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Redactioneel

De eerste drie maanden van 2013 werden gekenmerkt door enkele verrassingen. In hogere
kringen spreekt men van abdicatie. Koningin Beatrix kondigde haar aftreden aan op 30
april om de fakkel door te geven aan haar zoon, kroonprins Willem-Alexander. Paus
Benedictus XVI legde zijn ambt neer en werd opgevolgd door de Argentijnse kardinaal
Bergoglio. De nieuwe kerkvorst draagt de naam Franciscus, werd op 13 maart na vijf
stemronden verkozen door 115 kardinalen tijdens een kort conclaaf in Rome. Die
werkwijze is al democratischer dan erfopvolging bij monarchieën. Zal Albert II voor de
volgende verrassing zorgen? Hij zou dan opgevolgd worden door de uitermate francofoon
gezinde en partijdige kroonprins Philip; zijn uitvallen naar Vlamingen, aanwezig op door
hem geleide handelsmissies, liggen ons nog vers in het geheugen. En tot slot, ACW-federaal
minister van financiën Steven Vanackere nam ontslag en werd dezelfde dag vervangen
door de niet verkozen CD&V-er Koen Geens uit Loonbeek. 

Het geknoei met de spaarcenten (deelbewijzen) in de Arco-groep is lang niet rechtgezet.
Door de regering Leterme werd overhaast een overheidswaarborg voor de 800.000
argeloze en misleide(?) coöperanten goedgekeurd. Vele oudere mensen riskeren hun
spaarcentjes te verliezen. De Raad van State zou zich hierover tegen Pasen uitspreken.
Waarom heeft Leterme dat alleen voor het ACW  gedaan en niet voor andere coöperanten
van b.v. de failliete Gemeentelijke Holding? Waarom moet de belastingsbetaler voor het
gesneuvelde Arco opdraaien? Nu komen daar voor het ACW nog de dividenden van 300.000
winstbewijzen van de genationaliseerde “bad bank” Dexia bij; deze werden vlak voor de
problemen met Arco overgeheveld naar de nieuwe Coörperatieve Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid (cvba) “Sociaal Engagement”, met de bedoeling véél minder
belastingen te betalen en te ontsnappen aan de 25% roerende voorheffing. Een Fabiola-
truc(?), zij deed toch ook niets dat onwettig was! Het Algemeen Christelijk
Werknemersverbond is een zuil met heel wat politieke macht via haar politieke
mandatarissen, waarvoor ze graag stemadvies verleent aan miljoenen leden via 96
organisaties (ACV, LBC, CM (elk lid betaalt maandelijks €1 aan het ACW-“strijdfonds”,
Familiehulp, OKRA, KAJ, Sociaal Engagement, Femma, Arco). Het ACW is ook verbonden
met o.om. Welzijnszorg en Pax Christi met als hoofdmotief een rechtvaardige
samenleving. Intussen bleek dat het ACW meer dan 1,1 miljard euro op een
Belfiusrekening heeft… naast de eeuwigdurende lening van 72 miljoen euro die het ACW
aan Belfius gaf (die Belfius nooit zal moeten terugbetalen) tegen een interest van 6,25% en
dus een eeuwigdurende jaaropbrengst van 4,5 miljoen euro. Intussen blijkt uit het verslag
van de RvB Belfius (eind januari), dat de voorwaarden van de eeuwigdurende lening niet
overeenstemmen met de notulen. Het ACW, net als andere organisaties binnen de koepel
zoals het ACV, zijn feitelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, dus ongrijpbaar
voor het gerecht. Ze kunnen alleen aangepakt worden via individuen in de besturen of via
al haar leden in de koepelorganisaties. Als het ACW recht in zijn schoenen staat, kan een
parlementaire onderzoekscommissie klaarheid brengen. Maar CD&V, Open VLD en SP.a
hebben dit verhinderd. Het ACW weert zich nu als een duiveltje in een wijwatervat. Al in
2000 kwam het ACV in opspraak toen het 1,8 miljard BEF (25 miljoen euro) bij een
Luxemburgse bank bezat zonder de interesten aan te geven aan onze belastingsdiensten.
Wat jammer dat de belangeloze inzet van tienduizenden vrijwilligers, het onmisbare
middenveld, door de gebeurtenissen zwaar overschaduwd wordt! Kris Peeters (CD&V) zei
dat de “gewone”(?!) Vlaming het niet begrijpt! Moet daarom alles blauw blauw gelaten
worden? Een tijd geleden kwam ook de ABVV-voorzitter in het vizier met het toepassen
van de notionele interestaftrek. Het ACW dacht daar ook even aan, maar de piste met de
notionele aftrek voor de bonussen die Belfius zou uitkeren voor bewezen diensten, werd
dan toch verlaten. 

(afgesloten op 3 april 2013)
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De Belgische begrotingscontrole 2013

Gezonde bedrijven houden hun begroting regelmatig  en met kennis van zaken in de gaten. Ook preventief. De Belgische
staat tapt uit een ander vaatje en daarom voelt u natuurlijk heel sterk hoe de Vlaamse welvaart ook om uw geld draait.
Belgische politicici gaan er soms nogal licht over. Maar ze beseffen heel goed dat de Belgische begroting ook Vlaanderen treft.

Voor de begroting van 2012 hield de regering volgens de
Eurostat, het bureau dat zich binnen de EU bezig houdt met
het opmaken van statistieken voor de Euro-landen, geen
rekening met de 2,9 miljard kapitaalverhoging voor de “bad-
bank” Dexia. Dit kapitaal werd door de regering geboekt als
een schuld in plaats van dit in de begroting op te nemen. Het
begrotingstekort in 2012 stijgt daardoor naar 3,8 % in plaats
van de voor 2012 afgesproken 2,8 %. Het planbureau meldde
onlangs nog dat zelfs, zonder Dexia, het tekort  al boven de
3% zou liggen, wat wil zeggen dat het begrotingstekort 2012
rond de 4,8 % zou liggen. Volgens de kersverse minister van
Financiën is dat niet zo erg maar wel vervelend, voor zover
dat de EU het Euro-land België niet met enkele honderden
miljoenen euro’s zal beboeten. Intussen is men bezig met de
begrotingscontrole 2013. Officieel moet 2,3  miljard euro
gevonden worden om de Belgische begroting binnen de EU-
norm van 2,15 % BBP voor dit jaar te krijgen. Moet de 2,9
miljard Dexia nu wel worden opgenomen? Maar het tekort
zal sowieso groter zijn door de tegenvallende groeicijfers. Er
zullen bijkomende besparingen nodig zijn, structurele
maatregelen zeg maar. Men denkt aan verschillende
mogelijkheden. Besparingen in de sociale zekerheid en de
gezondheidszorg, belastingsverhogingen zijn niet uit te
sluiten, BTW-verhogingen op verzekeringen en diverse
fondsen, de KMO’s, nog eens prutsen aan de index, of een
vakantiedag schrappen zijn denkpistes. Laten we hopen dat
er geen extra heffingen komen op de spaarboekjes. Men zal
het geld halen waar het te vinden is en dan zal Vlaanderen
opnieuw de dupe zijn. Sp-a en de Waalse politieke partijen

(PS,Cdh en MR denken er over na om dit jaar hun laars te
lappen aan de opgelegde norm van 2,15 %. Zij hopen dat de
EU een oogje zal toeknijpen(?). Dit kan natuurlijk geen optie
zijn. Bovendien zit de EU terug met een nieuwe eurocrisis
als gevolg van de bankencrisis in Cyprus, naast de grote
werkloosheid in Zuid-Europa die niet opgelost geraakt. De
discrepantie tussen de noordelijke en de zuidelijk
eurolanden (tot aan onze taalgrens) is zeer groot. 

H.H.O.

Vlaanderen@detoekomst.vl

Op zondag 3 maart had in de Lotto Arena het 76e Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Was u ook één van de ruim vijfduizend
aanwezigen, ongeveer de maximale capaciteit van deze zaal?

Het was één van de betere zangfeesten van de laatste jaren.
Een vlotte samenvloeiing onder de algemene regie van Paul
Cordy. Zingen maakt van gedachten krachten, en dat was
ook zo. Het feest werd geopend met de Thebaanse
trompetten van KSA-Hanske De Krijger uit Oudenaarde, een
welkomsttekst en een ouverture door het orkest Brassband
Scaldis. Onmiddellijke start met samenzang onder de titel

“Zie ’t Oosten bloost en Vlaand’rens zonne gaat aan ’t dagen”
met de gekende klassiekers als “Vlaanderen mijn land”,
“Groeninghe”, “De Blauvoet”, “Het lied der Vlamingen”,
“Klokke Roeland” en “Vlaanderen”. Het orkest en het
podiumkoor, samengesteld uit zeven vrouwen- en
mannenkoren uit, werden geleid door Peter Luys en Yvo Van
Gils. Erik Stoffelen sloot het eerste deel af met een
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Visser-Neerlandiaprijs voor Mark Gabriëls

Op zaterdagmiddag 9 maart 2013 werd Dilbekenaar Mark Gariëls gelauwerd! Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV)
overhandigde hem uit de handen van Nelly Maes in de overvolle zaal van de nieuwe academie voor muziek, woord en dans
in Dilbeek, de prestigieuze oorkonde. 

