
helft van de negentiende eeuw voorstelde.

Het aantal te begeven zetels in de gemeenten en provincies
is afhankelijk van het aantal inwoners en is vooraf bepaald

en (voor grotere steden) beperkt.

Het Imperiali-systeem is altijd voordelig voor de grotere
partijen en het systeem d’Hondt biedt soms meer voorde-
len aan de kleinere partijen. Hoe gebeurt de berekening?

A) Imperiali: De stemuitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen wordt per partij achtereenvolgens gedeeld
door 1 - 1,5  - 2 – 2,5 – 3 – 3,5, enz. Per partij krijgt men een
reeks met quotiënten. De quotiëntreeksen van alle deelne-
mende partijen worden met mekaar vergeleken. De groot-
ste resterende quotiënten haalt men er telkens uit. Deze
geven recht op een zetel. 
Voorbeeld: een gemeente met 2.600 inwoners heeft recht
op 11 zetels en er zijn 2.042 geldige stemmen. 

De zetelverdeling bij verkiezingen

Deler Geel heeft er 700  Oranje heeft er 510 Rood heeft er 480 Blauw heeft er 352

1 700 510 480 352  

1,5 467 340 320 235  

2 350 255 240 176  

2,5 280 204 192 141  

3 233 170 160 117  

3,5 200 146 137 101  

4 175 128 120 88  

Zetels 4 3 3 1 

B) d’Hondt: De stemuitslag van de provincieraads-
verkiezingen wordt per partij achtereenvolgens gedeeld
door 1 -  2 - 3 - 4 - 5 – 6, enz. Per partij krijgt men een reeks
met quotiënten. De  quotiëntreeksen van alle deelnemende
partijen worden met mekaar vergeleken. De grootste
resterende quotiënten haalt men er telkens uit. Deze geven

recht op een zetel. 
Voorbeeld: een provincie met 260.000 inwoners heeft recht
op 11 zetels en er zijn 204.200 geldige stemmen. (Om de
vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen gemakke-
lijk te maken werden de getallen met 100 vermenig-
vuldigd.)

Deler Geel heeft er 70.000  Oranje heeft er 51.000 Rood heeft er 48.000 Blauw heeft er 35.200  

1 70.000 51.000 48.000 35.200  

2 35.000 25.500 24.000 17.600  

3 23.300 17.000 16.000 11.700  

4 17.500 12.800 12.000 8.800  

5 14.000 10.200 9.600 7.000  

Zetels 4 3 2 2   

Men merkt hier dat het systeem d’Hondt voordeliger kan
zijn voor kleinere partijen. Partij C verliest een zetel aan
partij D tegenover Imperiali. Er werd ooit aan gedacht om
voor de gemeenteraadsverkiezingen het systeem Imperiali

te vervangen door d’Hondt omdat dit een correctere weer-
gave is van de evenredigheid, maar het voorstel werd tot
vandaag niet aanvaard.

HO

Vergetelheid
Op ons Stoempfestijn heeft een klant bij het afscheid nemen vergeten zijn bestelbon nr. 26 te betalen (t.w.v. 110,20 euro).
Hopelijk is dit recht te zetten via een overschrijving of storting. Bankgegevens staan op het formulier van de laatste
bladzijde. Dank bij voorbaat.
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Bij de uitreiking van de Albert De Cuyper-erepenning uit
handen van het Vlaams Komitee Brussel.

Geachte leden van het VKB en het Verbond van Vlaams
Overheidspersoneel,
Vlaamse vrienden,
Vlaamse Brusselaars,
Geachte denkers en geachte doeners,

De Albert De Cuyperpenning wordt meestal gereserveerd voor
intellectuelen, academici, politici en creatieve denkers die door
verrassende en nieuwe argumenten, denkpistes aan te reiken
ons wat dichter brengen bij ons aller gemeenschappelijk
project: de Vlaamse onafhankelijkheid!
Dat de keuze van het VKB om de De Cuyperpenning dit jaar
toe te kennen aan uw TAK-dienaar, is a-typisch en mag gerust
een trendbreuk genoemd worden in de reeks van
lofbetuigingen aan Vlamingen die door hun persoonlijke
inbreng mee bijdragen tot de verdere ontvoogding van ons
volk.
Dat mijn trouwe strijdgenoot en vriend Guido, uit het diep
christelijke Zaffelare, kilo’s wierook zou meebrengen om ons
allen liefdevol uit te roken, lag in de lijn der verwachtingen.
Om het met de woorden van een Takker van het eerste uur, in
een ver verleden beter bekend als de beruchte plakker van
Laeken, Roeland Van Walleghem, te zeggen is Guido voor mij
een echte compagnon de route. Dat uitgerekend mijn grote leermeester
en deels geestelijke vader mij vandaag mag inleiden is voor mij een grote
eer. Toen ik van prof. Rampelberg vernam dat Guido mij zou voorstellen,
schoot de volgende bizarre gedachte even bij me binnen. Iedereen van
ons denkt al wel eens aan hoe het zou zijn om je eigen uitvaart mee te
beleven. Hoe zou ik door de levenden herinnerd worden, mocht ik
vandaag dit aardse leven verlaten? Wel, vandaag ben ik één van de
weinige uitverkorenen die deze kans te beurt valt. En Guido, bedankt, het
viel al bij al nog heel goed mee.
Spreekwoordelijk “In elkaars zakken zitten”, is een typische
vriendschappelijke omgangsvorm onder Takkers.

Vlaamse vrienden, toen ik in 1981 als scholier terecht kwam in het Sint-
Jorisinstuut, de school van de Broeders van de Christelijke Scholen, veilig
en geborgen onder de toren van de eerste Brusselse omwalling in de
Cellebroersstraat, had ik niet het kleinste vermoeden dat dat jaar mijn
verdere leven zou bepalen. Als plattelandsjongen uit het toen nog
landelijke Opwijk, werd ik voorgoed door de Vlaamse en Brusselse geest
van Sint-Joris gekneed.
De ondernemende en energieke knapen uit de Denderstreek die ik daar
tegen het lijf liep, liggen onmiskenbaar aan de basis van een engagement
dat een belangrijke leidraad in mijn leven zou betekenen.
Sint-Joris, wel eens de afvalbak van Brusselse Katholieke scholen
geheten, was één grote vergaarbak van jongelingen uit de brede Vlaamse
rand. Als het woord debatcultuur toen al bestond heb ik het daar als jonge
scholier verrassend ervaren. Jongelingen met de meest uiteenlopende
politieke voorkeuren zorgden ervoor dat we van debatteren een eervolle
sport maakten. Enkel de beste argumenten waarmee men de politieke
tegenstanders even het zwijgen kon opleggen dwongen respect af. 
De tijd van het Schuurke, de Graanzolder, de Waltra, Het Hof van
Engeland, de Graaf van Egmont waar wij als Vlaamse knapen de eerste
kussen deelden met de bijna onbereikbare meisjes van Maria Boodschap
- door ons steevast Maria Blootgat geheten - en niet te vergeten de Viking
van Guido Dossogne zaliger, waren de Vlaamse huizen waar we op
regelmatige basis nieuwe contacten legden en de eerste zware politieke
discussies voerden.

Op zestienjarige leeftijd startte ik samen met mijn goede vriend Arnoud
Van den Broeck een TAK-afdeling in Opwijk. De Volksunie-jongeren, waar
we even lid van waren, lieten ons immers wat op onze honger zitten. Om

een van de weinige keren Mieke Vogels te citeren: “teveel bla-bla en te
weinig boem-boem”. Arnoud had in Schaarbeek en Voeren al ruimschoots
zijn strepen verdiend. Voor mij was hij dus een ideale oudere compagnon.
Ik was tevreden en mijn ouders, die in Arnoud vooral een “buddy” zagen
die mij kon behoeden van jeugdige onbezonnen schelmenstreken, waren
gerustgesteld. Achteraf gezien, bleek dat een grove misrekening te zijn.
Maar goed. “Het kan verkeren”, zei Bredero.
In 1982 maakte ik onder leiding van Erik Crommelynck zaliger mijn
eerste Voerwandeling mee. Ik kan u verzekeren dat die eerste
Voerwandelingen en latere Voerkampen een diepe indruk achterlieten bij
een puberende knaap van 16.
Op die leeftijd kwamen we trouwens vrij snel te weten hoe het er in het

openbare leven in Brussel werkelijk aan toe ging. Dagen en
nachten gingen we op pad om verkeerspalen en andere
interessante plakbare ruimtes te voorzien van de gekende
zelfklevers “Spreek steeds uw taal te Brussel”, “Welkom in
Brussel, Vlaamse stad”, en dergelijke meer. Halverwege de
jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig voorzagen we
georganiseerde plaktochten in de Brusselse binnenstad om
de tweetaligheid af te dwingen en ééntalig Franse
handelszaken op hun klantvriendelijke plichten te wijzen.
Vlaamse vrienden, tijdens een interview met het Franstalige
weekblad Moustique bleek aan de hand van de gestelde
vragen nogmaals hoe diep vooroordelen tegenover Vlaamse
drukkingsgroepen en partijen in de Franstalige publieke
opinie gecultiveerd werden en worden. Als wij Franstalige

kwaliteitskranten zoals Le Soir en la Libre mogen geloven, is zowat elke
Takker een praktiserend nationaalsocialist. De meeste mannelijke
Takkers lopen thuis rond in lederhozen. Hun partners, al dan niet van
vrouwelijke kunne, luisteren steevast naar de roepnaam Helga, zijn blond,
dragen twee vlechtjes in het haar en beantwoorden elke vraag met “zum
Befehl, Herr Kommandeur!”.

Alle gekheid op een stokje. Op de vraag wat een Takker is of hoe zou het
profiel van een Takker er zou kunnen uitzien, zou ik het volgende
antwoorden:

* Takkers zijn politiek geëngageerde mensen zich niet willen en kunnen
neerleggen bij de actuele politieke situatie. Het zijn rusteloze
zenuwpezen - en nu spreek ik misschien ook voor mezelf - die op het
terrein zelf willen ingrijpen in de hoop dat hun aanwezigheid de nodige
blijvende sporen achterlaat. 

* Takkers zijn politieke activisten die, in de geest van Uilenspiegel, op
een speelse manier onze Vlaamse politici een geweten willen
schoppen. Het zijn doeners die door bewegende cartoons de Vlaamse
publieke opinie trachten te beïnvloeden. Wie op straat een politieke
agenda opdringt, kan moeilijker verzwegen worden in de media.

* Takkers zijn degenen die vaak jaren onafgebroken op dezelfde
politieke nagel blijven slaan, ook én zeker op momenten dat ze het
gevoel hebben in de Belgische woestijn te schreeuwen.

* Echte Takkers zijn gemotiveerde actievoerders die in omgang met
vrijwilligers met uiteenlopende ideologische en filosofische verschillen
steeds de kerngedachte van de frontsoldaten, namelijk de Godsvrede,
uitstralen.

* Takkers zijn vaak zendelingen die er hun hand niet voor omdraaien om
op het werk, in de vrienden- en familiekring geen moment onbenut
laten om de zin van de Vlaamse actie verdedigen.

Vlaamse vrienden, sta mij toe even de emotionele en romantische toer op
te gaan. Gun mij een klein moment van zwakte om vanuit een Vlaams-
nationalistisch onderbuikgevoel te getuigen. Het is voor militanten van
een partijpolitieke en ideologisch neutrale organisatie niet altijd even
makkelijk om zakelijke argumenten te gebruiken tegen het bestuurlijke
onvermogen van een staat in verval. In tegenstelling met de periode van
Schaarbeek en Voeren, vecht er tegen de Takkers momenteel immers een
onzichtbare vijand.
Dat TAK uitgerekend nu, in het jaar van zijn 40-jarig bestaan, een prijs

Gelegenheidstoespraak van Bart De Valck
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Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

mag ontvangen uit de handen van het VKB, is voor ons een hele eer, een
historisch moment en een onmiskenbaar teken van erkenning. Het is een
vorm van waardering die heel veel deugd doet en ons collectief een warm
gevoel geeft. Dergelijke fijne momenten dwingen je ertoe even stil te
staan bij de geest en de inborst van de vereniging.
Als je ouder wordt, heb je de neiging je leven en daden te herbekijken
vanuit een helikopterperspectief. En dan kom je steevast tot het besef
hoe uniek al die jaren waren en hoe waardevol de inzet was en is van al
die honderden vrijwillige militanten. Door het lange, vaak intense en
turbulente traject dat sommigen van ons aflegden in de schoot van TAK,
ontstonden heel wat kameraadschappen voor het leven. Een soort “band
of brothers” die ervoor zorgt dat ook in het dagelijks leven lief en leed met
elkaar gedeeld worden. Een aantal van die trouwe snoodaards zijn hier
trouwens, ondanks het vroege uur, aanwezig. 

Een Vlaams satirisch weekblad parafraserend, kan men stellen: “TAK is
een anarchistische groep van trouwe koppigaards, met een goed hart en
een slecht karakter”. Takkers zijn militanten die door de jaren heen
belangeloos een deel van hun vrije tijd opofferen, het risico niet schuwen
op lichamelijke schade en er op de koop toe problemen op school of op
het werk erbij nemen. “Waarom?” vragen sommigen zich af. Wat drijft die
gasten om zich keer op keer in de nesten te werken?
Het antwoord is nochtans heel simpel. Een Takker wil de afspraak met de
geschiedenis niet missen. Hij of zij wil minstens deelgenoot zijn aan de
verwezenlijking van de droom die ons allemaal verbindt: de soevereine
Vlaamse republiek! En tussen pot en pint durven de groot-Nederlanders
onder ons wel eens promotie maken voor de oprichting van de DDR
(Dietse Democratische Republiek).
TAK schrijft nu al geschiedenis, Vlaamse vrienden! In januari trekken er
immers twee ex TAK-actieleiders de burgemeesterssjerp aan, al zal die
laatste wellicht niet tricoloor gekleurd zijn.
We kunnen eindelijk wedijveren met onze Baskische, Catalaanse en
Schotse vrienden. Kurt Ryon, hier aanwezig, zal als burgemeester met een
Vlaams-nationaal en republikeins profiel Steenokkerzeel
vertegenwoordigen. Met het oog op de grote manifestatie van EPI (een
Europees project waar de VVB mee de kar trekt) zal hij op zondag 13
oktober 2013 zeker als boegbeeld worden opgevoerd.
Wie TAK zegt in Brussel, denkt onmiddellijk aan de honderden acties in
de beruchte neutrale zone. U weet wel, het verboden actiegebied in de
directe omgeving van het Koninklijk Paleis en het federale parlement. 
Vanaf haar ontstaan was de toepassing van de taalwetgeving in Brussel,
de zes Vlaamse faciliteitengemeenten in Vlaams-Brabant en Voeren de
rode draad doorheen de hele actievoering. Enkel en alleen omdat de
taalwetgeving het enige juridische en politieke instrument was om de
verfransing een halt toe te roepen en de zogeheten gegarandeerde
rechten van de Vlamingen in Brussel af te dwingen of te beschermen.
Omdat Brussel het epicentrum van de Belgische politiek is, is het de
logica zelve dat alle mogelijke openbare gebouwen mogelijk doelwit
kunnen zijn van een TAK-actie. Door de jaren heen werd de informatiecel
van de Brusselse BOB, nu federale politie geheten, aangedikt om die
dekselse Takkers nauwer op de hielen te kunnen zitten. Want gewild of
niet: TAK bleef maar klimmen in de hitlijsten van de Belgische
Staatsveiligheid. Een verschuiving die wij uiteraard alleen maar kunnen
toejuichen. Vallen daar prijzen mee te rapen zoals vandaag? Uiteraard.

Maar wat krijgen we in de plaats? GAS-boetes tot 14.000 euro worden gul
uitgedeeld in Brussel en de Vlaamse faciliteitengemeenten.
Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit met de ijdele bedoeling om een lastige
politieke tegenstander als TAK financieel lam te leggen. De ontelbare
uren die we doorbrachten in de cellen van de federale politie aan de
Leuvenseweg of in de retro-cellen van den Amigo, die overigens veel weg
hebben van de gevangenisvertrekken in de Noord-Ierse gevangenis van
Long Kesh, waren bedoeld om jonge actievoerders te demotiveren of
angst in te boezemen.
Het buitensporig politiegeweld, ingegeven door Brusselse burgervaders
zoals Brouhon, tijdens en na acties en betogingen, de chaotische
politiecharges tijdens de tweede betoging van het actiecomité Vlaanderen
’90 (waar TAK de drijvende kracht van was), de matrakslagen die
geboeide Takkers mochten incasseren in de Brusselse celwagens na een
Baskenbetoging midden jaren negentig waren niets meer of minder dan
een hatelijke afrekening met Vlaams-nationale pottenkijkers. Gelukkig
was er zoiets als een veilige thuishaven. Een plek waar we tussen pot en
pint konden wachten tot de laatste actievoerder “gelost” werd. Onze
neutrale zone vonden we in het Vlaams Huis in de buurt van de
voormalige rijkswachtcellen aan de Leuvenseweg. Ook in heikele
momenten van beperkte bewegingsruimte konden we steeds rekenen op
steun en bemiddeling van Vlaams-nationale parlementairen zoals Luk Van
Nieuwenhuizen, Bart Laeremans, Joris Van Hauthem, Ben Weyts en Jan
Jambon, om er maar enkele te noemen. Gratis juridische bijstand van
Vlaamse advocaten maakten voor ons de financiële last minder zwaar om
dragen en kon de “collateral dammage” vaak beperken.