De plechtigheid werd voorafgegaan
door een kort symposium met profes-
sor Hendrik Vuye van de universiteit
Namen rond de staatsrechtelijke bena-
dering en professor emeritus Eric
Faucompret van de universiteit
Antwerpen rond de internationaal-
rechtelijke benadering. Prof. Vuye
stelde vast dat bij de recente
onderhandelingen rond de staatsher-

vorming (splitsing BHV en gerechtelijk
arrondissement) er nog maar eens een
loopje werd genomen met de grond-
wetsartikelen 35 en 195). De Vlaamse
partijen (CD&V, Open VLD en SP.a) die
mee onderhandeld hebben met de
Franstaligen hebben deze overtredin-
gen getolereerd in het nadeel van
Vlaanderen en de geloofwaardigheid
de Belgische grondwet. Hij maakte de
bedenking dat ook in 1830 de grondwet
van 1815 (Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden) niet werd nageleefd en
wij eigenlijk nog deel uitmaken van het
Verenigd Koninkrijk. 
Prof. Faucompret behandelde de
voorwaarden om door de interna-
tionale gemeenschap erkend te
worden als onafhankelijke staat. Deze
zijn o.a.: men moet een volk zijn, een
land hebben en een staat zijn. Het
Vlaams Gewest voldoet hieraan.
Daarbij behandelde hij de definities
federalisme, confederalisme en
dismembratio. Hij wees op de
gevaren van de confederatie Wallo-
Bruxelles die in het Waalse plan B
voorzien is om zich bij een eventuele
souvereiniteitsverklaring af te scheu-
ren van Vlaanderen en België gewoon

voort te zetten, zonder een probleem te
scheppen met de EU. Hij vroeg zich af
waarom men er nog niet aan gedacht
heeft om een confederatie op te
richten tussen Vlaanderen (Vlaams
Gewest) en Nederland? Dat zou
evengoed kunnen. Vermelden wij nog
dat de laudatio werd uitgesproken
door ere-burgemeester Willy De Waele,
de pianobegeleiding verzorgd werd
door K. Van Ingelgem en de presentatie
door Wilfried Haezen. Als kers op de
taart kwam het mooie en gevoelige
dankwoord van Mark Gabriëls. Met de
nationale liederen Het Prinsenvolk,
Wilhelmus van Nassouwe en De
Vlaamse Leeuw werd afscheid
genomen.  

Henri Otte 
"Ik ben blij dat ik me nuttig kon maken…"

opgemerkte gelegenheidstoespraak,
waarbij hij de actuele thema’s rond Di
Rupo, de zgn. splitsingen van het kies-
en het gerechtelijk arrondissement
aansneed. Hij had het over de
“azijndrinkende kaakslagunitarist Eric
van Rompuy (de broer van…) en
waarschuwde: “Wie zijn Vlaams
geweten aan diggelen slaat, wacht
vroeg of laat de kiesdrempel”. Wij gaan
voor Vlaamse staatsvorming, voor de
republiek Vlaanderen. Zonder enige
hapering volgden dan de andere delen
met samenzang “Dit is een lied voor
mensen van morgen”, “Ik voel mij in
Vlaanderen zorgeloos, ik voel me in
Vlaanderen vrij”, “Vlaand’ren wordt
groot” en het “Liefdeslied dat ik eeuwig
zingen zal” opgevrolijkt door de
Dance@cademie, de jeugdmuziek-
kapellen van KSA Geraardsbergen en
VNJ. Bijzonder vermeldenswaard was
de plezante vertolking door kinderen
met toeter en Linde Huygebaert (doch-
ter van presentator Koen Huygebaert)

van het “Toeterlied” van Bart Peeters.
Er was de herinnering aan wijlen Bart
Van den Bossche met zijn lied “Jij bent
de zon” en het eerbetoon aan de 78-
jarige Miel Cools met zijn “Boer Bavo”,
voortreffelijk gezongen door Amaryllis
Temmerman die nadien met Miel het
aandoenlijke “Houden van” zong.
Staande ovatie. 
Wij mogen ook het optreden van
cabaretier Karel Declercq niet vergeten
en evenmin dat van bariton Paul Claus
met “Het lied van Nele”. De finale werd
ingezet door de swingende Brassband
Scaldis, de Dans@cademie en de
koren. Traditiegetrouw werd het
zangfeest afgesloten met het heel
mooie “Gebed voor het Vaderland” en
de nationale liederen. Zoals alle andere
jaren was Bart de Wever wél aanwezig
(al moest hij vroeger weg wegens een
panelgesprek met Unizo) en naar
gewoonte een waterig verslag van de
regimezenders VRT en VTM.   
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Op het symposium van de Vlaamse Volksbeweging
werden knopen doorgehakt

Zaterdagmorgen 16 maart 2013 werden voor 300 aanwezigen in de conferentiezaal De Schelp van het Vlaams Parlement te
Brussel door vier panelleden uiteenlopende standpunten uitgewisseld rond de Vlaamse staatsvorming, met de prangende
vraag: moeten wij bang zijn voor Vlaamse onafhankelijkheid? 

Het symposium werd geopend door
professor Bart Maddens (KUL) met een
referaat rond de verdere stappen naar
meer Vlaamse autonomie, over de
verwarring rond de termen federalisme
en confederalisme. Hij richtte zich
voornamelijk naar N-VA die op dat vlak
nog veel huiswerk te doen heeft.  Een
regio kan autonoom zijn binnen een
bestaande staatsstructuur. Duidelijk-
heid rond de gebruikte terminologie
wordt van alle V-partijen verwacht; hoe
zal N-VA het aan boord leggen om in
2014 incontournable te zijn? In dat
geval zag hij de mogelijkheid tot legaal
blokkeren van de federale regering of
een soevereiniteitsverklaring stemmen
in het Vlaams Parlement of buiten de
grondwet treden waar de Vlamingen
niet bang voor hoeven te zijn.

Aansluitend modereerde Guy Tegen-
bos (De Standaard) het panelgesprek.
De opmerkelijkste standpunten:

Prof. Dave Sinardet (UA en FU St.-
Louis Brussel) twijfelde over de haal-
baarheid van een onafhankelijk Vlaan-
deren. De weg ligt bezaaid met wolf-
ijzers en schietgeweren. Een grote
handicap is het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Gesteld dat Vlaan-
deren Brussel zou laten vallen, zou het
dan eenvoudiger zijn? Waarom zou
Vlaanderen dat doen? Het Vlaams
gewest heeft wel de mogelijkheid om
zich soeverein te verklaren binnen
België. Daarvoor heeft men waar-
schijnlijk de steun nodig van de
Vlaamse B-partijen. Terloops zei hij
voorstander te zijn van tweetalig
onderwijs.
Fernand Keuleneer (lid van de AV
Orde van Vlaamse Balies) sprak in
eigen naam en zei Vlaming te zijn maar
in de eerste plaats een Belgisch
nationalist. Hij is tegen het Vlaams
nationalisme, dus tegen de Vlaamse
onafhankelijkheid. Hij ziet een verbete-
ring door het verwerven van meer
Vlaamse politieke macht in alle
domeinen. Hij had bedenkingen bij de
onderhandelaars BHV en voor de split-
sing van het gerechtelijk arrondisse-
ment BHV.
Jean-Pierre Rondas (lid van de Gra-
vensteengroep, gepensioneerd anker
van VRT-Klara en lid van de kern-
redactie Doorbraak) verdedigde met
verve het onafhankelijkheidsstreven
van Vlaanderen. Vlaanderen is in
België een meerderheid maar op
bestuurlijk vlak een grote minderheid
gedomineerd door het zuiden van deze
staat. De vele grendels (alarmbellen,
bijzondere meerderheden, belangen-
conflicten), mede goedgekeurd door
de Vlaamse B-partijen hebben Vlaande-
ren in een dwangbuis geduwd. We
kunnen daar maar uit geraken door het
heft in eigen handen te nemen.
Alain Mouton (Trends) dacht wel dat
de Vlaamse onafhankelijkheid tot de
mogelijkheden behoort. België zal
uiteenvallen. Hij ziet Vlaanderen wel
evolueren naar autonomie. Hij twijfel-
de aan het nut van referenda. Vlaande-
ren is economisch sterk genoeg om op
eigen benen te staan.