Vlaamse vrienden, verenigingen die hun basis vonden in de brede
Vlaamse beweging hebben Brussel altijd beschouwd als onmisbaar
sluitstuk op het schaakbord naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Brussel
hebben we immers altijd al gezien als onze enige Vlaamse hoofdstad.
Vanuit de historische en sociaal-economische realiteit dat Brussel
onlosmakelijk met Vlaanderen verbonden is, was de strijd in de jaren
tachtig tot eind de jaren negentig een actiecampagne voor tweetaligheid
van het openbare leven en een correcte toepassing van de taalwetgeving.
Toen was er nog sprake van Vlaamse Brusselaars of Brusselse Vlamingen.
Brussel derde gewest??? No passaran klonk het in het politieke Vlaamse
koor. Brussel loslaten? Geen sprake van! Op het ogenblik dat BHV
wansmakelijk gesplitst is, dat de taalwetgeving niet meer toegepast
wordt, dat de taalkennis aan de loketten van de openbare diensten een
totale ramp is, dat de kennis van het Nederlands in Ziekenhuizen en
OCMW’s er schrijnend op achteruit gaat, dat in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement de dubbele meerderheid afgeschaft werd, dat
in de FDF-gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de “Flamand de service”
Xavier Liénart actief meewerkt om compenserend geld voor zijn pseudo-
Vlaamse schepensjerp door te sluizen naar francofone verenigingen in
Zaventem, dat het Brussels gewest illegaal gemeenschapsbevoegdheden
kaapt, dat de Franstalige politieke klasse zich voorbereidt om met twee
Franstalige gewesten, verzilverd in de as Wallo-Brux., de grote
confrontatie met Vlaanderen aan te gaan, wel, uitgerekend op dat
moment, laat de Vlaams politieke kaste in Brussel het afweten.
Tegenover de politieke machtshonger en annexatiedrang van een
francofone Brusselse kaste die met haar wensen en gedachten nog steeds
leeft in het begin van de vorige eeuw, staat een generatie van Vlaamse
politici die zichzelf kosmopoliet en wereldburger noemt maar haar
Vlaamse identiteit, enkel en alleen om op een goed blaadje te staan bij
hun Brusselse broodheren, afzweert.
Wel Vlaamse vrienden, degenen die in Brussel verkozen werden om te
waken over het welzijn van de Vlamingen in Brussel moeten beseffen dat
zij een verpletterende verantwoordelijkheid dragen. Dit geldt overigens
ook voor de partijen die ze vertegenwoordigen. Als hun respectievelijke
partijen hun politieke mandatarissen carte blanche blijven geven, deels
omwille van een desinteresse in de Brusselse situatie, zal hun non-beleid
als een boemerang op hun hoofden terecht komen. Organisaties als TAK,
VVB en VKB zullen er blijven op toezien dat zij een verbondenheid met
Vlaanderen laten primeren.
Dat de as Brussel-Vlaanderen niet mag doorgeknipt worden, moet, alleen
al omwille van onze uitgangspositie op de onderhandelingstafel bij de
nakende boedelscheiding, ons uitgangspunt blijven. “Hold your
positions!”
Vlaamse vrienden, het staat in de sterren geschreven. De nieuwe
financieringswet voorziet tegen 2015 in een bijkomende Brusselse
financiering van 461 miljoen euro, waarvan de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering 228 miljoen naar eigen goeddunken zal kunnen besteden.
Vlaamse vrienden, laat ons elkaar geen Liesbeth noemen. Als de zesde
staatshervorming voor Vlaanderen wat schamele borrelnootjes uit de
kast haalt en Brussel een vette vis serveert, dan moet de Vlaamse
publieke opinie onomwonden NEEN zeggen tegen deze zesde
staatshervorming.
Laat ons Brussel bevriezen en voorkomen dat de Vlaamse meubelen
weggehaald worden.
Laat ons het momentum van 2014 afwachten en géén stappen
ondernemen die ons enkel voorspelbare en onherstelbare schade
toebrengen.
Brussel versterken? Neen! Vlaanderen verankeren in Brussel? Ja!
Moet de Vlaamse Beweging zichzelf in dit scharniermoment opdoeken?
Het gros van de Vlaamse partijen in Brussel hebben blijkbaar nog steeds
niet door dat Brussel misbruikt wordt als chantagemiddel om de Vlaamse
onafhankelijkheid af te remmen.
In het perspectief van een scheidingsscenario, moeten verenigingen zoals
TAK en VVB hun functie als politieke waakhond verscherpen. Dat Brussel
een nieuwe actieve afdeling van de VVB opstartte onder leiding van
Bernard Daelemans kunnen we alleen toejuichen. De taak van het VKB
als klokkenluider zal onontbeerlijk blijken.
Elke afbreuk aan de Vlaamse voogdij in de Vlaamse Rand en alle politieke
en juridische demarches om het Brussels gewest uit te breiden moeten
afgeblokt worden. Alle pogingen van de francofonie om Brussel op
financieel vlak te versterken tot een supergewest moet door Vlaanderen
met een collectief NON beantwoord worden.
De taak van TAK als taalgrenswachter wordt de komende twee jaar tot de
verkiezingen van 2014 des te belangrijker. Om een TAK-slogan van onder
het stof te halen, “Vlaamse vrienden, Grammens’ werk is nog niet af!”.
Tot slot om het op zijn Gents met de gevleugelde woorden van Guido
Moons te zeggen:
“Vlaamse Brusselaars Nie Pleue!”

Ik dank U.
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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!

Op 30 september 2012 gaf prof. dr. Hendrik Vuye, hoog-
leraar staatsrecht aan de Universiteit van Namen, in de
thuisbasis van Pro Flandria in Berlare een lezing, onder-
steund met krachtige computerfragmenten, met als titel
“Het Vlinderakkoord ontleed, indicatief voor toekomstige
coalitiebesprekingen?” Zijn conclusie luidde: ”Het Vlinder-
akkoord is een ramp voor Vlaanderen, het legt een duur-
zame basis voor nieuwe conflicten en tracht het onver-
zoenbare te verzoenen”.

Artikel 195 van de grondwet is tijdelijk buiten werking
gesteld. Wat is de regel? De grondwet is het sluitstuk van
onze rechtstaat. Hij regelt onze staatsinrichting en
beschermt onze rechten en vrijheden. Daarom wilde de
grondwetgever van 1831 lichtzinnige wijzigingen
voorkomen en voorzag hij in artikel 195 een zware herzie-
ningsprocedure. Die verloopt in twee fasen. In de eerste
fase stelt het zetelend parlement bij gewone meerderheid –
de helft plus 1 van de stemmen – een verklaring tot
herziening op. Dit is nu ook gebeurd en omvatte een lijst
van alle voor wijziging vatbare artikels. Na goedkeuring
wordt het parlement ontbonden en worden verkiezingen
uitgeschreven. De verklaring tot herziening wordt een
verkiezingsthema en kan de burger langs democratische
weg de verklaring tot herziening van de grondwet steunen
of afkeuren. Eventuele wijzigingen worden zo democra-
tisch toegestaan. Na de verkiezingen kan dan in een
tweede fase het nieuwe parlement alleen de bewuste
artikels uit de lijst wijzigen, mits daarvoor een 2/3e
meerderheid wordt gevonden. Maar, de in 2010 gestemde
verklaring tot herziening had geen rekening gehouden met
de wijzigingen die nodig waren om de beloften onder de
coalitiepartners + Groen en Ecolo na te komen. Daarom
besloot men om artikel 195 tijdelijk buiten werking stellen,
omdat artikel 195 was opgenomen in de lijst voor herzie-
ning. Maar dit is vals spelen, omdat de kiezer zich niet
vooraf kon niet uitspreken over de zin en noodzaak van de
aanpassingen nodig om te voldoen aan de beloften. De
wijziging van die bewuste artikels waren niet opgenomen
de in de lijst van de te wijzigen artikels.  Men heeft dus een
loopje genomen met de geest van artikel 195. Bovendien is
de opschorting in strijd met het grondwetsartikel 187. Dit
artikel bepaalt dat de grondwet noch in zijn geheel noch
ten dele kan worden geschorst. Het besluit is dat de recht-
staat hier is gezwicht voor politieke overwegingen en on-
derlinge afspraken. Overigens moest artikel 195 niet buiten
werking worden gesteld voor de geplande bevoegdheids-
overdrachten of de splitsing van B-H-V.
De aanpassing van artikel 195 was zogezegd nodig om de
Senaat te hervormen. De echte reden voor de schorsing
waren de Franstalige eisen en compensaties voor de split-
sing van de kieskring B-H-V. De Franstaligen wilden de

mogelijkheid betonneren om de bewoners van de 6
faciliteitengemeenten uit de Vlaamse rand te laten stem-
men voor Brusselse lijsten en het uitzonderingsregime
voor de burgemeesters van die gemeenten die weigeren de
taalwetten na te leven grondwettelijk te verankeren. 

Voor B-H-V is er geen eerbaar compromis meer mogelijk.
Franstalige politici willen de tweetaligheid verder uitbrei-
den op Vlaams grondgebied en stoten daarbij op de taal-
grens. De Franstaligen voelen zich gesterkt door de aan-
groeiende anderstalige aanwezigheid in Vlaams-Brabant.
De Vlamingen aanvaarden de voortdurende Franstalige
eisen in de Vlaamse rand niet langer. De overdreven
bescherming van de Franstaligen op federaal niveau
strandt op wrevel. Franstaligen kunnen een beroep doen
op een batterij van grendels, belangenconflicten en bijzon-
dere meerderheden om het Vlaamse numerieke overwicht
in het parlement te counteren. De Vlaamse eis voor een
diepgaande staatshervorming kunnen Franstaligen keer op
keer blokkeren. “Concilier l’inconciable” of “het
onverzoenbare verzoenen” is het evangelie van Elio Di
Rupo. Het aantal staatshervormingen verraden een con-
flictmodel. De zesde staatshervorming zal niet de laatste
zijn. Teksten voor de grondwet worden bewust zo
geschreven dat ze aanleiding geven tot twee tegengestelde
interpretaties. Nemen wij de ordonnanties van het Brus-
sels Gewest als voorbeeld: in de Nederlandstalige hand-
boeken staatsrecht worden de verschillen tussen decreten
en ordonnanties haarscherp uitgelegd, maar in de Fransta-
lige handboeken wordt geschreven dat ze niet verschillen
van de decreten. Er bestaat enkel nog een ‘V-staatsrecht’
en een ‘F-staatsrecht’. In het ‘F-staatsrecht’ hebben
Franstaligen het recht overal in België Frans te spreken, in
het ‘V-staatsrecht’ geldt het territorialiteitsbeginsel. Die
principes staan haaks op elkaar. Er ligt een tijdbom onder
België die zal exploderen. 

Bij de RTBF noemde ze prof H. Vuye onlangs een racist in
een poging hem in diskrediet te brengen.  Maar zijn Waalse
studenten in Namen riepen hem uit tot beste prof van de
Naamse rechtenfaculteit. Grondwet-specialist Hendrik
Vuye verdedigt zich met Waalse hartstocht. “De steun van
de studenten heeft mij diep ontroerd” en rector Yves
Poullet, heeft bij de RTBF in niet al te vriendelijke bewoor-
dingen gereageerd op de beledigingen aan het adres van
Vuye.