Peter De Roover vertolkte het
standpunt van de Vlaamse Volk-
beweging. “In de jaren ”30” van de 19e
eeuw zegevierde het separatisme in
onze contreien met het ontstaan van
België. Daar woonden ook flamin-
ganten, aanvankelijk brave en trouwe
Belgen. Maar het liep fout. België bleek
alle Vlaams geduld ten spijt, geen
vaderland te beminnen. Het uit-
eindelijke doekje voor het bloeden
heette federalisme, dus deelstaten
sterk overkoepeld door de nationale
overheid. Vlamingen kregen Vlaande-
ren zonder dat de Belgen België
moesten opgeven. Het fenomeen van
2 (3?) naast elkaar bestaande gewesten
en gemeenschappen met een verschil-
lende taal en cultuur is elders in de
wereld onbekend. Ter vergelijking:
Oostenrijk met minder inwoners dan
België telt 9 “Länder” met eenzelfde
taalstatuut. Federale hoofdsteden
vallen meestal buiten de structuur van
de deelstaten. Als men van Brussel een
gelijkwaardige deelstaat zal maken,
betekent dit dat Brussel de rol van
nationale hoofdstad niet geloofwaardig
kan spelen. Als we uit de bestuurlijke
verstikking willen geraken moet er een
volwaardige Vlaamse staat (reeds in
1991 voorgesteld) komen, parallel met
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Het gerechtelijk arrondissement B-H-V

Woont u in een ‘gewoon’ gerechtelijk arrondissement Vlaams-Brabant of woont u, beetgenomen door lepe Franstalige
politici, in een slordig ontdubbeld pseudo-arrondissement?

Wij willen onze lezers wat nader laten
kennismaken met het zgn. gerechtelijk
arrondissement Halle-Vilvoorde.
De drie kleinere Vlaamse regerings-
partijen, die ook aan tafel zaten tijdens
de onderhandelingen, zijn zeer slordig
en naïef geweest en hebben zich “in de
zak” laten zetten door de Franstalige
politieke partijen. Het was de bedoe-
ling om het gerechtelijk arrondisse-
ment in Vlaams-Babant op een zuivere
manier te splitsen, maar dat is
helemaal niet gebeurd. Het parket
werd in het voordeel van de
Franstaligen gesplitst. Bij het Neder-
landstalig parket in Asse worden er
ook Franstalige magistraten toege-
voegd onder het hiërarchisch gezag
van de Franstalige procureur-generaal
van Brussel, en zij kunnen zich
bemoeien in de gerechtelijke onder-
zoeken in de eentalige Vlaamse
gemeenten. De rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement B-H-V
blijven in Brussel en werden gewoon
ontdubbeld in een Franstalige en een
Nederlandstalige rechtbank. Als com-
pensatie voor deze francofone “toe-

geving” werd bedongen dat de
procureur-generaal altijd een Frans-
talige moet zijn, zonder de vereiste
tweetaligheid. De Franstalige recht-
banken van Brussel blijven voluit
bevoegd voor het Vlaamse arron-
dissement Halle-Vilvoorde. Franstali-
gen die voor een Nederlandstalige
rechtbank (Halle-Vilvoorde) moeten
verschijnen krijgen gegarandeerde
voorrechten (faciliteiten) die voor de
Vlamingen in het arrondissement
Waals-Brabant in Nijvel niet voorzien
werden. Als klap op de vuurpijl werd
daarbovenop overeengekomen om het
juridisch kader te hervormen en
voortaan nog 1/5e van de magistratuur
aan Vlamingen voor te behouden en
4/5e te reserveren voor de Frans-
taligen. (Een gevolg van foute cijfers
over de werklast?). Deze hervorming
houdt in dat de afhandeling van
dossiers voor de Vlamingen veel langer
zal duren en dat Vlamingen gedis-
crimineerd worden. Nog maar eens
blijkt dat Franstaligen de interne
grenzen (taalgrens) niet moeten
erkennen, de Vlaamse instellingen en

hun Nederlands taalgebruik kunnen
negeren en de tweetaligheid van de
Vlaamse magistraten opeisen. Er is
geen wederkerigheid.
68 Vlaamse magistraten (rechters en
openbare aanklagers) en 70 mede-
werkers, vertegenwoordigd door
grondwetspecialist Stefan Sottiaux,
hebben bij het Grondwettelijk Hof net
op tijd een procedure opgestart om de
hervorming van het gerechtelijk
arrondissement B-H-V te vernietigen.
Deze procedure komt naast die van de
Vlaamse advocatuur, van het VB en de
N-VA, die al in november 2012
opgestart werden. 

H.O.

de ontmanteling van de Belgische staat. Wij willen de
Vlaamse staat die de Belgische vervangt en een Waalse die
dat ook doet aan de overzijde. Meer Vlaanderen in een
sterker België is de foute keuze. Het enige zinvolle is kiezen
tussen Vlaanderen of België. Het democratisch gehalte van
de EU zou waarschijnlijk beter gediend zijn met kleinere
lidstaten dan met de grote dominerende lidstaten van
vandaag. Het verkiezingsjaar 2014 moet uitsluitsel geven.

Het slotwoord werd uitgesproken door de VVB-voorzitter
Guido Moons. Iedere natie heeft duidelijk afgebakende
grenzen, waaraan niet getornd wordt, “Pacta sunt servanda”
(Afspraken moeten worden nagekomen). Nu komt daar nog
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of Gemeenschap
(BMR) als uitdaging daarbovenop. Deze creatie uit Di Rupo’s
Vlinderakkoord is er mee de oorzaak van dat de uitdeinende
Brusselse olievlek terug is van nooit weggeweest. Het zou
toch al te cynisch zijn dat Vlaamse partijen hand- en
spandiensten verlenen om de francofone expansiehonger
een extra duwtje in de rug te geven.
Voor de VVB is het duidelijk: taalgrens is staatsgrens! Ook
die knoop moet worden doorgehakt! Onze dag komt!

VVB-voorzitter Guido Moons
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BMR (Brussels Metropolitan Region) of vriendelijker BHG, de Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap

Het federaal regeerakkoord voorziet in de grondwettelijke
verankering van een “Hoofdstedelijke Gemeenschap” en
vereist samenwerkingsakkoorden tussen de drie gewesten,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 86 gemeenten in
Vlaams-Brabant (Vlaams Gewest) en Waals-Brabant (Waals
Gewest). Maar de twee hoofdzakelijk Franstalige gewesten
erkennen nog altijd de grenzen van het Vlaams gewest niet.
De drie Vlaamse regeringspartijen beweren dat dit een lege
doos zou zijn. Intussen wordt die doos wel gevuld door
Joëlle Milquet (vice eerste-minister en minister van
Binnenlandse Zaken) met veto op de toegangswegen voor
de ring rond Brussel en door VOKA met het voorstel om vier
nieuwe tramlijnen aan te leggen tussen Brussel en het
Vlaamse hinterland. 
Milquet (Cdh) ziet in het BHG “le désenclavement de
Bruxelles de manière évidente” en voor het MR
“l’élargement de  Bruxelles sur base du Grand Brabant”. En
dan is er nog het GEN (Gewestelijk ExpresNet) naar het
voorbeeld van de RER in Parijs, dat men ook in die “lege”
doos zal gooien, ondanks de flessenhals van de Brusselse
N-Z verbinding. Weet, dat de voorafgaandelijke instemming
van het Vlaams Gewest geen afdoende waarborg kan bieden
tegen de poging tot “annexatie” omdat het de drie Vlaamse
regeringspartijtjes niet interesseert en omdat zij machteloos
zullen toekijken. Bovendien voorspelt de verdere
onwikkeling van de taalfaciliteiten niet veel goeds. Vergeet
niet dat deze drie Vlaamse partijen ons altijd hebben
wijsgemaakt dat de faciliteiten uitdovend zouden zijn, maar
het vlinderakkoord bewees het tegenovergestelde. Het is
ook hun schuld dat we de weerloze gevangenen zijn van de
francofonie. De Vlamingen halen nog maar eens bakzeil.

Voor onderlinge samenwerking tussen de gewesten hebben
wij geen BMR of BHG nodig. Maar daarvoor moeten de
Franstaligen wel hun bemoeiingen in Vlaanderen
achterwege laten, en dat is andere koek! Verschillende
gemeenten in Vlaams-Brabant hebben reeds een motie
goedgekeurd waarin zij duidelijk maakten geen deel te
willen uitmaken van de Hoofdstedelijke Gemeenschap. In
een recent verleden bleek daarentegen de gemeenteraad
van Hoeilaart, met steun van de Franstaligen, wel
voorstander te zijn van de Hoofdstedelijke Gemeenschap. 
De gemeenteraad van Overijse heeft in februari duidelijk
gemaakt dat hij afstand neemt van het “Brussels
Metropolitaan Gebied”. De Vlaamse raadsleden van Groen
met Peter Lombaert en Noor Mousaid spanden samen met
de Franstalige raadsleden en gingen niet akkoord met het
standpunt van de meerderheid! Intussen heeft Overijse en
nadien ook Steenokkerzeel en Landen, de zaak van
“verplicht lidmaatschap” aanhangig gemaakt bij het
Grondwettelijk Hof. Een viertal andere Vlaamse gemeenten
overwegen dezelfde stap te zetten.
Voor de Franstaligen is het BMR een politiek wingebied via
een rookgordijn om de Vlaamse bevoegdheden te kelderen,
zowel in Vlaams-Brabant als in het Vlaams Gewest. Het is
niet zonder reden dat de Vlaamse beweging de vergelijking
maakt met een Paard van Troje of met een doos van
Pandora, beide geplukt uit de Griekse mythologie.

H.O.
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Het economisch nationalisme

De Vlaamse Beweging legde een ver-
band tussen taal, cultuur en economie.
Men kan dit ook het economisch
nationalisme noemen. Voor Vlaams
economische nationalisten is de eco-
nomische factor een zeer belangrijk
element. Historicus Olivier Boehme
noemt dit ook het integrale natio-
nalisme. Dit heeft de kracht en
mogelijkheid om landen als België te
verdelen. In Vlaanderen is het econo-
misch nationalisme als rechts en
liberaal gecatalogeerd, denk maar aan
het Warandemanifest, in Schotland of
Catalonië bijvoorbeeld, maar ook voor
een deel in Vlaanderen met de
Gravensteengroep, kent dit een linkse
invulling. 

Dit soort nationalisme is niet obscuur
maar wel een drijvende kracht wan-
neer ze steunt op de grondwettelijke
vergrendeling van de elementaire

rechten en vrijheden van individuen.
Ze levert ons de bevrijdende energie
om weerstand te bieden tegen de snel
voortschrijdende Eurocratie, de over-
dreven inmenging van de Europese
commissie en de invloed van enkele
grote EU-landen. In Europa bestaat er
ook iets als een soort economisch EU-
nationalisme, maar  dan gestuurd door
een groep dominante lidstaten die met
hun politieke macht  lobbyen voor de
vrijwaring van hun eigen productie en
commerciële activiteiten onder de
dekmantel van 17 eurolanden. De
eurolanden zijn aan mekaar gelast met
strenge begrotingsregels en een reeks
bindende afspraken. Guy Verhofstadt
schreef in 1991 zijn tweede burger-
manifest onder de titel “De weg naar
politieke vernieuwing” waarin hij  de
schuldverdeling, eigen fiscaliteit,
transparante solidariteit, controleer-
bare transfers van noord naar zuid,

enz. behandelde. Nu denkt hij er door
zijn politieke blitzcarrière in het EU-
parlement totaal anders over.
Men kan het economisch nationalisme
van Vlaanderen onderbrengen in het
neoliberalisme. Rechts of links is niet
het thema. De Havard-professor,
Enrico Spolaore, die enkele jaren
terug, op uitnodiging van B. De Wever
in Vlaanderen kwam spreken, schreef
in zijn boek “The Size of Nations” dat
de efficiëntie van een autonome staat
afhangt van de juiste verhouding
tussen de schaalgrootte en de hetero-
geniteit. Voor de N-VA, op dit ogenblik
de grootste Vlaamse partij, is een
autonoom en homogeen Vlaanderen de
doelstelling, waarbij sommige be-
voegdheden aan Europa zouden
overgelaten worden omwille van de
schaalvoordelen. 

HO

Inspiratiebronnen: 1) De Tijd 23-03-2013 Paleis de Natie.
2) De welvaart & trots van naties door O. Boehme.
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De economische verfransing van de Rand door Colruyt
Wij willen zeker niet zeggen dat
Colruyt van slechte wil is. Wel stellen
wij vast dat het toezicht op het
taalgebruik in de winkel van Overijse
niet afdoende gebeurt. Op 27 maart
2013 konden wij vaststellen dat de
wijnbrochure “Les vins chez Colruyt”

uitsluitend in het Frans aan de kassa’s
mee te nemen waren. Daarnaast horen
we regelmatig het winkelpersoneel
luid met mekaar in het Frans conver-
seren als hint voor de Franstalige
klanten dat het niet nodig is om zich
aan te passen aan de landstaal.

Waarom kan dat winkelpersoneel
onderling niet discreter zijn? We
hebben deze feiten aan de klanten-
dienst van Colruyt in Halle gemeld.

SP

«In het belang van uw kind spreken wij hier Nederlands! U toch ook?»

Iedereen weet dat onderwijs één van Vlaanderens
belangrijkste producten is. Jarenlang al draait Vlaanderen
mee in de wereld-toptien van het kwaliteitsvolste
onderwijs. Daardoor dwingt Vlaanderen respect af bij
vriend en vijand. Zodanig zelfs dat veel anderstaligen
kiezen voor ons onderwijs en daarvoor zelfs onderwijs in
het Frans taal links laten liggen. 
Dit alles zet het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in
de Rand onder grote druk. Veel leerlingen spreken thuis een
vreemde taal en de oudercontacten gebeuren nu al
regelmatig in een andere taal (in het belang van het kind?)
dan in het Nederlands. Het zijn niet de ouders die zich
aanpassen aan de taal van land waarin ze leven, maar wel
de leerkrachten die de inspanning doen om de ouders in
hun taal woord te staan. De Vlaamse overheid grijpt niet
in en de taalwetten schieten te kort of worden niet
toegepast. Er zijn zelfs schooldirecties die hun
leerkrachten met zachte dwang verplichten om zoveel
mogelijk de taal van de ouders te spreken. Het begint te
escaleren.

Het zal nu al meer dan vijf jaar geleden zijn dat Rita Harnie,
de directeur van de vrije basisschool St.-Hubertus in
St.-Agatha-Berchem, een spandoek met de veelzeggende
tekst “In het belang van uw kind spreken wij hier
Nederlands! U toch ook?”liet aanmaken om aan haar school
op te hangen. Dit prachtige initiatief werd door de
Marnixring Dilbeek overgenomen. Met de hulp van alle
Vlaams-Brabantse ringen  werden alle Vlaamse scholen in
Rand en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aangesproken om een dergelijk spandoek aan de
schoolpoort of op de speelplaats op te hangen. De
spandoeken werden gratis ter beschikking gesteld. De
meeste scholen reageerden zeer positief. Ook in de
Druivenstreek hebben veel scholen het spandoek
opgehangen. Jammer genoeg waren hier ook Vlaamse
scholen die (van wie we het niet verwacht hadden)
geweigerd hebben of het doek na korte tijd hebben
weggenomen. Na verloop van tijd werden sommige
spandoeken door “onbekenden” afgerukt en er is zelfs een
school geweest waar een Vlaamse leerkracht eigenhandig
het initiatief genomen heeft om het spandoek te
verwijderen. Waarom?

Alle getroffen scholen kregen een nieuw spandoek ter
beschikking om op te hangen.

De Marnixring Internationale Serviceclub vzw wil in het
najaar – tijdens haar 45-jarig lustrum - alle Vlaamse scholen
in Brussel en de Vlaamse rand uitnodigen en individueel te
huldigen als erkenning en waardering voor hun moed en hun
doelbewust handelen.

Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen
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Lekkere druiven

Na de koude eerste week van april beginnen de botten
eindelijk te zwellen, bloemen laten hun hart zien. Ook
tussen ons, mensen, broeit er weer warme mede-
menselijkheid! Leve de natuur. (Leve de regen.) Leve
onze druif. Dat Overijse Vlaams-Brabantse primus werd
van Vlaanderen Lekkerland is goed te voelen, te zien, te
proeven. Over ons blauw en geel lekkers kunnen wij niet
zwijgen !
Tijdends de nieuwjaarsreceptie van Toerisme Vlaanderen
werden de Toeristische Ambassadeurs van Overijse uit-
geroepen tot beste Toerisme Werknemers. Proficiat en er
komt een nieuwe reeks opleiding tot toeristisch ambas-
sadeur (TOA) tussen 23 april en de daguitstap van 15 juni.
De inschrijvingen werden inmiddels afgesloten.
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis (19 maart 2013)
werden belangstellenden uit Overijse toevertrouwd aan
Carine Willaert, voorzitster van de heemkundige kring,
voor een wandeling doorheen Dru!f, het bezoekerscen-
trum en het museum. In Hof ter Dijle te Sint-Agatha-Rode
mocht ik zelf veel belangstelling ervaren voor mijn
uiteenzetting van de geschiedenis der (Huldenbergse)
druiventeelt. Tussen het gevarieerde publiek merkte ik
onder meer serristen op : gepensioneerde, maar ook
(toekomstige) hobby-serristen. Daarover straks wat
meer !
De druivenkoninginnen van weleer troffen elkaar midden
maart tijdens de jongste middenstandsnocturne in het
schoonheidsinstituut in de Overijsese Stationsstraat. Het
nieuwe concept ladies@LFI (lfi@schoonheidsspecialist-
overijse.be) werd er lekker en gezellig in de kijker gezet.

Aantrekkelijke kaftfoto, nietwaar ?