HHR

Het Vlinderakkoord is een conflictmodel
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Onze verkenningstocht naar de verenigingen van de
Druivenstreek, leidt ons naar Eizer. Eizer is, behalve Eizer-
Duisburg (vroeger IJzer-Duisburg of Waaienberg
genoemd), een gehucht van de gemeente Overijse en telt
ongeveer 1200 inwoners. Ook de parochie ligt op het
grondgebied van twee gemeenten.
Laag-Eizer, de eigenlijke dorpskern, ligt op het gebied van
Overijse, Hoog-Eizer ligt grotendeels op dat van Duisburg,
nu Groot-Tervuren.

Het kleine dorp kent een rijk verenigingsleven en telt zelfs
twee muziekmaatschappijen: de “Koninklijke Fanfare Sint-
Rochus” en de “Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt
Macht”.
Mensen vragen zich wel eens af wat het verschil is tussen
een fanfare en een harmonie.
Een fanfare is een orkest dat bestaat uit koperblazers,
saxofoons en slagwerk.
Een harmonie bestaat uit blaasinstrumenten (koper-
blazers, saxofoons, houtblazers) en slagwerkers. Een
harmonie is dus uitgebreider dan een fanfare, wegens de
toevoeging van de houtblazers.

Zo belanden we bij de “Koninklijke Harmonie Eendracht
Maakt Macht” (KH EMM), onder het sympathieke en
begeesterende voorzitterschap van Gilbert Dehertog en
duivel doet al, Mark Mariens. Zij kunnen rekenen op een
uitgebreide en gemotiveerde groep bestuursleden,
muzikanten en medewerkers.

De stichting van de harmonie brengt ons terug naar het
jaar 1893. Het gehucht Eizer kreeg er een “sociëtait” bij.
Binnen de fanfare Sint-Rochus was er onenigheid gerezen
over de keuze van het lokaal. Dit conflict kon niet worden
opgelost en een afscheuring was het onvermijdelijke
gevolg. De fanfaremaatschappij ”Eendracht Maakt Macht”
was geboren.
In 1924 richtten ze zich tot Koning Albert I, met de vraag
om aan de harmonie, de titel “Koninklijk” te verlenen.

Naast spelende leden werden er duchtig ereleden
gerekruteerd. Zij betekenden naast een financiële, ook een
morele steun voor de muziekvereniging.

Er waren sterke vriendschapsbanden onder de leden en

een grote onderlinge verbondenheid. Zo kreeg de
Maatschappij ook een lokale, politieke dimensie.
Een aantal leden stelden zich toen immers verkiesbaar op
de liberale lijst; de harmonie werden “de blaai” genoemd
en de confraters van Sint-Rochus werden ge-”rood”verfd.
Een reglement van 1959 vermeldt echter expliciet dat
“politiek in alles en overal buiten de Maatschappij moet
blijven”, om interne strubbelingen te vermijden.

De Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht is sinds
1978 aan z’n tweede vaandel toe.
De “drapeaudrager” gaat voorop om de komst van
harmonie aan te kondigen. Indien het eerste vaandel kon
praten over alle meegemaakte toffe verhalen…
Maar wijsheid komt met de jaren en dus hult het zich in
stilzwijgen.

In 1978 besliste het bestuur dat het vaandel aan een
welverdiende rust toe was. Er werd een waardige opvolger
vervaardigd. Sedertdien waken de Leeuw opnieuw mooi
verguld, de talrijke medailles opgepoetst en opgeblonken,
bovenaan dit vaandel.

De boeiende geschiedenis, die de herinnering aan dit rijke
verleden levend houden, werd gebundeld in een
jubileumboek n.a.v. het 100-jarig bestaan “100 jaar
Eendracht Maakt Macht 1893-1993 Historie eener Eyzerse
Sociëtait”.

Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht – Eizer

Met het nieuwe vaandel uit 1978 als getuige geeft de
harmonie het beste van zichzelf.

Nieuwe extra belastingen? Ja! … om
zichzelf te redden. Besparingen om het
volk te redden? Nee!



Voorstelling bestuur:
• Duo-voorzitterschap, penningmeester en secretaris:

Gilbert Dehertog & Josse Coudré
• Ere-voorzitters: Frans Mariens en René Vlasseman
• Dirigent & lesgever: Johan Maes
• 200-tal leden, van wie 65 muzikanten

Gilbert beantwoordde voor ons volgende vragen :

1. Wat hebt u zien veranderen in uw vereniging
sinds u erbij bent?

Mark en ikzelf zijn van kindsbeen af verbonden met de
harmonie, d.w.z. al ongeveer een halve eeuw lang, en we
hebben al enkele generaties zien voorbijgaan. De
harmonie, en dit geldt voor de meeste verenigingen, is
intussen veel professioneler geworden op vlak van
organisatie; het niveau van de muziek is fors gestegen en
de instrumenten zijn opvallend beter dan voorheen. Ook
zijn de jonge muzikanten veel beter geschoold dan
voorheen of volgden een lange opleiding binnen de
harmonie. Vroeger volstond het vaak dat je wat noten kon
spelen en je mocht (moest) al mee op stap en iedereen
leefde toe naar het “seizoen” met z’n prachtige
uitstappen; nu geeft men eerder de voorkeur aan een
concertuitvoering.
Wat we niet hebben zien wijzigen is de sterke band en de
vriendschap tussen onze muzikanten en leden, we zijn
als het ware één grote familie en dat moet ook zo blijven.

2. Krijgt u hulp of steun van het gemeentebestuur
van Overijse?

Het gemeentebestuur steunt ons financieel en dat is niet
onbelangrijk. De jaarlijkse kosten voor muziekopleiding,
partituren, instrumenten, kostumering, dirigent,
administratie… zijn immens en daar moet jaarlijks zeer
hard voor gewerkt worden om rond te komen. Ieder
steentje dat wordt bijgedragen is dus meer dan welkom. 

Acties: Pannenkoekenavond, optredens, jaarlijks
concert...
De Harmonie betaalt de kostuums en instrumenten zelf.

3. Vindt u dat het gemeentebestuur voldoende
aandacht heeft voor ons patrimonium, erfgoed,
tradities, … of is het al te laat?

Tradities moet je zelf in stand houden en mogen niet
opgelegd worden. Wij zijn daarin geslaagd door het
bijhouden van foto’s, materiaal, partituren, … We hebben
vandaag niet het gevoel dat er op dit vlak wat mank loopt
in onze of andere harmonieën.

4. Welke rol speelt het Cultureel Centrum Den
Blank in uw vereniging? Zou het anders ook
kunnen? Ter IJse, privézalen?

Met Den Blank of de andere wijkcentra van de gemeente
hebben we geen band. Ons lokaal is gevestigd in de
parochiezaal Eysernelle, die we samen met een aantal
andere verenigingen uitbaten en onderhouden. We zijn
hier best tevreden en hopen hier nog lang gebruik van te
kunnen maken. Een harmonie die geen lokaal meer heeft
kan immers niet bestaan.

5. Vindt u dat de verschillende verenigingen in
Overijse voldoende samenwerken? Is dit nodig
of/en zou het toch ten goede komen indien dit
meer zou gebeuren?

Verenigingen zijn vaak wat “egotrippers”, en daarom
moeten samenwerkingsverbanden spontaan tot stand
komen. Als je mekaar nodig hebt, dan vind je mekaar
wel. Iedereen wordt immers vaak op hetzelfde moment
met dezelfde problemen geconfronteerd, als het stormt en
het regent bij je buur binnen, ga dan ook maar eens
kijken op je zolder… Het is wel belangrijk dat vanuit de
gemeente mogelijkheden geboden worden om samen te
werken. Een goed voorbeeld hiervan is de applaustoelage.
In 2009 keurde de gemeente het reglement
APPLAUS!TOELAGE goed. Dit nieuwe toelagereglement
is bedoeld om verenigingen een financiële impuls te
geven wanneer zij een activiteit organiseren i.s.m.
minstens twee andere verenigingen of organisaties uit
verschillende sectoren.
Eendracht Maakt Macht is nog niet in zo’n project
gestapt.

6. Heeft u last van de veroudering in uw vereniging
of komen er regelmatig nieuwe en jongere leden
bij? Voortzetting een probleem?

Dit is een zeer pertinente vraag. Ook wij ontsnappen niet
aan dit probleem en dit is een agendapunt dat op iedere
bestuursvergadering besproken wordt. Tot nu toe lukt het
ons behoorlijk om ervoor te zorgen dat er voldoende jeugd
is om de fakkel over te nemen. We leveren inspanningen
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De ACW-kat komt weer … en weer …
en weer … en weer …
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om de jeugd een plaats te geven binnen de harmonie. Zo
hebben ze dit jaar een eigen concert gegeven en is er een
jaarlijkse jeugdactiviteit. Jongeren moeten elkaar vinden
binnen de harmonie en het is belangrijk dat hun
initiatieven ondersteund worden.

7. Waar ergert u zich aan in ons huidige samen-
leving?

Dat zou een lange lijst kunnen worden…

8. Wat zou u graag zien veranderen in de huidige
samenleving? In Overijse, binnen de komende 10
jaar?

Ik zou de vraag liever omdraaien tot wat we liever niet
zien veranderen. Voor mij is dat het sociale leven in
Eizer. Zo vele verenigingen, zo’n bruisend dorp. Hou
Eizer maar kleinschalig en groen zoals vandaag.