Nog opvallender komt het lekker fietsen tussen de drui-
ven van Overijse in de kijker. « Naar buiten, de hellingen
af, de bossen in, de wind in de haren. En een tros heerlijk

zoete druiven als extraatje. » Sla het magzazine van de
Groene Gordel van dit voorjaar 2013 maar eens open :
vertrekkend aan het Bezoekerscentrum Dru!f rechtover
de Sint-Martinuskerk in het Centrum rijdt u via knoop-
punt 40, 6 en 7 langs de IJsevallei naar Huldenberg.
Knooppunt 57 brengt u bij de Sint-Catharinakerk van
Duisburg en via knooppunt 60 en het Zoniënwoud stapt u
af in de Woudpoort te Jezus-Eik (knooppunt 44). Daar
kon u trouwens ook starten, want er zijn fietsen te huur
en u kunt er lekkere streekproducten kopen!  U merkt
het : een fietsparcours met pit !

Maar laten wij nu een ernstig punt aansnijden. De mas-
sale, commerciële druivenproductie behoort al een tijd
tot het verleden, terwijl de historische en culinaire be-
langstelling ongeziene hoge toppen scheert. Waarom niet
proberen die dubbele band, die liefde voor de druif te
verbinden !? Het zelf telen van druiven, hoe staat het
daarmee ?

René Kumps, (hoofd)onderwijzer van Tombeek, later voorzit-
ter van o.m. de fanfare de Keizer Karelzonen, maakte ca. 1937
voor de cursisten van de « Vrije gewestelijke gespecialiseerde
tuinbouwschool van Overyssche » deze handige brochure.
Draai de bladzijde om en meteen ligt de grote bijlage voor u
opengeplooid !
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Voelt u er iets voor zelf hobbyteler te worden ? Hoeveel
nog bruikbare serren staan er in onze streek leeg ?
Zouden de eigenaars een hoge huursom vragen als b.v.
1/3e van de oogst ter plekke blijft ? 
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis van het Davids-
fonds heb ik in Huldenberg duidelijk ervaren en gevoeld :
er bestaat wel degelijk belangstelling voor eigen druiven-
teelt en dat daarbij een beknopte, leesbare gids van
onschatbare waarde is, kunt u zich best voorstellen.  Van
het illustratieve overzicht van René Kumps, die in mijn
« Geïllustreerde Encyclopedie van de Brabantse druiven-
teelt onder glas »  op bladzijde 41 in het klein staat afge-
drukt, bestaat nu een groot overzicht en het wordt gratis
bezorgd aan wie erom vraagt. Van mijn druivenencyclope-
die (384 geïllustreerde blz.) zijn nog enkele exemplaren te
koop (slechts 25,00 euro voor Spoorslagabonnees), maar
deze raad aan hobbytelers is nog belangrijker. Geniet van
de lente, van de natuur, maar steek zelf ook de handen uit
de mouwen voor onze lekkere druif. Het gemeentebe-
stuur van Hoeilaart subsidieert zo’n initiatief met 1.000
euro !

P.S. Het mooie document op vorige bladzijden werd mij
bereidwillig uitgeleend door Kappee (Eugeen Vanheren-
thals). Om hem te bedanken liep ik op 10 april jl. ter
gelegenheid van 'De Brabantse Pijl' bij hem eens binnen
op 't Schavei. Wat een gezellige drukte! Tussen twee
regen- en hageldagen door werd de wielerwedstrijd ook
sportief een succes!  Vanuit een helikopter vlogen de

mooie beelden van Overijse de huiskamers binnen. Mooi
podium met het trio Peter Sagan (SK), wereldkampioen
Philippe Gilbert en Björn Leukemans. Even tevoren werd
wat ons betreft een even mooi trio op de gevoelige plaat
vastgelegd, nadat Eric Vanderaerden ook eens binnen-
wipte. Kunstzinnige fotografe Elise maakte deze foto van
de grote wielerheld en dé man van de Leegheid met een
hart voor heemkunde en geschiedenis. Ook 'Sangske' (of
kent u hem beter als Willy Van Ophem?) was in de buurt.

Tijdens de voorlaatste ronde van 'De Brabantse Pijl' werd Eric
Vanderaerden in de gezellige kelder van Kappee op een warm
applaus onthaald!

Francis Stroobants



15Spoorslag jaargang 43, nummer 2 - 2013

LEZ
ER

SR
U
B
R
IEK

 (2)

TASTENHOYE bvba

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

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

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

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

Beste redactie,

Aansluitend bij het artikel ‘Een Belgische ambassadeur met
N-VA stempel’ en de vroegere ervaringen van Henri Otte,
moet ik helaas de stelling bijtreden.
Wij wonen reeds 16 jaar in Frankrijk en enkele jaren geleden
hadden we een nieuwe (helaas nog) Belgische identiteits-
kaart nodig. Bij telefonische navraag hieromtrent bij het Bel-
gisch consulaat in Bordeaux kreeg ik na mijn uitleg door de
dienstdoende dame als antwoord ‘Monsieur, je ne suis pas
payé pour parler le néerlandais. Si vous voulez être servi en
Néerlandais, vous devez vous adresser à l’ambassade à
Paris’. Voilà: de kous was af …
Helaas is het bij de ‘Vlaamse’ instellingen niet beter ! On-
langs werden we als bedrijfsleider (?) door het FIT (Flan-
ders Investment and Trade) uitgenodigd om een workshop
omtrent Belgische (!)  chocolade bij te wonen in Parijs. Met
uiteraard een receptie. En in welke taal denk je dat deze
uitnodiging door een instelling die uitsluitend gefinancierd
wordt met Vlaams belastinggeld, opgesteld was? EENTALIG
FRANS!
Deze gatlikkers van het FIT minachten hun broodheren
en zijn, bij mijn weten, niet tot de orde geroepen.
Ik heb dit aan een verkozene van de grootste Vlaamse partij
in het Vlaams Parlement gemeld. Sinds drie maanden reeds
houdt hij zich ‘ernstig’ met de zaak bezig. Ik wacht nog

steeds op een antwoord. En een resultaat ten gunste.
Hopelijk zal er beterschap zijn als Vlaanderen eindelijk een
onafhankelijke staat zal zijn. En hopelijk mag ik dat nog
meemaken.

Dirk Hiers

Lezers schrijven

Wegens het slechte weer en andere tegenslagen werd de eindda-
tum van augustus 2012 helemaal niet gehaald!
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PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard
jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven                                                                nevueL000                    0318-97taartstsmoknIBlijde                    Blijde            

Uit sympathie

Ruilhoekje met zoekertjes en aankondigingen ...

Zoals verwacht kwamen er talrijke re-
acties voor het ruilen of kopen van
prentkaarten van Overijse en om-
streken. De boekjes met Randraadsels
vlogen de deur uit. Niet te verwon-
deren als wij zien hoe dicht deze vrije-
tijdsbesteding vastgeknoopt ligt aan de
liefde voor het oude dorp, het am-
bachtelijk verleden, de vroegere leefge-
meenschappen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van deze
prentkaart van Neerijse van kort na de
eerste wereldoorlog?

Niet alleen het geheel der Sint-Pieters-
brouwerij bekoort ons, maar zeker ook
de ambachtslui, de vrouwen en man-
nen die er werkzaam waren! En voor ik

het goed besef, zit ik samen met mijn
broer in gedachten verzonken in de
geuzebrouwerij aan het Begijnhofplein.
Op 29 augustus 1960 – het tweede
weekeinde van de Overijsese druiven-
feesten – waren er op het plein nog
vele paarden en koeien te bewonderen.
En … wie wilde kon de brouwerij in-
duiken voor een lekkere geuze van
brouwer Depage. Als ik mij goed herin-
ner heb ik daar mijn eerste geuze van
mijn leven (maar niet de laatste...)
gedronken.

Wat mij vandaag opvalt
is dat er weer veel leven
in de brouwerij zit. Het
Brouwersgeslacht Bruf-
faerts uit Neerijse werd
in 2007 door René Risch
en enkele vrienden heel
deskundig vereeuwigd in

een Huldenbergs Heemkundig Jaar-
boek (*). Tijdens de jongste Algemene
Vergadering van de heemkundige kring
van Overijse, de Beierij van IJse, wer-
den de leden verleden maand vergast
op een heel gedocumenteerde uiteen-
zetting door Stef Vanderlinden, met
tientallen illustraties over de brouwers
uit onze heel brede omgeving!
De Biergilde Dijleland (denk aan de
Huldenbergse feesten) werd enkele
jaren geleden opgestart en brengt elk
jaar een brouwsel St.-Roch en
Charlepoeng op de markt! Maar denk
maar niet dat zij in ons Brabant een
eenzame gilde is. Kent u de Aarschotse
bierwegers, de hergisters uit Asse en
de Boutersemse degustatiegilde? Of de
lambiekstoempers uit Beersel, de
objectieve bieracademie uit Diest, de
Leuvense biertherapeuten, Geuze-
neuze uit Merchtem, de Vrienden van
het bier uit Nossegem, de biergilde Het
Lindeke uit Sint-Lambrechts-Woluwe
en de Hagelandse biergenieters uit
Zoutleeuw. Bierliefhebbers die uit zijn
op nieuwe soorten en smaken deden
de amateurbrouwers als paddestoelen
oprijzen uit de grond. Hierbij valt op
dat naast de bierkwaliteit ook het
alchoholgehalte niet achterblijft. En
evenmin het aantal verzamelaars van
bierflesjes, etiketten of bierviltjes.
En hoe vaak werd in vroegere tijden
hier ter plekke de roerstok gehanteerd
in onze Druivenstreek?

Jawel, vandaag lopen wij een stuk ger-
stenattraject af ter attentie van alle
verzamelaars en vrijetijdshobbyisten,
die een zware klemtoon leggen op het
brouwersverleden van Neerijse,
Huldenberg en Overijse. Komen de
brouwersverdiensten van Bertem,
Hoeilaart, Tervuren... een volgende
keer aan bod? Ja, hopelijk wel, want

Zoekertjes:

Gezocht: Inventaris van de
schilderijen van Frans Deveen
(1867-1944). Contacteer de
spoorslagredactie.

Te koop: Prachtige occasie
wasmachine en droogkast
MIELE met garantie. Tel. 0477
870 174.

Te ruilen: Bieretiketten uit
binnen- en buitenland (Z.A.,
D., DK, enz…) Tel. 02 305 90 53.
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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

DDee GGuullddeenn SSppoorreenn 
De betere vakantiewoning in de Dordogne 

 
 
 

Tel. 0033 553 54 55 78 

   www.deguldensporen.be 
deguldensporen@gmail.com 
 

 
   

 

     
     

 
 

  
 

elke spoorslaglezer krijgt hier de
ruimte om een eigen bijdrage te
leveren over zijn of haar hobby of
verzameling.

Wij, die gewoon zijn blinkende koperen
ketels te zien op reclamefoto’s van
brouwerijen of machtige vrachtwagens
voorbij zien razen op de autowegen,
kunnen ons nog moeilijk voorstellen
hoe plaatsgebonden de hele brouwers-
stiel verliep. Heeft iemand deze ketels
langs het Fezelarenstraatje gezien? Of
de vervoerskarren op het binnenhof
der brouwerij?

Ketels of karren verzamelen kan
nauwelijks, tenzij je in een kast van een
villa of een kasteel woont. In menige
kelder heb ik wel al rekken vol met
oude bier- en geuzeflessen gezien. Een
paar oude etiketten mogen niet ont-
breken! Wij stellen er hier slechts enige
voor en eindigen deze rubriek vandaag
met enkele glazen die in geen enkel
café nog vastgepakt worden. Toch
prosit! Een gouden nog wel.

F.S.

(*)

Bruffaerts – een brouwers-
geslacht uit Neerijse, 
René Risch

Heemkundige Kring 
Huldenberg, Acco 2007 –
D/2007/4100/1
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Biljarten op zijn Belgisch

De derde stoottechniek, de ‘zwaaiende’
stoot is vandaag aan de beurt. Deze
wordt toegepast als we sterke zijef-
fecten willen bekomen. Het is dus een
energieke stoot, waarbij de keubal een
grote weg aflegt mede dank zij het
mee-effect of waarbij ook wel eens ex-
treem veel tegeneffect nodig is. Deze
techniek is ook te gebruiken bij alle
stoten waar meer dan vier banden aan
de orde zijn, met eventueel een dou-
bleren in de breedte van bal 2. Het
specifieke aan de zwaaiende arm, is
dat de hele arm mee beweegt; ook de
bovenarm neemt deel aan de drijvende
actie. De hand blijft echter in het ver-
lengde van de voorarm. Dit bekomen
we door ringvinger of pink, of beide
een beetje te strekken, wat invloed
heeft op het polsgewricht. 
Met België gaat alles nog altijd prima,
bijna ongelooflijk toch, met de PS aan
de macht. Wallonië kan er van mee-
praten, die hebben het al zien gebeuren
en meegemaakt. Wel wordt gezocht
naar enkele miljarden en Onckelinckx
zegt dat er vooruitgang in zicht is. De
besprekingen gaan echter wel al lang
door, ook op zondag, dus de witte rook
is nog niet onderweg. België riskeert
een zware Europese boete, kan tot
driekwart miljard euro oplopen, omdat
de begroting 2012 vergat te vermelden
dat Dexia enkele miljarden kreeg en
daardoor nipt onder de tekortgrens
van 3 % bleef. Oeps Europa kan er niet
mee lachen, onze Reynders wel, want
er is niets aan de hand, zegt hij, hij zal
het wel gaan uitleggen. Bij Herman VR
heeft hij misschien kans, die wil Di
Rupo immers geen kwaad aandoen.
Hoe aandoenlijk toch hoe rege-
ringspartijen, die als water en vuur
zouden moeten zijn, zoals blauw, rood,
groen en oranje plots elkaars beste
maatjes zijn als ze samen aan de vet-
potten zitten. De Belgische verrassing
is dan dat de pariteit aan de Franstalige
minderheid door de grondwet wordt
gegarandeerd, maar dat Vlamingen,
een meerderheid in dit gebied, geen
pariteit krijgen en dat met actieve
medewerking (collaboratie) van alle

‘Vlaamse’ ‘traditionele’ partijen, ook
die ene partij die nog in kartel is ge-
weest met de uitgespuwde N-VA-
flaminganten en die toen ook confede-
ralisme zou nagestreefd gewild hebben
kunnen (van glad ijs gesproken, mijn
tong ligt er in een knoop van). Die
regering zonder Vlaamse meerderheid
zit ondertussen serieus aan het morre-
len aan de grondwet, waarin vele
kromme afspraken worden ‘gebeton-
neerd’. Ze zijn ons dierbaar België hele-
maal aan het verknoeien en ’t was al
niet zo best van bij de oorsprong. In het
Brussels wetstraatees is denk’piste’ al
lang ingeburgerd voor het goede en
duidelijke Nederlandse ‘denkspoor’.
Ook uitdrukkingen als : zo vlug ‘als’
mogelijk, zo goed ‘als’ mogelijk horen
we steeds meer, letterlijk uit het Frans
natuurlijk (aussi vite ‘que’ possible);
excuseer de vreemde taal in dit
Vlaamse blad. Ik zal het nooit meer
doen.
Justine Henin heeft een kindje en dat is
wereldnieuws voor onze Belgische
Nederlandstalige media, veel belang-
rijker dan meer dan 5000 Vlamingen
die samenkomen om eens rondborstig
in hun eigen taal te zingen, wat te pro-

testeren tegen zoveel minachting en
onrechtvaardigheid en wat gelijke
rechten te eisen in onze koloniale toe-
standen. Collaboratie is hier alleen
maar strafbaar als het tegen België is. 
Nog wat beelden van ‘Detroit’ gezien,
ooit het autocentrum van de wereld.
Erger dan Irak zei een zwarte inwoner.
Blanken zijn er bijna niet meer en mis-
daad tiert er welig. Het begon toen
Amerika de oorlog won tegen Japan en
al dat geweld goed wilde maken met
open grenzen. Peeters vindt dat de
N-VA veel te vroeg begint met de
verkiezingscampagne. N-VA kan
natuurlijk niets goed doen bij onze
andere politieke partijen, zeker niet bij
de Waalse en nog zekerder niet bij de
‘Vlaamse’ media. We zijn dus nog eens
goed bezig. N-VA kan altijd denken:
beter negatief nieuws dan doodgezwe-
gen worden en de peilingen variëren
wat, maar N-VA is denk ik toch nog
springlevend met een wat magere
voorzitter. Mijn blad is vol en dan
bewaar ik de rest tot volgende keer.

(Wordt vervolgd)
Jan Goossens 
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Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

Op 9 mei vieren wij het feest van
O.-L.-Vrouw van Vlaanderen. Het zal
vele lezers en lezeressen plezieren er
even aandacht aan te schenken!

Voorgeschiedenis
In de Posteernestraat te Gent, precies
op de plaats waar Lodewijk van Male,
graaf van Vlaanderen, een kasteel
bezat en waarin later Filips de Goede,
de eigenlijke stichter van de Nederlan-
den, had gewoond, laten de paters
Jezuïeten rond 1840 een nieuwe kerk
bouwen.
Datzelfde jaar beslist Mevrouw d’Hane-
Steenhuyze de Potter een groot Maria-
beeld aan de nieuwe kerk te schenken.
Het marmeren beeld van 2,75 m
hoogte, besteld bij de jonge Antwerpse
beeldhouwer J.B. De Cuyper, wordt in
1846 in de nis boven het hoofdaltaar
geplaatst.

1860
Op 9 mei 1860 wordt het prachtige
marmeren Mariabeeld vanwege Paus
Pius IX door zijn Nuntius Mgr Gonella
in bijzijn van de bisschoppen van Gent
en Brugge  plechtig gekroond.