9. Zou een Vlaams schlagerfestival in jullie
programmatie kans maken? Is dit geen manier om
een ander of jeugdiger publiek aan te trekken? 

Valt te bekijken. Momenteel is ons jaarprogramma goed
gevuld, maar het zou een mooie uitdaging kunnen zijn.

10. Welke waarde heeft de katholieke kerk in uw
vereniging?

Jaarlijks luisteren we met de harmonie een mis op die
wordt opgedragen ter nagedachtenis van de overleden
leden en muzikanten van de harmonie, een mooi moment
om aan onze overleden vrienden en familieleden te
denken. Daarnaast stappen we ook ieder jaar mee in de
processie en is één van beide harmonieën via beurtrol
aanwezig op het kerkhof met Allerheiligen. Tradities die
in ere gehouden worden.

Mooi gevarieerd groepje blazers, nietwaar?
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11. Waarom bent u lid van uw vereniging?

Goede vraag. Heel wat muzikanten of leden zijn actief in
de harmonie omdat ouders en grootouders dit ook waren.
Daarnaast zijn er heel wat anderen die ons gevonden
hebben via de muziek of vrienden die al lid waren en die
muziek spelen leuk vinden of zich graag komen
amuseren op onze activiteiten.

12. Vindt u uw vereniging succesvol?

Absoluut. De activiteiten draaien goed, we hebben een
mooie groep muzikanten, er is steeds een geweldige sfeer
na de wekelijkse repetities en we kunnen altijd een
beroep doen op heel wat medewerkers om onze werking te
ondersteunen. Dat wil niet zeggen dat we op onze
lauweren blijven rusten. Alles kan beter, en we blijven
alert dat de continuïteit verzekerd blijft.

13. Neemt uw vereniging een politiek standpunt in?

Tussen pot en pint wordt er natuurlijk al eens gepraat
over dorps- of nationale politiek, maar daar blijft het bij.
We zijn volledig “apolitiek”, onze eerste bekommernis is
muziek…

14. Draagt uw vereniging de “Vlaamsheid” hoog in
het vaandel?

Vlaamsheid zoals je het noemt staat nooit op onze
agenda, anderstaligen zijn welkom in onze vereniging en
we zullen er wel voor zorgen dat ze zich integreren.
Persoonlijk vind ik dat de juiste keuze. Maar uiteraard
zijn we een “Vlaamse” vereniging en zijn ook wij bezorgd
om het behoud van het Vlaams karakter van de streek.
Ieder jaar nemen we deel aan de druivenstoet, en de
aandachtige toeschouwer zal al wel gemerkt hebben dat
achteraan onze wagen steeds de Vlaamse Leeuw hangt.

15. Waarom of waarbij kan VKD-Spoorslag uw
vereniging helpen?

Met initiatieven als deze! Publiciteit is altijd
meegenomen en het is leuk als je een forum wordt
aangeboden waar je eens kan vertellen over je vereniging.

Wij ontvangen Spoorslag, soms wordt het helemaal
uitgelezen en soms verdwijnt het ongeopend tussen het
papier, hangt wat van het toeval af. De ene is al meer

geïnteresseerd dan de andere.
Of een vereniging als VKD belangrijk is voor Overijse?
Moeilijke vraag om een standpunt van de harmonie aan
te geven, maar iedere vereniging die zich vanuit
vrijwilligerswerk belangeloos inzet voor het ‘goede’ doel
heeft zijn waarde. 
Als we terugblikken op de voorbije (bijna) 120 jaar, is het
verbazend vast te stellen dat de vereniging al deze jaren
heeft overleefd: de moeilijke beginjaren, twee
wereldoorlogen, de harde jaren dertig, de wederopbouw
na de oorlog. Wanneer we merken dat de wereld van
vandaag in geen enkel opzicht te vergelijken is met die
van 100 jaar terug, is het nog opmerkelijker.
Het geheim? Zich steeds aanpassen aan de veranderende
omstandigheden en erover waken dat de vriendschap
onder elkaar niet in het gedrang komt. 
Ondertussen heeft de emancipatie zich ook in het
muziekkorps doorgezet. “Wij verheugen ons daarover, op
één voorwaarde: het mag geen aanloop zijn naar een
“man aan de haard”-fenomeen.”

Rest ons jullie veel succes voor de toekomst te wensen. 
Marc en Gilbert, dank voor jullie medewerking. 
Tot binnenkort, op één van de vele activiteiten.

Greta

Activiteitenkalender:
• Winterconcert met thema “Amerika” op 1 & 2 december
in Pachthof Stroeykens

• Wie zich aangesproken voelt om met onze harmonie
kennis te maken is meer dan welkom. We repeteren op
vrijdagavond in de parchiezaal en je kan ons bereiken via
emm-eizer@hotmail.com 

Mooi decorlandschap, indrukwekkende groep, fijne
aankondiging…
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Vooraleer naar het Nederlandse Westland af te reizen laten
wij de Brabantse provinciegouverneur Lode De Witte
druiven overhandigen aan Howard Gutman, ambassadeur
van de Verenigde Staten.
Deze man ging de uitdaging aan alle Belgische gemeenten
te bezoeken om de Belgisch-Amerikaanse vriendschap te
onderstrepen. Met Overijse rondde hij op 13 november het
bezoek aan Vlaams-Brabant af. Tussen haakjes: bij zijn
bezoek aan Hoeilaart werd hem mijn “Geïllustreerde
Encyclopedie van de Brabantse druiventeelt onder glas”
geschonken.
In een ser van het centrum ‘Solheide, werkplaats van de
sociale werkplaats 3Wplus, zorgden burgemeester Dirk
Brankaer en projectleider Bruno Van Laere, in het
gezelschap van twee serristen Flup Luppens (voorzitter
sTerredruif) en Roger Demesmaeker (afgevaardigde van
de vzw Streekproducten) voor de verwelkoming.

Met sTerredruif, met de streekproducten en als ambas-
sadeur van Vlaanderen Lekker Land scoort Overijse mooie
punten. Interessant voor de verkoop van lekkere druiven
en het stimuleren van toerisme. De toeristen, jong en min-
der jong, vinden hun gading in het Bezoekerscentrum Dru!f
en museum. Volgend jaar is Drui!f open van 1 april tot 31
oktober, op 24 maart start het toeristisch seizoen in Ove-
rijse en op 12 juli wordt in Overijse de eerste druif geoogst.
En nu wordt u naar een stukje Nederland aan de Noordzee
geleid, doorkliefd met vele water-
kanalen die voor het vervoer van
druif, mens en materiaal zorgden.

Kijk, de Westlandse prinses is zin-
nens mijn druivenencyclopedie open
te slaan op de bladzijden 59 tot 62,
waar de Nederlandse druiventeelt
beschreven wordt. Het boek is bij de
auteur nog steeds verkrijgbaar en
digitaal te bestellen tegen 30 euro

(28 euro voor Spoorslagabonnees, verzending inbe-
grepen): francis.stroobants@telenet.be .
In deze bijdrage leggen wij met nog niet gepubliceerde
eigen foto’s een paar andere klemtonen en mogen een
beroep doen op de voortreffelijke Nederlandse gids Cees
van Paassen uit Tervuren.

Van oorsprong was het Westland een moerassig gebied,
gelegen tussen de steden Den Haag, Delft en Rotterdam.
Men kwam er aan de kost met kleinschalige land- en tuin-
bouw. 
In 1892 – 27 jaar nadat Felix Sohie hiert met gecommer-
cialiseerde druiventeelt onder glas begon –  bezochten drie
jonge tuinders – één van hen was mijn overgrootvader Piet
van Paassen – vergezeld door de lokale smid – onze drui-
venstreek; zij bekeken de serren, namen de serrenmaten,
kregen van Felix Sohie zelf druivenstekjes mee en waren
zeer onder de indruk van het resultaten van de druiventeelt
onder glas. Dit resulteerde in een uitgebreide serrenbouw
in het Westland en rond 1950 zag Westland eruit als
Hoeilaart, een glazen dorp maar wel met vele schoorste-
nen.

Overzicht van de verschillende types van druivenkassen. 

Het Westland rond 1950. Opvallende schoorstenen! (foto Proef-
station Naaldwijk)

Op een Duitse prentkaart die in 1931 naar
‘s Gravenzande werd gestuurd staat
reclame voor de Westlandse druiven,
tomaten en bloemen.

De uitstekende druivenkwaliteit waarborgde onmiddellijk
een enorm succes en het Westland werd de welvarendste
regio van Nederland. Prachtige serristenvilla’s getuigen
van vroegere glorie tussen 1890 en 1960. Via plaatselijke
veilingen werden miljoenen kilo’s druiven vanuit het

Lekkere druiven
Westland: een blik op verleden en toekomst van de tafeldruif bij onze Noorderburen

Smakelijk! Ambassadeur Gutman proefde lekker-dikke druiven
en daarna een erewijntje. (foto ambassade V.S.A.)

Druivenprinses Anita kreeg zopas 
het druivenboek overhandigd.
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AANNEMER
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

Nederlandse druivenland naar Europa en Rusland geëx-
porteerd. Vandaag beschikt de Westlandse druiventeelt
over het P.G.I.–label van de Europese Unie.

Veilingzaal

De kleine veilingzaal waar de aanvoer van druiven in steeds
wisselende volgorde na lottrekking gebeurde. Het lijkt mij een
juistere verkoopswijze dan wat in onze Brabantse veilingen of
verkoopzalen gebruikelijk was. (foto FS)

Zoals in onze streek ging de druiventeelt vanaf het begin
der jaren zestig grotendeels teloor als gevolg van de vrij-
making van de markt in Europa, de energiecrisis en de
steeds hogere loonkost in een arbeidsintensieve teelt.
Behoorlijk snel schakelde men over naar het telen van
tomaten, paprika’s, komkommers, bloemen en planten.
De alom geprezen druif werd verdrongen. Thans is het
Westland letterlijk bedekt met warenhuizen voor allerlei
teelten, hetgeen natuurlijk opnieuw grote welvaart en veel
arbeidsplaatsen oplevert.

De grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld “Flora
Holland” illustreert de nieuwe rijkdom, maar de druif blijft
een voorname plaats innemen door drie initiatieven van de
Gemeente Westland, ontstaan uit de fusie van vijf drui-
vengemeenten, met samen zo’n 100.000 inwoners. Door dit
samengaan bood men weerstand tegen de steeds toene-
mende druk van de steden Den Haag, Delft en Rotterdam
om gebied te “annexeren”.
1. Er werd in 2003 het prachtige “Westlands Museum voor

streek- en tuinbouwhistorie” opgericht, dat jaarlijks
door 10 à 12.000 bezoekers wordt bezocht.

2. Er worden bootrondvaarten door het Westland georga-
niseerd met een “Westlander”, een overdekte rond-
vaartboot, die destijds groente en fruit naar de veiling
vervoerde.

3. In 2007 opende de burgmeester Sjaak van der Tak het
Themapark “De Westlandse Druif” met onder meer
‘s werelds grootste druivenser met een oppervlakte van
één ha (10.000 m2). Hier worden ongeveer vijftig drui-
vensoorten geteeld met een jaarlijkse oogst van 30.000
kg., aangeboden en o.m. verkocht aan de talrijke
bezoekers.

Het indrukwekkende themapark. Op de voorgrond bezoeker
Pieter De Man, schepen van Overijse, Filip Luppens, Ronald
Vanderkelen en Cees van Paassen. (foto FS)

Op deze mooie bestelwagen van het themapark kunt u zien hoe
de druivenranken horizontaal en zijdelings worden geleid,
zodat de druiventrossen mooi in rijen hangen...

Om het cultuurhistorisch profiel van de druif levend te
houden worden er bij onze Nederlandse vrienden rondlei-
dingen en cursussen georganiseerd. Het werk wordt ver-
richt door een 200-tal vrijwilligers, die er met hart en ziel
tegenaan gaan!
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Het Themapark beschikt ook een mooi restaurant en een
ontmoetingscentrum. Tijdens de opening van het druiven-
seizoen – begin juli – wordt jaarlijks een prinses voor-
gesteld. En er wordt dan ook een “Amerikaanse Veiling”
gehouden, die in 2010  € 5000 opbracht. Bezoekers en geïn-
teresseerden kunnen – net zoals op Kelleveld in Hoeilaart –
een druivelaar adopteren met vermelding van hun naam
tegen betaling van vijf maal een jaarlijkse bijdrage van € 25.
Voor hen is het bezoek aan het museum van het Thema-
park gratis en zij krijgen jaarlijks ook een kilo druiven.

Druivenproevertjes worden in het waterrijke Westland begrijpe-
lijkerwijze in scheepjes aangeboden.

Onze leidsman hoopte dat er echte verbroederingen
zouden ontstaan tussen Westland en Hoeilaart-Hulden-

berg-Overijse-Tervuren. Hier springt het convenant van
25-2-2004 ons voor de geest. De vier gemeenten wilden
immers samen het cultureel erfgoed van de tafeldruif veilig
stellen! Niet veel meer van gehoord! Nog een geluk dat
3Wplus nuttig werk levert op Solheide in Overijse. 
Verder dan een verkenning, een onderzoek der mogelijk-
heden is men in onze vier Vlaams-Brabantse druiven-
streekgemeenten tot nog toe niet geraakt. Zelfs voor “ver-
broederingsactiviteiten” met het Nederlandse Westland
ontbreekt de nodige collegialiteit. Waar hebben wij dat
verhaal nog al eens gehoord? 
O ja, en hoe lopen de plannen om in het Limburgse Bokrijk
een didactische ser te bouwen die de verschillende
aspecten van serristenarbeid mooi in de verf wil zetten?

Francis Stroobants
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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

Het overkomt ons allemaal wel eens, van-
daag wil er niets lukken, telkens nipt
ernaast, onbegrijpelijke missers, enz. Het
wordt dan tijd om eens aan techniek te
denken, want biljarten op een zeker niveau
vraagt meer dan een beetje daarvan.
We zullen de komende keren eens stilstaan
bij de techniek van het afstoten, de alom
bekende ‘coup de keu’. Er zijn zes verschil-
lende keustoten mogelijk. 
1) De drijvende stoot
2) De gematigde stoot
3) De zwaaiende stoot
4) De zweepslag
5) De vallende stoot
6) De matte stoot
We zullen ze één voor één analyseren. Eén
per keer, onze grote baas wil ook nog
andere dingen in ons blaadje! Vandaag dus
de ‘drijvende stoot’, die in de volgende toe-
standen van toepassing is:  
1. Wanneer grote afstanden moeten
afgelegd worden door de keubal en
eventueel bal 2. 

2. Bij trekstoten, bij doorschieters, dus bij
nood aan diepe of sterke effecten. 

3. Bij alle ‘amorti’ stoten
4. Bij alle stoten waarbij veel energie
vereist is.

Onze stoot is er eigenlijk geen echte. Stoten
doet ons denken aan een gestrekte arm
naar voor (degen), en dat hebben we hier
niet, integendeel. Onze arm wordt wel een
beetje gestrekt als we met de keu achteruit
bewegen, maar het stoten zelf gebeurt door
onze onderarm en onze hand, waarbij de
bovenarm onbeweeglijk horizontaal blijft.
Bij een drijvende stoot gaat de arm lang-
zaam terug om dan zwellend, van achter
naar voor, terug te komen tot de verticale
hangende voorarm, waar de soepele hand
de rest van de beweging doet en de keu in
de bal drijft. Op het einde van de stoot rust
de keu door de handbeweging dus meer op
de pink. Van terugtrekken mag geen sprake
zijn. Tot hier de ernstige zaken. 
Wij Vlamingen zijn veel gewoon. Toch kun-
nen we nog steeds verrast worden door
nieuwe ‘uitdagingen’. Belgische regeringen
hebben ons nooit veel cadeautjes gedaan.
Misschien moeten we wat slimmer leren
stemmen, want uiteindelijk kunnen we, om
de zoveel jaar, onze democratische stem

uitbrengen. Tot nu toe hebben we daar
echter niet veel aan, want wij hebben een
federale regering -   zonder meerderheid
langs Vlaamse kant - die  enorme veran-
deringen aanbrengt aan de staatsstruc-
turen. Die zullen wel een invloed hebben
op de welvaart van onszelf en later van
onze afstamming. Die veranderingen wor-
den gestuurd door een federale regering,
die gedomineerd wordt door Franstalige
landgenoten en de gevolgen zijn niet moei-
lijk te raden. Zolang de zaken goed gaan,
hebben we daar geen grote problemen mee.
Maar nu we in een economische crisis zijn
beland, begint al die goedzakkige toegeef-
lijkheid wel een ietsebitsie pijn te doen, en
het einde is nog niet in zicht. Onze pastoors
hebben ons geleerd dat we in de hemel
beloond worden als we ons in dit aardrijk
laten beduvelen. Krijg je een kaakslag, bied
dan je andere kaak aan. Volgens mij stikt
het in de hemel van bedrogen Vlamingen.
België heeft een van de hoogste belastingen
in Europa en we hebben dan ook al dik-
wijls dure eden mogen horen dat hogere
belastingen echt ondenkbaar zijn. Bespa-
ringen moeten onze financiële problemen

oplossen. Als goede huisvader de tering
naar de nering zetten. Dat moet toch kun-
nen met onze torenhoge belastingen.
Di Rupo heeft dus een tekort, zoals er altijd
al een is geweest (te veel ministers, ver-
spillingen en zo?). Hij is nog niet zeker,
maar alle geruchten wijzen in de richting
van meer belastingen! BTW, luxe, bankver-
richtingen, index, welstand ... niets is nog
veilig om nog meer belastingen te innen.
Besparingen? De Crem werd aangespro-
ken, maar het leger heeft al gegeven. Het
blijft in België toch altijd spannend te zien
hoe problemen (niet) opgelost worden. Het
op een zaterdag door Di Rupo beloofde
budget is er niet gekomen, de nacht was te
kort en het water te diep. Een kleine pauze
werd ingelegd. Kris Peeters heeft ook al
gegeven. De kleine pauze scheen uitein-
delijk ook niet te helpen. Dan even geen
budget? Voorlopige twaalfden? Na Wallonië
nu ook België de dieperik in. Wij zijn in
‘goede’ handen, wachten bang af en
drinken een (?) duvel of zo. 

Tot volgende keer,  met meer …
Jan Goossens

Biljarten op zijn Belgisch 
De ‘drijvende’ stoot

Oude Mayakalender voorspelt einde van de wereld op 21 december 2012.

‘n Voorspoedig en gelukkig 2013 !
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AVONDLIEDJE

Jef Lesage Jos Mertens

Avondliedje

De avond is een periode waarin we, bij het ondergaan van de zon, terugblikken op de
voorbije dag en waarbij we wat weemoedig worden. De geluiden van de natuur komen
beter tot hun recht door de stilte die overal neervalt. Jef Lesage heeft dit met veel
romantiek verwoord en Jos Mertens heeft van dit lied een pareltje gemaakt. Het is een
ideaal hymne op bivakken en jeugdkampen en menige jeugdbeweging of zangkoor
gebruikt het als afsluiting van de dag of de bijeenkomst.