1861
9 mei 1861: één jaar na de kroning
overhandigen de notabelen van Gent
een verzoekschrift aan de bisschop om
het beeld - het eerste gekroonde Maria-
beeld in Vlaanderen - “Notre Dame de
Flandre” te mogen heten. Hun verzoek
wordt door de bisschop ingewilligd.

1892
De Gentse Jezuïeten krijgen de toela-
ting op 9 mei de kerkelijke getijden te
bidden en een eigen mis op te dragen
ter ere van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen
en een brochure uit die tijd vermeldt
ook dat de Beeldkroning jaarlijks door
een plechtige Novene wordt herdacht.

1910
Aan de plechtige noveen voor het
“Gulden Jubelfeest der Kroning van
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” ne-
men dagelijks zowel het gewone volk
als de hoogste kerkelijke gezagdragers
deel.
Voor dit Gulden Jubelfeest te Loks-
bergen en te Lint werd trouwens het
alom gekende Marialied “Liefde gaf u
duizend namen” (A.Cuppens – L. De
Vocht) geschreven. 

1956 en 1960
In 1956 wordt de residentie van de
Posteernestraat opgeheven en het
Mariabeeld naar de kerk van het Sint-
Barbaracollege in de Savaanstraat
overgebracht. Vier jaar later wordt het

eeuwfeest van de kroning van O.-L.-
Vrouw van Vlaanderen herdacht met
een plechtige heilige mis en een ponti-
ficaal Lof door Mgr. Kujur, aartsbis-
schop van Ranchi (Lievensmissie).
Mgr. Schelfout, vicaris-generaal van de
Gentse bisschop houdt de feestpreek.
Maar nadien taant de verering en de
kerk in de Savaanstraat is vaak ge-
sloten.

Vanaf 2002
In 2002 wordt er opnieuw gebeden bij
het beeld en drie jaar later ontstaat een
Beschermcomité, dat jaarlijks rond 9
mei O.-L.-Vrouw van Vlaanderen viert
met mariale vespers in de kerk van
het Sint-Barbaracollege, Savaanstraat
Gent.
Samen met werkgroepen van overal in
Vlaanderen, waar de herinnering aan
beeldhouwer J.B De Cuyper, tekst-
schrijver A. Cuppens en toondichter
L. De Vocht voortleeft, viert het Be-
schermcomité O.-L.-Vrouw van Vlaan-
deren in 2010 een waardig dubbelfeest
van de 150e verjaardag van de kroning
en de 100e verjaardag van het lied
“Liefde gaf u duizend namen…”.     

Voor meer inlichtingen kunt u terecht
bij: Jürgen François, tel. 09 225 24 61
e-postadres: hdgi@kerknet.be of bij
Kris  Lauwers,   tel.  016 47 28 02
e-postadres: kris_lauwers@telenet.be.
Onze webstek: www.Onze-Lieve-Vrouw-
van-Vlaanderen.be 
Giften worden dankbaar aanvaard op
rek.nr : 890-0147314-02 van het
Beschermcomité O.-L.-Vrouw van
Vlaanderen, Maïsstraat 14, 9000 Gent.  

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



Spoorslag jaargang 43, nummer 2 -201320

LE
Z
ER

SR
U
B
R
IE
K
(2
)

   
      

 
 
 

      

   www.deguldensporen.be 
d  
 

BERKENKRUISJE 
historisch vormend tijdschrift 

 

Opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa 
Jaarabonnement 12  op rek. Sint-Maartensfonds 

401-3019081-71 
 

Gratis proefnummer: 
berkenkruisje.smf@skynet.be 

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Hoeveel stemmen heeft een partij nodig om een zetel
te behalen?

Heeft u in de media vernomen hoeveel stemmen de verschillende partijen nodig hadden om een zetel te behalen?
Waarschijnlijk dacht u: allemaal ongeveer even veel! Verre van! Dit is nu echt geen neurochirugie. U neemt de
statistieken van Binnenlandse Zaken en deel gewoon het aantal stemmen delen door het aantal zetels.

De MR krijgt voor 33.000 stemmen een
zetel. Groen heeft er 57.000 nodig.

Gemiddeld moesten de Vlaamse par-
tijen 26% meer stemmen voor een zetel
halen dan de Franstalige. 
Hoe krijgt men zoiets voor elkaar? No-
gal eenvoudig: men moet gewoon de
kiesdistricten en het aantal zetels per
district een beetje handig indelen. 

Op een ingebeeld taartdiagram met
links het aantal kiezers en rechts het
aantal zetels voor beide taalgroepen,
lijkt een en ander nog mee te vallen.
Maar teken daar een 2/3e lijn op … Oei,
dat wordt nipt.  

Mensen, dit gaat niet over taal, en nog
minder over romantisch flamingan-
tisme. Het gaat over 12 miljard euro,
daaronder dus 2000 van ieder van u, en
van uw kinderen, en van uw
kleinkinderen, jaar na jaar. Toch wel de
moeite om bij stil te staan! Blijft de
vraag wat de Vlaamse politici eraan
verdiend hebben dat ze hun verstand

NIET hebben gebruikt. Maar ik vrees
dat die dat misschien wel gratis doen.

Ik kan het de Franstaligen niet kwalijk
nemen dat ze dergelijke constructies
ineen schroeven. Ze gebruiken de plan-

ningsstrategie die men bij BASF de
methode De Beuckelaer noemde. Die
bestaat erin behalve een broeksband
altijd ook bretellen te dragen, én
bovendien nog een veiligheidsspeld bij
de hand te hebben. 

Beste lezer, dit is geen ‘fait divers’. Ik
ken geen enkel ‘democratisch’ waar
dergelijke toestanden heersen en…
door de gedupeerden zonder morren
geaccepteerd worden. Kan als bewijs
tellen, nietwaar, dat we in een bana-
nenmonarchie leven. Maar wees
voorzichtig met de consequenties: een
bananenmonarchie kan enkel bestaan
bij de genade van een volk dat ze ver-
draagt.

N.S.

Nederlandstalig Franstalig Stemmen Zetels

N-VA 1.135.617 27
PS 894.543 26

CD&V 707.986 17
MR 605.617 18

Sp.a 602.867 13
Open VLD 563.873 13

Vlaams belang 506.697 12
CDH 360.441 9
Ecolo 313.047 8

GROEN! 285.989 5
Lijst Dedecker 150.577 1
Parti Populaire 84.005 1

  Stemmen per zetel

42.060
34.406

41.646
33.645

46.374
43.375
42.225

40.049
39.131

57.198
150.577

84.005
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Kort genoteerd

* Nummer 651 van Journaal zal het laatste zijn. Over
ongeveer een week krijgen de abonnees van het beste
veertiendaags magazine een speciale uitgave. Mark Gram-
mens mag HEEL TOTS zijn op zijn kwarteeuw jounalistiek
werk. Spoorslag zegt DANK en wenst hem nog een cre-
atieve toekomst!

* 40 jaar Vlaams-nationale straatagitatie. Een terug-
blik over en van het Taal Aktie Komitee! ISBN:
9789080410008. Het prachtige boek, uitgegeven door de
Hasseltse Art-nv, “wordt opgedragen aan alle TAKtivisten
die ons voorgingen in actie en leven, in een ver en zeer kort
verleden”. Een dikke proficiat aan de samenstellers Jan
Neukermans, Jeroen Daem, Michel De Cock en Bart De
Valck. Een groots boek van meer dan tweehonderd blad-
zijden en ontelbare foto’s in kleur of zwart-wit, waarop
onze vzw intekende en dat wij u hierbij sterk aanbevelen.
Bestellen is ongetwijfeld mogelijk via www.taalktiekomi-
tee.org

* Wilt u muzikaal door het Zoniënwoud trekken? Natuur-
lijk! Het Zoniënwoud staat voor meer dan vierduizend ha
bos, honderdduizenden bomen, vijf natuurreservaten en
dieren zoals de Koreaanse eekhoorn, tjiftjaf en vuursala-
mander. Op zondag 28 april wordt u verwacht voor een
tocht van 5, 10, 15 of 25 km met het GC Wabo als startpunt.
Inlichtingen en kaartjes op 02 675 40 10 of per e-post
wabo@vgc.be

* «Men voelt zeer goed aan dat de volgende staatsher-
vorming de vraag naar het voortbestaan van het land op
de agenda zal zetten». Niet onze woorden, maar die van de
Bergense politicoloog Pierre Vercauteren. Een sinter-
klaasmededeling in Le Soir !

* Handgeklap voor de Trosmusical «Ik wil je» en het
Sint-Ceciliakoor, voorzitter Gustaaf De Broyer en diri-
gent Philippe Beullens verdienen ook een dikke pluim.
Met Pasen zongen zij de «Messe Brève» nr. 7 van Charles
Gounod. Maar ook nog menig vierstemmig lied, zoals
O salutaris hostia van August De Boek en het immer suc-
cesrijke triomflied, Hallelujah van Georg Friedrich Händel.
De toegang was kosteloos, maar dat is voor de zondagse
hoogmis van 10 uur algemene regel.