Jef Lesage
Deze dichter werd geboren te Ieper op 24
februari 1926. Op sociaal, cultureel, politiek
en religieus vlak heeft hij een prominente rol
gespeeld in de stad Ieper en de Westhoek.
Hij schreef onder andere het Iepers
Kattenlied, Avondliedje en Holderiariaho,
een lied dat jarenlang op CM-jeugdkampen
gezongen werd. Hij overleed op 4 juli 1970.

Jos Mertens
Jos Mertens is organist, pianist en
componist. Hij schreef onder meer het
Dilbeeks Volkslied en zijn compositie “Het
Avondliedje’’ maakte een wereldtournee. Jos
werd geboren in Ternat op 17 oktober 1924.
Van jongs af aan bleek zijn aanleg voor
muziek. Hij werkte zich als autodidact op in
het orgelspel, harmonie en compositie. Voor
de jury van het Belgische Muziekcollege in Antwerpen legde
hij examens af waarin onder meer Lodewijk Mortelmans,
Lodewijk De Vocht en Emiel Bosquet zitting hadden. Daarna
studeerde hij aan verschillende muziekacademies. Hij
behaalde in Asse het einddiploma piano, in Aalst een eerste
prijs harmonie met stadsmedaille en in Halle de
regeringsmedaille voor orgel. Als pianist of organist werkte
hij mee aan een groot aantal concerten, liedrecitals,
zangavonden, schoolzangfeesten, de Vlaamse Nationale
Zangfeesten, de Dag van het Vlaamse Lied, de Europeade, enz.

Momenteel is Jos titularis-organist van de Egidiuskerk in
Groot-Bijgaarden en organiseert daar jaarlijks in juli het
festival “Muziek op zondag” waarbij allerhande koren, vocale
en instrumentale solisten en ensembles de liturgische
vieringen opluisteren.
Jos Mertens componeerde tal van solowerken voor piano en
orgel, een klarinettenkwartet, werk voor strijkerensemble
(Song of Memory) en talrijke liederen (volks- en
heimatliederen, stap- en liefdesliederen, enz.) waarbij hij de
traditie van Emiel Hullebroeck, Jef Tinel, Renaat Veremans en
Armand Preud’homme voortzette. Van zijn liederen
vermelden wij: Avondliedje, Kerstwiegeliedje, Ik ken een
blond Marleentje, Onthoudt! (1954, R. De Clercq) en
Morgendeuntje (A. Rodenbach). Daarnaast schreef hij talrijke
koorwerken (o.a. Nederlandse Volksmis voor koor en orgel,
Boerencharleston) en bewerkingen van volksliederen (bijv. Ik
zag Cecilia komen, De boerkens smelten van vreugd’ en
plezier, enz.).
Hij schreef zangspelen en een cantate voor koor, solisten en
orkest “Kringen van Tijd” (op tekst van J. Librecht) waarin de
seizoenen vergeleken worden met alle fasen van het
menselijk leven.
Groot-Bijgaardenaar Jos Mertens werd op 16 oktober 2009 de
vierde ereburger van de gemeente Dilbeek op vraag van de
vzw Europeade Comité Vlaanderen. Op die dag werd hem ook
de Gulden Spoor overhandigd. 

Roeland
(slot)

Hier volgt de tekst:

1. 
Wazig avondduister, weemoed in mijn
hart,
Wonder windgefluister streelt mijn
stille smart,
Eindeloze luchten, vale sterrenglim,
Bange vogels vluchten naar een veil’ge
kim.

2. 
Over land en gouwen rusten diepe
vree,
Doet mijn handen vouwen als bij
vrome bee,
‘k Hoor een koehoorn schallen in een
verre wei,
Bij het avondvallen voel ik God nabij.

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

* Het Sint-Ceciliakoor uit Overijse (o.l.v. Philippe
Beullens) geeft in samenwerking met het mannenkoor
Cantarelli uit Leuven en het kamerorkest Musica Con
Gioia uit Wilrijk een ontroerend kerstconcert. Op het pro-
gramma staan onder andere John Rutter, Mendelsohn en
Bruckner, naast bekende kerstliederen uit de Vlaamse en
middeleeuwse traditie. Opvoering in de Sint-Martinuskerk
van Overijse op zaterdag 15 december 2012 om 20 u. 
Hetzelfde concert wordt nog op twee andere locaties uit-
gevoerd:
- zaterdag 8 december om 20 uur in de Sint-Antoniuskapel,
Damiaanplein te Leuven;

- zondag 16 december om 15 uur in de Heilige-Familie-
kerk, Rustoordlei te Brasschaat.

Kaarten kan je o.a. kopen bij Annemie Charlier, Leen Gillis,
Philippe Beullens en Gustaaf De Broyer.

* De Roets, historische weekkalender, te koop in de betere
boekhandel. Wekelijks wordt een markante persoon, een
plek of een feit uit ons verleden in de kijker gezet. Bekend
of minder bekend. Pittig en met een knipoog verteld,
historisch correct. En wat vertelt Rik Van Cauwelaert?

“Het grote probleem met De Roets is de verslavende wer-
king. Je wil dat de jaren sneller voorbij gaan, om de vol-
gende, altijd verrassende editie te kunnen lezen.” Wacht
dus niet om de uitgave 2013 te bestellen. Het kan digitaal
via www.roetsinfo.eu . Makkelijk, snel en in een aantrekke-
lijk geschenkdoosje bij je thuis bezorgd.

* Wat zegt Jan Mazak – op de eerste en laatste a hoort een
schuin streepje – , de advocaat-generaal van het Europese
Hof van Justitie? De bepaling ‘Wonen in eigen streek’ in
het Vlaamse grond- en pandendecreet is in strijd met de
Europese regels. O, wat zijn wij blij met dergelijke regel-
tjes! De zoveelste regelgeving van een instantie die tegen
de beperking van vrijheden is! Laat de Vlaams-Brabantse
Rand maar overspoeld worden...

* Onlangs werd de gedenksteen van het Duits krijgs-
gevangenenkamp op Terlanenveld hersteld en hij kreeg
na de inhuldiging op 3 augustus 1986 eindelijk een correcte
oriëntatie. Aan het rond punt van de Nijvelsebaan was er
aan de ingang ruimte voor het uitladen van gevangenen en
materiaal. De auteur van twee boeken over het kamp,
Gilbert Debecker, hoopt dat de geschiedenis van het kamp
niet in vergetelheid geraakt.

Kort genoteerd
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* Wilt u Karel van Lorreinen beter leren kennen? De
landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden werd 300 jaar
geleden geboren in Lunéville en hij stierf in 1780 te
Tervuren. En in het Hof van Melijn (Melijndreef 6, 3080
Tervuren) loopt nog tot 20 januari 2013 een prachtige ten-
toonstelling, die op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur te bezichtigen is. Ze schetst een levendig beeld van
een veelzijdig man, die niet alleen kunsten en wetenschap-
pen bevorderde en beoefende, maar die ook van het leven
genoot. Of wilt u op stap met Karel Van Lorreinen?
Op zondag 9 december wandelt Tervuren in zijn spoor.
Verzamelen om 14 uur aan het Hof van Melijn. Op dinsdag-
avond 11 december bent u welkom in het gemeenschaps-
centrum Papeblok voor de wereldpremière van de film
‘Karel van Lorreinen’. 

* vzw De Rand en Davidsfonds gaven een “Reuze Rand-
plan” uit. In die grote, handige jaarkalender leest u wat er
te zien en te doen is in de Vlaams-Brabantse Rand en
Groene Gordel.

* Aan Richard Celis werd de Orde van de Vlaamse Leeuw
uitgereikt. Peter De Roover kreeg de Remi Pirynsprijs,
Mark Grammens de erepenning van de Marnixring en Bart
De Valck op 8 november de Albert De Cuyper erepenning. 

* Op donderdag 13 december komt meester Fernand
Keuleneer om 20 uur in het Vilvoords cultuurcentrum

Bolwerk spreken voor de V.V.B.-werkgroep Vorming. Hij
behandelt de problemen die een gevolg zijn van de
‘propere’ splitsing van gerechtelijk en kiesarrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde.

* Peter Lombaerts film “De IJse van bron tot monding”
kende de jongste weken veel succes. Wij hopen hem nog
eens geprogrammeerd te zien in een of andere Druiven-
streekgemeente. Kunstschilder Jacques Mees van zijn kant
zette heel wat mooie hoekjes van de IJsevallei op doek.

* Graag een pluim voor de Hoeilaartse professor en
ereburger Steven Laureys, onder meer directeur van het
Belgisch fonds voor wetenschappelijk onderzoek. Hij
kreeg de Blaise Pascalmedaille voor geneeskunde van de
Europese Academie van Wetenschappen!

* De Vlaamse Volksbeweging ging met 53 leden op stap
voor een onafhankelijk Schotland. Van het Schots parle-
mentsgebouw trokken een kleine tienduizend manifes-
tanten naar het park aan de voet van kasteel van Edin-
burgh. Na de Schotse eerste-minister Alex Salmond en
twaalf sprekers ging Guido Moons achter de microfoon
staan om Vlaamse solidariteit te betuigen.

* In welke Vlaamse kranten werd het feit herdacht dat 50
jaar geleden de Taalgrens officieel van kracht werd? De
grondwettelijke afbakening der taalgebieden wordt zelfs
vandaag nog door menige Franstalige niet erkend. Een
schande!

* In de negentien Brusselse gemeenten tellen wij nu 78
Vlaamse verkozenen op 685.

* Er kwamen nog twee steunbijdragen 2012 binnen; wij
vermelden ze graag: 
Burcht € 20,00 V.M. en Zaventem € 20,00 B.M. 
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Op 22 september 2012 verscheen er een opmerkelijk
opiniestuk in The New York Times. Frank Jacobs
(Limburgs journalist, die eerder voor Het Belang van
Limburg werkte, schrijft nu voor de NYT de column
‘Borderlines’) en Parag Khanna stellen in hun bijdrage The
New World dat de wereld van morgen er helemaal anders
zou kunnen uitzien. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie 20 jaar geleden zijn er geen nieuwe onafhankelijke
staten bijgekomen. Wel ontstonden nog tussen 1991 en
2007 Eritrea, Oost-Timor en de voormalige Joegoslavische
staten. 
Jacobs en Khanna zijn ervan overtuigd dat we aan de
vooravond staan van een golf van nieuwe onafhankelijke
staten.‘Grenzen zullen verdwijnen zoals kustlijnen
eroderen’ en een nieuwe wereldorde zal ontstaan; zij
hebben een lijst opgesteld van landen die mogelijk gaan
uiteenvallen. En België staat daar in het gezelschap van
Congo, Somalië, Mali, Pakistan, Syrië, Saoedi-Arabië, Iran,
Irak, Azerbeidjan en Afghanistan. Terwijl die landen
mogelijk uiteenvallen, zou China er alles aan doen om
Siberië over te nemen van Rusland. Opmerkelijk dat België
als enig westers land wordt vermeld terwijl regio’s als
Catalonië en Schotland ook strijden voor onafhanke-
lijkheid.

Volgens de auteurs stevent het land ‘dat ooit door de
Franstaligen werd gedomineerd’ al tientallen jaren af op
een splitsing. ‘België was al lang gesplitst als Brussel er
niet was, een aparte, officieel tweetalige, maar vooral
Franstalige enclave in het Nederlandstalige noorden.
Vreemd genoeg zal Brussel nu, als hoofdstad van de
Europese Unie, wellicht de splitsing van het land in de
hand werken. Door de verdere integratie van Europa
worden nationale grenzen minder belangrijk dan
culturele en etnische verschillen’.
Opvallend is dat de NYT het einde van België ook al
aankondigde in 1912. ‘Belgium may seperate,’ schreef de
krant op 11-9-1912 n.a.v. de publicatie van de beruchte
‘Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la
Flandre’ van de Waalse socialist Jules Destrée. Nadat
zeven jaar eerder de unie tussen Noorwegen en Zweden
was opgeheven, was het voor The New York Times best
mogelijk dat ook België zou ophouden te bestaan. (Knack,
25-9-12)
Het volledige artikel vindt u via onderstaande link:
http://www.nytimes.com/interactive/2012/09/23/opinion/ 
sunday/the-new-world.html?smid=fb-share

Jena T.  (14-11-2012)

Bericht uit Amerika: ‘België valt eindelijk uit elkaar’
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Laat ze maar binnenstromen, de juiste inzendingen. De
redactieraad ziet niet op tegen het karweitje er één
gelukkige winnaar uit te pikken. Met ‘Kris Peeters’ gaat dit
keer de lauwerkrans naar Emilie Gérard uit Hoeilaart. Als u
tijdens de jaarwisselende maanden van 2012-2013 nog wat
tijd over heeft, zoek dan
kronkelend naar de oplos-
sing, die u voor eind januari
2013 opstuurt naar één van
volgende adressen: De Kron-
kel, Kardinaalstraat 20, 3090
Overijse of via e-post naar
vkd_spoorslag@yahoo.com 
of  jena.de_wilde@skynet.be

Veel geluk!

De Kronkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 L A A N B O M N
2 A B L O S O U
3 M A K D H L
4 B A E E R A
5 I M A R V I N R
6 K O B A C
7 B O R A C
8 L O V I D R Y
9 G O R D E L A I R
10 E L F A L E L
11 L A T J D M D E
12 D B E R S E L

E7

P5

R10 T8

R2 E9

K1

S11

S4 I 3

E6

 

 

K1 R2 I 3 S4 P5 E6 E7 T8 E9 R10 S11

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7

2 5

3 10 8

4 2 9

5
6 1

7
8 11

9
10 4 3

11
12 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontaal:

1. In de herfst bieden deze ... een prachtig uitzicht door
hun rijk kleurenpalet.

2. Vlaanderen telt meer dan 16.000 door ... erkende
sportclubs. – 7-...

3. Iedere week gaat hij op de ... fruit en groenten kopen. -
Koerierdienst

4. Een BH of een ... - ... is een alliantie van
toonaangevende organisaties op het gebied van
energieonderzoek.

5. Soullegende ... Gaye
6. Afgelopen - ... to the roots
7. Bill of Rights
8. ... Paul Boon was de auteur van o.a. De

Kapellekensbaan en Pieter Daens. – Martini ...
9. De ... rond Brussel, een sportgebeuren waarmee

beklemtoond wordt dat Brussel omringd is door
Vlaamse gemeenten. - ... Jordan

10. ... De Temmerman – Stad in Nigeria
11. Een ...-relatie hebben – Muziekmaker, maar dan

omgekeerd – Stimulerende psychoactieve drug
12. Het kasteel van ...

Verticaal:

1. De kale wijsneus uit Suske en Wiske – ‘... is een vreemd
goedje. Als ik het bewaar, heb ik er niets aan en geef ik
het uit, dan ben ik het kwijt’, zei Jo met enige spijt.

2. In de winter is het een geliefd stuk speelgoed. – Zwarte
...

3. Michaël ... ondernam in 1999 een poging om George
Harrison te vermoorden. – Een hoge ... zetten

4. Anagram van de medeklinkers van klein – Een ...
spreekwoord

5. ‘Een ... halen’ is een synoniem van trouwen.
6. De ... en de ezel - ... Pauwels – Britse popgroep die in de

jaren ’70 bijzonder populair was
7. ... is een stad in de Servische Republiek in het noorden

van Bosnië en Herzegovina.
8. ... Azaria (acteur) – Rik ...
9. Je bent een dikke ... – Hij ... van de koude.
10. ... was eens ... - ... Buysse, auteur van o.a. Het Gezin van

Paemel.



Onderstaande overschrijvingsopdracht geldt voor de volgende jaargang 2013. Mogen wij u vragen
voor 31 december uw lid- en leesgeld van € 15,00 (steunbijdrage vanaf € 20,00) over te schrijven of te
storten? Vriendelijke dank.
Het spreekt vanzelf dat u dan niet meer moet reageren op betalingsopdrachten die in de nrs. 1 en 2 zullen verschijnen...

Naam en adres opdrachtgever

Naam en adres begunstigde

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst Bedrag

Handtekening(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Mededeling

EUR CENT

B E 4 1 4 3 4 2 6 1 6 5 8 1 1 0

K R E D B E B B

V Z W  V K D – S P O O R S L A G
H A N N E K E N S B O S L A A N 8
3 0 9 0  O V E R I J S E

$

De publicitaire inlassingen – met naam of ‘uit sympathie’ – blijven onveranderd op jaarbasis: mini = 80,00;
standaard = 160,00; super verticaal of horizontaal = 270,00; halve bladzijde = 460,00 euro. Neem contact op
met een bestuurslid.

Alle medewerkers (m./v.) van het Vlaams Komitee
Druivenstreek en van Spoorslag danken u voor uw
steun en vertrouwen doorheen het bijna voorbije jaar.
Zij hopen dat 2013 voor iedereen, en in het bijzonder
voor onze trouwe adverteerders, lezerers en vrienden
(m./v.) een topjaar mag worden: geluk, gezondheid,
voorspoed en innerlijke vrede!

Ons stoempfestijn van
28 oktober 2012
Vlak voor de Allerheiligen is het wellicht niet ideaal om een
etentje te organiseren. Toch was de opkomst meer dan bevredi-
gend. Vanaf 11.30 u. mochten onze lieve dames vele Vlamingen
met een aperitiefje verwelkomen in de ontvangsthal, waarna onze
gasten konden genieten van een lekker-hete pompoensoep en een
heerlijke stoemp met worsten. Waar kan je dat nog in een restau-
rant eten?, vroeg zich iemand af.  
Onze oprechte dank aan alle aanwezige sympathisanten, maar
zeer zeker ook aan de vele vrijwilligers die op die zondag het
beste van zichzelf hebben gegeven. En onze adverteerders wer-
den evenmin vergeten! ’s Namiddags mochten we nog een drietal
deelnemers gelukkig maken met een prachtig boekenpakket dat
zij met de tombola gewonnen hadden. Ons eetfestijn in 2013 zal
plaats vinden op zondag 20 oktober, opnieuw in het parochiecen-
trum Ter IJse. 

Storend
In het cultuurcafé van Den Blank viel ons oog op een tweetalige
mededeling (Engels en Frans) op een koelbak naast de toog.
Toen we een personeelslid van de uitbater hierop attent maakte,
zei hij ons dat hij dit heel normaal vond, want we moeten onze
anderstalige klanten toch helpen en voegde hij eraan toe, we
hebben het toch eerst in het Engels geschreven! Nochtans werd
in het concessiecontract duidelijk voorzien dat enkel Nederlands-
talige mededelingen of advertenties in het cultuurcafé toegelaten
zijn. Het GC Den Blank organiseert sinds vele jaren taalcursussen
Nederlands, precies om anderstaligen de mogelijkheid te geven
onze taal te gebruiken. Hoe komt de uitbater er dan bij dit te
negeren? 

P.S. Net voor het drukken van dit nummer bleek de tekst
aangepast te zijn. Dank u! Wij willen inderdaad geen verengelsing
of verfransing van ons (cultureel) leefmilieu!