* In de eerste aflevering van het quizprogramma De Slim-
ste Gemeente sloegen Hanna, Wannes en Tim voor
Hoeilaart een goed figuur. Spijtig dat de vraag  naar arties-
ten met de grootste platenomzet hen uiteindelijk de das
omdeed.
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* Hippolyte Boulenger, Edouard Hubert, Joseph Coose-
man … Lid zijn of worden van de v.z.w. De Vrienden van de
School van Tervuren rendeert. U krijgt een fijn verzorgd
driemaandelijks tijdschrift ‘Het Hof van Melijn’ en om de
zovele jaren een boek. Dit jaar weer een schot in de
25-jarige roos met een gelegenheistentoonstelling tussen
1 februari en 21 april. Voor de geslaagde en lekkere acade-
mische zitting kwam zelfs vice-minister-president Geert
Bourgeois meevieren in de nieuwbouw van Tervuren. Hij
stelde met zichtbaar genoegen vast dat vier buitenlanders
in het Nederlands een stukje geschiedenis vertolkten voor
de feestmicrofoon. Positeve integratie in het verenigings-
leven noemen wij dat.

Kaftbladzijde van de prachtuitgave over de jongste aanwinsten.
VST 2013

* Wat nieuws geplukt uit de interessante Jezus-Eikse
dorpskrant :
- De Band tussen Jezus-Eik en Bellem (deelgemeente van
Aalter) gaat terug tot de 17e eeuw. In 1653 kwamen
Bellemnaars een O-L.-Vrouwebeeldje uit Jezus-Eik halen
en dit beeldje bekleedde tot 1944 (totale brand!) een ere-
plaats in de parochiekerk. Als u het nu vergeefs bent ging
zoeken, passeerde u in ieder geval aan het mooie graf van
Flor Grammens, ook de moeite waard.
- In de Bosuil loopt er nog tot 28 april een tentoonstelling
rond de samenwerking met Bellem.
- Op zondag 21 april is er 9.30 uur een verbroederingsmis
in de parochiekerk, die doet terugdenken aan 1978,
‘Het jaar van het Dorp’. Daarna receptie en bezoek aan de
tentoonstelling en aan Dru!f.
- Chiro ‘t Soniënjonck bestaat 50 jaar. Het feestweekeinde
had plaats op 12, 13 en 14 april.

- ‘Overijse Concert Band’ is het nieuwe hoofdstuk van
reeds lang bestaande samenwerking tussen de muziek-
verenigingen Fanfare Zoniëngalm uit Jezus-Eik en de Jus-
tus Lipsiusharmonie uit Overijse-Centrum; zij versmelten
tot één concertband met het duo Filip Luppens en Frank
Devos als voorzitters. Veel succes ! Op zaterdag 4 mei heeft
om 20.30 uur het eerste concert plaats in GC de Bosuil.
- Op vrijdag 3 mei is er vanaf 19.30 uur de jaarlijkse bede-
vaart van Landelijkje Gilde en K.V.L.V. doorheen een stuk-
je Zoniënbos.
- En tot slot : op zaterdag 1 juni zakt u wellicht af naar het
V.O.K.-veld voor de 14e Memorial Jean-Marie Dewit. Vanaf
16.30 uur tornooi met de beste streekspelers.

* O, ja, wat wij bijna vergaten, de Vrienden van de School
van Tervuren hebben Tervuren en het Hof van Melijn op de
Europese kaart gezet. Het is inderdaad een Tervuurse
vriendengroep met Europese uitstraling !!! Medestichter in
1994 van EuroArt – inmiddels 70 kunstenaarskolonies ! -
met Maurtis Wynants zaliger als eerste voorzitter; tentoon-
stellingen in Ahrenshoop, Haren en Barbizon. 

Toen ik in 2011 Barbizon  - niet het uitgelezen Jezus-Eikse
restuarant, maar het stadje in de buurt van Fontainebleau
en Thomery met de kilometerslange druivenmuren ! - be-
zocht, bracht ik dit kiekje mee : een kunstenaar die in het
huis (nu museum) logeerde, versierde de houten wand van
zijn slaapkamer, met ‘motieven’ om van te dromen. Slaap
zacht...

Kunstsamenwerking ‘Licht en landschap’ in het Charlier-
museum te Sint-Joost-ten-Node, samen met Ahrenshoop
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(1997), het jaar daarop gevolgd door Oosterbeek. In 2000
werd ‘In het licht van Barbizon’ georganiseeerd met én in
Tervuren, Kronberg en Oosterbeek. ‘Künstlerkolonien in
Europa – Im Zeichen der Ebene und des Himmels’ had
plaats in het Duitse Nürnberg : 600 oude werken uit 30
schilderkolonies ; een paar maanden later te Laren (Nl),
Renkum (Nl) Dachau (D) en in 2003 uitwisselingstentoon-
stellingen. Twee jaar later werden zelfs vijf Tervuurse
werken overgevlogen naar the University of Art van At-
lanta (VS): ‘’Masterpieces from European Artists Colonies’. 
Op zo’n succes mag geklonken worden ! En dat deden wij
bij de feestelijke opening in Tervuren en nu ook thuis, met
het Speciaalbier voor Kunstenaars. Lekker, ambachtelijk
en ongefilterd bier, speciaal voor de Vrienden van de
School van Tervuren gebrouwen. Prosit en tot volgende
keer !

Gegeerd en zeldzaam bieretiket. ‘25 jaar Vrienden van de School
van Tervuren. Speciaalbier voor kunstenaars’ 2013. 75 cl  7,5 %
(verzameling FS)

Francis Stroobants

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Voorbeeld van een Tervuurse aanwinst: Jules Montigny. Vlak
bij de bakovens.



De Kronkel
Zit u soms eens vast? In het verkeer of tubbend op een
moeilijk woord in de Kronkel? Best mogelijk, maar met
«MOBILITEIT» komt u altijd vooruit. Meer nog, zoals
mevrouw Gilberte Dewyse uit Tervuren hoort u bij de win-
naars! Het prachtboek ‘Reliqua’ van Bart Mesotten zaliger
werd haar al bezorgd. Aan de slag! Stuur uw oplossing
meteen op en wellicht wacht u na lottrekking een mooie
boekenprijs.  

Uw e-postbericht of (brief)kaart zal op 21 mei in de trommel
gaan. U kent de adressen: De Kronkel, Kardinaalstraat 20,
3090 Overijse of per elektronische post naar  
vkd_spoorslag@yahoo.com of naar
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jena.de_wilde@skynet.be
Veel geluk!

Horizontaal:

1. Nick ... - ... Braeckman
2. Dat brengt ... in de brouwerij – Met een ... over haar

hoofd zat ze ingetogen te bidden
3. De ... der satire zwaaien
4. Historie d’... – Zo beginnen sprookjes
5. Gewezen VU weekblad – Italiaans ... gaat nog moeilijk,

maar ik eet en drink het al voortreffelijk
6. Ferdinand ..., een Franse militair - ... de zomer weer

voorbij zal zijn (Will Tura)
7. ... Kabas – Hij verschafte zich steeds een ... om een glaas-

je te drinken.
8. Frans eiland - Startsein
9. Muesli is een ... van granen - ... is een verkorte vorm van

de Germaanse voornaam Everhard. Betekenis ? Zo sterk
als een everzwijn.

10. Ginger ... is een drank uit de Surinaamse keuken – Hij ...
nogal fel naar voren en viel van het dak

11. Wizard of ...
12. ..., niet van de Amerikanen maar van de Kelten

Verticaal:

1. Wie een ... loopt, is afgewezen door zijn liefje - ... Mar-
grietje, de rozen zullen bloeien

2. Klinkers van ‘Amen’ – 1050 in Romeinse cijfers
3. Vloeiend gesteente maar klinkers ontbreken – Op 4

november 1576 barstte de Spaanse ... in Antwerpen los.
Omdat hun soldij niet was uitbetaald, begonnen Spaanse
troepen te muiten

4. ... we gaan nog niet naar huis – Merknaam bromfiets –
On line

5. Wapenfabrikant – Een computer – Hij is ... oud als ik
6. Ssst ! Het natuurgebied ... in Tessenderlo werd door de

Vlaamse overheid uitgeroepen tot het eerste stiltegebied
van Vlaanderen

7. ... is een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest – Courtney ...

8. Een automodel van Volkswagen – Japans hondenras –
Klinkers van ‘kweek’

9. De Basiliek van ... is niet alleen de vijfde grootste kerk
van de wereld maar ook het grootste art-decogebouw

10. Laatsleden - ... staat voor Nederlands Slaap Instituut –
21ste letter van het alfabet
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1 W S K U N D E
2 A N S N O R P S
3 A G A I R S P
4 R O Z E E C C O
5 O G S H O
6 V I E R S C H A A R
7 R E T H U N E
8 O O R A D A
9 U D O S P A
10 W R I P J A A P
11 N R E A
12 R E C S L
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Oplossing vorig nummer:


