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Redactioneel

De vluchtelingencrisis blijft aanhouden en dreigt een probleem te worden voor de samen-
hang van de Europese Unie. Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken wil met
de erkende vluchtelingen een overeenkomst afsluiten waarblij de verblijfsvergunning de
eerste vijf jaar tijdelijk zal zijn. Voor de erkende vluchtelingen komt er de invoering van
een engagementsverklaring tot eerbiediging van de Europese rechten, plichten (o.a. het
leren van  Nederlands), waarden en vrijheden. 
Linkebeek staat opnieuw in de actualiteit. Viceminister-president Liesbeth Homans,
bevoegd voor Binnenlands bestuur, wil Th. Damien (MR) niet voordragen als burge-
meester omdat hij en de Franstalige meerderheid weigeren de wetgeving inzake taalge-
bruik na te leven. Zij benoemde het Vlaamse raadslid Erik De Bruycker van Prolink tot
burgemeester, nadat de francofone raadsleden geen andere kandidaat-burgermeester
wensten aan te duiden. Dertien Franstalige raadsleden reageerden met een collectief
ontslag. Gevolg: herverkiezing van de 13 raadsleden, waarvoor ook Vlamingen zich kandi-
daat kunnen stellen. 
Bij de VRT zijn er redactionele problemen ontstaan met de nieuwsdienst na de uitzending
van een gesprek met een teruggekeerde Syriëstrijder in De Afspraak op Canvas. L. Rade-
makers, algemeen hoofdredacteur van ”rode signatuur” dreigde met ontslag, gevolgd door
alle andere hoofdredacteuren. In afwachting wordt eerst een ”bemiddelingstraject” opge-
start. De berichtgeving van de VRT-nieuwsdienst is niet altijd onpartijdig. Wanneer
nieuwslezer Martine Tanghe aan het woord is, kan men van haar mimiek aflezen wat haar
mening is. Wie af en toe eens naar het programma ”Blokken” kijkt zal het al wel opgevallen
zijn dat Ben Crabbé het altijd heeft over de BRT en over de nationale TV zender. Hij heeft
waarschijnlijk een probleem om de ”V” uit te spreken. Ziet Leo Hellemans (CEO VRT) daar
geen graten in?
In Overijse vierde CC Den Blank zijn 30-jarig bestaan op een zeer vernieuwende en aange-
name wijze. Korte toespraken van burgemeester Brankaer en schepen Van den Wijngaert,
bevoegd voor IVA Den Blank, opgevrolijkt door een circusact van Bert en Fred, de
Spookriedels van Leporello, het jazzcombo Pierre Anckaert met zangeres Evi Roelen,
Mentalismus magie, Aksident, de wereldkampioen fluiten en een wandelend gastenboek.
De receptie was ook ”speciaal” met een Gin&Tonic bar, een Leffe-toog en een frisdrankbar.
Een aangenaam en zeer gemoedelijk verjaardagsfeestje. Proficiat!
Het Belgisch nationaal stadion, met alles erop en eraan, dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wil bouwen in Grimbergen (Vlaams gewest) is in zijn tweede fase. Het bouwcon-
sortium BAM-Ghelamco mag nu alle vergunningen aanvragen en indien gunstig beoordeeld
kan pas de eerste spade in de grond. Het groot kapitaal doet zijn werk. RSC Anderlecht zou
eerst niet akkoord gaan en was dan weer wel akkoord om dit stadion 30 jaar als thuisba-
sis te gebruiken, omdat de jaarlijks huur van een kleine 10 miljoen euro, 300.000 euro
gunstiger werd. Het opzet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gesteund door
Guy Vanhengel (Open VLD) en door Brigitte Grouwels (CD&V). Het BHG zou bereid zijn
om jaarlijks 3 miljoen euro, via de belastingbetaler (?) te sponsoren. Hier gaat het geca-
moufleerd om een poging tot annexatie van een stukje Grimbergen. Dit past binnen de
Brusselse imperialistische politiek. Er is trouwens helemaal geen behoefte aan een mega-
complex, wetende dat de renovatie van het Boudewijnstadion evenwaardig en véél goed-
koper zal zijn. Wat gebeurt er achter de schermen? 
Na de corruptieschandalen bij de FIFA, de UEFA, de DFB, de BVB en zelfs bij clubs als
FC Bayern München, komt er hopelijk weer geen nieuw schandaal voor het EK 2020. 
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Ze blijven maar komen. Gezinnen met
hun kinderen vluchten weg uit de oor-
logsgebieden in Azië. Zij zijn radeloos
en hebben dikwijls een gevaarlijke en
zware tocht ondernomen om in West-
Europa (en deels bij ons) geregistreerd
te worden. Tegenwoordig zijn het
meestal alleen mannen, niet uit Syrië,
maar wel uit Afghanistan, Eritrea,
Ghana, enz., die hier hun geluk komen
zoeken en van onze sociale zekerheid
willen genieten. Al vele jaren staan
asielzoekers aan te schuiven om een
verblijfsvergunning te krijgen en snel
Belg te kunnen worden, ook dat is niet
nieuw. Nu escaleert de toestand en
wordt er misbruik gemaakt van de toe-
stand.
Vlamingen voelen jaarlijks aan hun
portemonnee wat solidariteit met Wal-
lonië betekent. Solidariteit met oor-
logsvluchtelingen is wat anders, maar
vormt door het grote aantal ook een
probleem. Vlaanderen vangt nu al
enkele tienduizenden vluchtelingen op
in o.m. leegstaande kazernen. Iedereen
krijgt er een bed, medische verzorging,
propere kleren, eten en drinken. Als de
registratie positief verlopen is, krijgen
ze een verblijfsvergunning van vijf jaar
en kunnen ze beginnen met een inbur-
geringtraject en een job zoeken. Zij die
uit een veilig land asiel komen vragen
doen dat uit economisch oogpunt.     
Duitsland dat honderd keer groter is
dan Vlaanderen telt nu al meer dan één
miljoen vluchtelingen. Frau Merkel
ging ervan uit ”wir schaffen das” maar
daar is de grens ver overschreden,
hetgeen vandaag een ernstige crisis
veroorzaakt met coalitiepartner SPD
en met zusterpartij CSU. Hongarije
heeft een ”ijzeren gordijn” opgetrok-
ken langs zijn grenzen met Servië en
Kroatië. Het Verenigd Koninkrijk sloot
zijn deuren. In Calais kamperen dui-
zenden in een poging om langs de tun-

nel Engeland te bereiken. Polen en de
Baltische staten staan erg kritisch
tegenover de opvang. 
Vanuit Vlaanderen stuurde Bart De
Wever een schrijven aan alle conser-
vatieve, liberale en christen-democra-
tische partijen in de EU, met de vraag
dringend maatregelen te treffen om de
vluchtelingenstroom een halt toe te
roepen. Daarvoor vraagt hij een eigen-
tijdse aanpassing van de Conventie van
Genève, met inperking van de ver-
gaande sociale voorzieningen voor
nieuwkomers, geen vrije landkeuze
voor wie uit een oorlogsgebied komt

en in de EU in veiligheid is, strenge
controles aan de buitengrenzen van de
EU en meer middelen voor de opvang
van vluchtelingen buiten de EU. De
Noord-Europese steden die vluchtelin-
gen opvangen, hebben nu al zware
problemen om hen een toekomst te
geven. Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken vindt geen op-
vangplaatsen meer en stelt voor dat de
federale regering een oproep aan de
vluchtelingen zou doen om uit België
weg te blijven. De situatie is onhoud-
baar. 

Vlaanderen en de vluchtelingenstroom
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De jaarlijkse miljardentransfers van Vlaams
belastingsgeld
Op zaterdag 3 oktober 2015 zijn een tweehonderd bezorgde Vlamingen, waaronder federale politici en academici in de grote
vergaderzaal De Schelp onder het Vlaams parlement komen luisteren naar de wetenschappelijk verantwoorde benadering
van de asociale gevolgen van de transfers. Een colloquium rond de krachtlijnen voor het veiligstellen van de Vlaamse wel-
vaart. met de onderliggende vraag: hoe lang nog de miljardentransfers?

Verwelkoming dr. Gui Celen, voorzitter
van het AK-VSZ (Aktie Komitee -
Vlaamse Sociale Zekerheid) 
Namens het AK-VSZ en namens onze
vrienden van de VVB heet ik u van harte
welkom op het colloquium, dat wij samen
organiseren met een blijvend belangrijk
onderwerp: de transfers van Vlaanderen
naar Wallonië en Brussel.  
Het AK-VSZ werd in 1995 opgericht om

het standpunt van het OVV, ‘sociale zekerheid: een bevoegdheid
van Vlaanderen en Wallonië’, op de politieke agenda te zetten en in
het maatschappelijk debat te brengen.  
Sinds nu reeds 20 jaar volgen wij de transfers op de voet, bestu-
deren we de verschillende artikels en studies daaromtrent. Wij or-
ganiseren symposia en geven brochures uit, die we aan alle politici
en geïnteresseerden overhandigen. Zeven brochures zijn zo reeds
verschenen.   
Onze voornaamste argumenten voor de stelling dat sociale zeker-
heid een bevoegdheid moet worden van Vlaanderen en Wallonië
zijn: 
- We kunnen dan eigen klemtonen leggen met eigen financiële
middelen en volgens eigen inzichten.

- De hele Sociale Zekerheid zal veel efficiënter beheerd worden.
De huidige versnipperingen van bevoegdheden tussen de fede-
rale staat en de deelstaten verlammen immers het beleid.

- Responsabilisering van de deelstaten neemt toe bij financiële
verantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen doch
vooral bij fiscale autonomie.  

Solidair blijven we. Maar dan mits bepaalde voorwaarden: weder-
zijds, doorzichtig en objectief. Het financieel hulpplan zal gepaard
gaan met resultaatsverbintenis en degressief zijn in de tijd. Boven-
dien verwachten we dan dat de Franse Gemeenschap de federale
loyauteit, b.v. inzake de taalwetten in Brussel en het territoriali-
teitsbeginsel in de Vlaamse Rand en elders in Vlaanderen strikt
eerbiedigt.  

Wilfried Haesen (VRT-journalist op
rust) zei dat zwijgen geen optie is en
stelde zich de vraag hoe de modale Vla-
ming de asociale gevolgen van de jaar-
lijkse 12 miljard transfers ervaart. Vlaams
belastingsgeld waarover Vlaanderen niet
kan beschikken, omdat er federaal beslist
werd dit voor een groot deel aan Wallonië
te schenken. Is dit nog verantwoorde soli-
dariteit? Hij herinnerde aan de wachtlijs-

ten van 80.000 gezinnen voor een sociale woning, aan de 100.000
ouderen voor thuiszorg of opname in een rusthuis, aan 20.000
Vlamingen met een handicap die ondersteuning nodig hebben, de
duizenden jongeren die hulp nodig hebben van de bijzondere
jeugdzorg en het groot gebrek aan kinderopvang. Het is een
schande dat Vlaanderen miljarden ziet wegvloeien en deze niet kan
gebruiken om de wachtlijsten weg te werken en om de welvaart in
Vlaanderen te stimuleren, ook al om te vermijden dat er nog altijd
kinderen zijn die zonder boterhammendoos of eten op school ver-
schijnen.

Prof. dr. Magda Michielsens (U. Nij-
megen en U. Antwerpen) filosoof, vrij-
zinnig denker van linkse signatuur, behan-
delde de media over solidariteit zoals ze
op de Franstalige zondagen tijdens de
politieke praatprogramma’s op RTBF met
ondermeer ”Mise au Point” en ”Revu et
Corrigé” of op RTL ”Controverse” en ”L’in-
vité” worden naar voor gebracht. Hun
hoofddoel is de Vlamingen te demonise-

ren, schuldgevoelens aan te praten en hen als slechteriken te laten
doorgaan in Franstalig België. RTBF wakkert in haar politieke pro-
gramma’s haatgevoelens tegenover de Vlamingen aan. Is voor
Franstaligen solidariteit een eufemisme voor ‘transfers’ die niet zo
mochten benoemd worden? Was het op grond van de oude chris-
telijke waarden als solidariteit, dat de Franstaligen toen de ”onsoli-
daire” Vlamingen immoreel noemden? Wie waren toen de
Farizeeërs die met een dubbele tong spraken? Veel Vlamingen
kijken niet naar die programma’s en zijn er zich niet van bewust.
Herinnering aan het aantreden van de nieuwe federale regering in
2014 waarbij J. Jambon en T. Francken laaghartig en zonder enige
schroom werden aangevallen met valse en niets ter zake doende
elementen. 

Prof. de. Herman Matthijs (VUB Poli-
tieke Wetenschappen), macro-econo-
misch expert en lid van de Hoge raad
Financiën, hield een referaat over de
financiële transfers.
De resultaten van de zesde staatsher-
vorming zijn veelvuldig: 
- alles is nog ingewikkelder geworden, 
- van een werkelijke Copernicaanse her-
vorming is geen sprake, 

- de Vlaamse begroting is van 28 naar 38 miljard euro gegaan.
De solidariteit tussen de gewesten heeft een evolutie doorgemaakt: 

Vlaams gewest Waals gewest Brussels H. gewest
In 1994 +5,6 -11,7 +6,4
In 2013 +9,6 -11,3 -18,1  

Parels voor de zwijnen
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Tijdens het panelgesprek, gemodereerd door Guy Tegenbos,
politiek journalist op rust bij De Standaard, met Erik Stoffelen (sec-
retaris AK-VSZ en directeur VNZ), Remi Vermeiren (voorzitter
directiecomité op rust Kredietbank en voorzitter van de denkgroep

‘Warande’ en van de vzw Vives), Alain
Mouton (journalist Trends) en dr. Geert
Jennes (onderzoeker Vives KUL). Wij
beperken ons tot de meest markante
cijfers en uitspraken.

Dr. Geert Jennes pakte uit met onder-
staande gedetailleerd cijfermateriaal.

Tabel 1: Transfers (miljoen euro) via
BFW: Bijzondere financieringswet.
SZ: Sociale zekerheid.
VG: Vlaams gewest;  WG: Waals gewest;  BHG: Brussels Hoofdste-
delijk gewest.
BRP: Bruto Regionaal Product.

Tabel 2: Transfers (miljoen euro) via Rentelasten op Fed. Over-
heidsschuld in 2007

Vlaams gewest Waals gewest Brussels H. gewest

Fed. begroting +1.065 -1.369 +803

Bijz. financiering +1.017 -929 -88

Sociale zekerheid +3.648 -3.435 -214

TOTAAL +5.730 -5.730 0

Bruto reg. product 2,95% 7,35% 0%

De transfers hebben verschillende kanalen: 
- de Bijzondere Financieringswet, 
- de Sociale Zekerheid, 
- de federale begroting, 
- leningen, schuld en intresten, 
- en spaarquota  (VL: 73 %, WL: 19 %, BSL: 8% ).
Hij baseerde zich op het cijfermateriaal om vast te stellen dat men
niet meer over solidariteit kan spreken wanneer er vele miljarden
die jaarlijks wegvloeien van Vlaanderen naar de ontvangers (Wal-
lonië en het Brussels HG) die zelf niets meer zullen doen om hun
situatie te verbeteren.
Hoe kan dit veranderen in de toekomst? Een Federatie? Het Con-
federatie? of het voorbeeld van Catalonië en Schotland volgen?

Vlaams gewest Waals gewest Brussels H. gewest
Rentelasten +5.749 -5.745 -3  

Wanneer we de cijfergegevens uit tabel 1 en 2 samenvoegen, krij-
gen we een idee over de totale geldtransfers uit Vlaanderen in 2007: 

Tabel 3: Totale jaarlijkse geldtransfers (miljoen euro) via de
4 kanalen (tabel 1 en 2) in 2007

Vlaams gewest Waals gewest Brussels H. gewest

Totaal tabel 1 +5.730 -5.730 0

Rentelasten +5.749 -5.745 -3

TOTAAL +11.479 -11.475 -3

Bruto reg. product 5,91%

Transfers per inwoner Betaalt 1.863 € Krijgt 3.825 € Krijgt 0,25 €  

Remi Vermeiren legde uit dat aan de
huidige schandelijke toestand van de
transfers niet veel zal veranderen, tenzij
Vlaanderen onafhankelijk wordt. Hij ver-
wees hierbij naar zijn boek ”België, de on-
mogelijke opdracht” (2014). In de Belgi-
sche situatie hebben Vlaamse politici uit
de traditionele partijen in vroegere rege-
ringen zichzelf domweg voor schut laten
zetten door de bijzondere meerderheden, de belangenconflicten,
enz. in wetteksten te laten gieten. Men mag er vanuit gaan dat elk
voorstel om aan het mechanisme van de transfers iets te veran-
deren op verzet zal stuiten van de Franstaligen.

Tot slot de conclusies van VVB
voorzitter Bart De Valck.
(1) Dat België, onder meer op het vlak
van sociaal-economische visie en vooral
inzake de politieke invulling van de be-
grippen solidariteit en transfers, een
tweestromenland is, is nog maar eens af-
doend gebleken uit zowat alles wat hier
vandaag aan de orde was. De ‘bereken-

13-11-2015: Frankrijk ontwaakt uit zijn linkse 
multiculturele droom.

Wij zijn niet bang! 
Maar durven niet meer de straat op.
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dat zogenaamde ‘harde’ deel en ‘zachte’ deel van Vlaanderen. Het is
duidelijk dat voor hen het Belgisch belang primeert. Zij weigeren in
te zien dat Vlaanderen ook zonder België nog steeds solidair kan en
zal zijn met Wallonië, maar dan wel fundamenteel anders, beter en
vooral transparanter.
(5) Wat de vakbonden niet doen, moet de VVB dan maar doen. De
VVB moet als het ware het overkoepelend syndicaat bij uitstek
worden van het algemeen Vlaams belang en zich in dat opzicht ook
solidair tonen met alle volkeren die zich, waar ook ter wereld, als
‘natie’ willen manifesteren! Dalende koopkracht, schuldbemidde-
ling zijn indicatoren van verarming.
En hij besloot: Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen
zo snel mogelijk volkomen, volledig en volwaardig een soevereine
en onafhankelijke staat in het Europa der volkeren moet worden.

De mythe dat Wallonië in de 19e eeuw het verpauperde
Vlaanderen geholpen heeft is een grove leugen. Wij herin-
neren ons de grondige wetenschappelijke studie van professor Juul
Hannes (1938-2012), emeritus hoogleraar economische geschiede-
nis aan UGent en VUB en volbloed liberaal. Hij bewijst met zijn on-
derzoek gebaseerd op niet weerlegbare cijfergegevens en gefun-
deerde analyses dat Vlaanderen toen ook al flink meer belastingen
betaalde dan Wallonië. Alles had te maken met het fiscaal stelsel
gebaseerd op bewerkte grond dat in het agrarisch Vlaanderen groot
was waardoor Vlaanderen in verhouding meer belastingen moest
betalen, in tegenstelling tot Wallonië dat met veel industrie, veel
bossen en een kleinere agrarische oppervlakte véél minder moest
bijdragen. Dan spreken we nog niet over de kleine handelszaken
(bakkers, beenhouwers, kruideniers die in Vlaanderen qua opper-
vlakte, ruim overschat werden ten opzichte van dezelfde winkels in
Wallonië. Zijn conclusie: De transfers van Vlaanderen naar Wal-
lonië bestaan al sinds het ontstaan van België.                                                                                     

Het Vlaams Genootschap

baarheid’, of beter gezegd de ‘onberekenbaarheid’, van de transfers
is zonder de minste twijfel een duidelijke barometer voor het
democratisch deficit van het Belgisch bestel.
(2) Ook Vlaanderen is, politiek gesproken, een tweestromenland.
Er zijn enerzijds Vlamingen die politiek apathisch zijn, hardwer-
kend, allicht ook rechts stemmend, maar die de tijd niet hebben om
zich in het verzet tegen de transfers te engageren, want ze hebben
het te druk. Anderzijds zijn er, ter linkerzijde, Vlamingen die het
doorgaans iets minder druk hebben of willen hebben en die naar
eigen zeggen vooral bezig zijn met die zogenaamde ‘warme samen-
leving’ en die het gemor over de transfers dan ook egoïstisch en
asociaal vinden.
(3) Aan die drukke rechtse Vlamingen zou ik willen zeggen: wel-
vaart is echt wel iets om voor op straat te komen!  En aan de
goedbedoelende Vlamingen ter linkerzijde zou ik willen zeggen:
welzijn heeft veel, zo niet alles, te maken met culturele voorkeuren
die vorm en inhoud krijgen in de schoot van een historische
gemeenschap!
En daarom is niet de ‘politiek correcte’, maar ‘correct politieke’
communicatie en informatie omtrent de transfers een absolute
noodzaak! Er zijn trouwens nog altijd vragen genoeg die om een
politiek antwoord schreeuwen: 
• wie is verantwoordelijk voor de dalende welvaart en het welzijn
in Vlaanderen? 

• hoe komt het dat de beste leerling van de klas, die al bijdraagt
voor de andere leerlingen, telkens opnieuw bijkomend gestraft
wordt? 

• waar gaat het geld, dat van onze Vlaamse welvaart wordt afge-
roomd, zoal naartoe? 

• hoe komt het dat we blijkbaar niet meer in staat zijn om onze
eigen noden nog naar behoren in te vullen?

(4) We moeten helaas vaststellen dat, in tegenstelling tot de situatie
in Schotland en Catalonië b.v., de Belgische unitaire vakbonden
schromelijk tekort schieten in het overbruggen van de kloof tussen
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Dit Caraïbisch eiland werd in 1492 ontdekt door Christoffel Colum-
bus en daardoor Spaans bezit. Columbus noemde het eiland Juana,
zoals de zoon van de toenmalige koning van Spanje. Maar het land
was bewoond door drie indianenstammen: Taïno, Siboney en de
Guanajatabey, die het Cuba bleven noemen. De Spanjaarden had-
den er in het begin weinig belangstelling voor omdat er geen goud
te vinden was, tot Diego Velazquez de Cuelllar, bemanningslid van
Columbus, de opdracht kreeg om het eiland te veroveren. In 1424
werd hij een Spaanse conquistador en gouverneur. Hij richtte er de
steden Baracoa in 1511 (San Salvator) en San Cristobal in 1513
(Havana) op. Cuba was een ideale uitvalbasis voor de verdere
verovering van andere Zuid-Amerikaanse gebieden. De Indianen
werden door overgedragen ziekten van de conquistadores en hun
moordlust op relatief korte tijd zo goed als uitgeroeid. De goedge-
vulde Spaanse galjoenen met Afrikaanse slaven en goederen waren
regelmatig het doelwit van piraten. Door een samenwerkings-
akkoord tussen de Britten, de Fransen en de Nederlanders, werden
de piraten betaald om de Spaanse schepen systematisch aan te
vallen. Het zou tot 1762 duren toen de Engelsen Cuba veroverden,
om het dan in ruil voor Florida terug te geven aan Spanje. De on-
afhankelijkheidsstrijd begon reeds begin de 19e eeuw en werd
beslecht met de onafhankelijkheidsverklaring in 1898, nadat de VS
de Spanjaarden de oorlog hadden verklaard. Algemeen kiesrecht
werd toen ingevoerd onder VS-toezicht. De eerste president met
beperkte macht, was Thomas E. Palma. Corruptie en sociale on-
gelijkheid kenden geen grenzen, maar de dictatuur, ingesteld met
Marchado, kon er geen einde aan stellen. Stakingen en opstanden
werden gewelddadiger, tot Batista met een staatsgreep aan de
macht kwam met de steun van militairen en de VS. Na verkiezingen
werd Batista afgezet, maar in 1952 pleegde hij een tweede staats-
greep, waardoor hij opnieuw als dictator de macht greep tot begin
1959. 

Het einde van de dictatuur Batista.
Onder Batista heerste er grote armoede, analfabetisme, uitbuiting
en corruptie. In de tropische hitte moesten duizenden landarbei-
ders van ochtendgloren tot ‘s avonds onafgebroken met machetes
in het oosten de rietvelden kappen en nadien heraanplanten. Het-
zelfde scenario speelde zich af in het westen met de tabakplan-
tages. Deze uitbuiting kon niet blijven duren en resulteerde in een
revolutie toen eind december 1956, 82 Cubaanse revolutionairen
onder de leiding van Fidel en Raoul Castro en een Argentijns dok-
ter Guevara (Ché) met het schip ”de Gramma” via de Oostkust aan
de Caraïbische zee aan land gingen en zich met andere Cubanen
versterkten in het gebergte. De revolutie begon in de Sierra Maes-
tra in de omgeving van Santiago en breidde zich als een vuurtje snel

uit over het gehele eiland. Begin januari 1959 stuurde Batista 150
goed bewapende soldaten per trein naar het oosten van het eiland;
ter hoogte van Santa Clara lieten de rebellen o.l.v. Che Guevara de

trein ontsporen, soldaten werden geneutraliseerd of liepen over. In
Havana kwam het bericht dat Santa Clara in handen van de re-
bellen was gevallen. Daarop vluchtte Batista met 50 miljoen dollar
naar Spanje. Ché kreeg voor deze overwinning in Santa Clara, op
het paradeplein, een reuzengroot standbeeld. De revolutionaire
regering had communistische wortels. Fidel Castro nationaliseerde
alle suiker-, sigaren- en rumfabrieken, banken, private ondernemin-
gen en hotels. Alle suikerriet- en tabaksplantages en het groot-
grondbezit werden afgeschaft. Er werd gratis onderwijs van laag
tot en met de universiteit ingesteld, inclusief de schoolkledij,
boeken en schrijfgerei. Er werd voor iedereen gratis medische ver-
zorging en ziekenhuisopname voorzien. De leiding over alle natio-
naliseringen werd aan Cubanen, al dan niet met een opleiding of er-
varing, toevertrouwd. Cuba zocht toenadering tot de USSR. Een
poging om in 1961 het revolutionair regime omver te werpen, met
de hulp van de VS-luchtmacht en de CIA mislukte in de Varkens-
baai. Toen Nikita Chroesjtsjov in 1962 kernraketten plaatste, liep
het helemaal mis. De Russen hebben hun raketten teruggehaald als

CUBA, één vlag, één land, één ster, één partij,
één leider...

Het langwerpig eiland in de Atlantische oceaan met 11 miljoen inwoners, tegenover de Golf
van Mexico in het westen en de Caraïbische zee in het oosten, heeft een lengte van 1.250 km
met een breedte van 24 km in het westen en max.120 km in het oosten 



Spoorslag jaargang 45, nummer 6 - 20158

V
LA

A
M
S 
B
EW

EG
EN

Spreek overal in Vlaanderen,
dus ook in Brussel, Nederlands !

En denkt niet dat je daardoor onbeleefd bent !
Je bewijst er de Vlamingen een dienst mee !

tegenprestatie voor het weghalen van de Amerikaanse kernraket-
ten in Turkije. Toch werd er een internationale boycot tegen Cuba
afgekondigd. Sinds het communisch regime van F. Castro vluchtten
minstens 100.000 Cubanen over zee (straat van Florida) naar de VS.
Dit was niet zonder gevaar want minstens 30.000 Cubanen overleef-
den het niet. Alle vluchtelingen werden door het regime als ille-
galen beschouwd. Sinds 2014 is er een versoepeling ingetreden en
werd de ”Carta Blanca” om het land te kunnen verlaten, afgeschaft.
Wel moet een paspoort en een visum voor de landen die men wenst
te bezoeken, aangevraagd worden. Vandaag stuurt de VS gevluchte
Cubanen terug, vandaar dat ze naar Mexico uitwijken.

Hoe groot is het inkomen van de Cubanen sinds Castro?
Elke Cubaan, van de straatpoetser tot de directeur van een fabriek,
verdient evenveel, afhankelijk van zijn of haar gezinssituatie,
tussen de 250 peso’s tot 450 peso’s per maand (€10 tot €18). Zij ver-
beteren hun inkomen met fooien of met het geld dat geschonken
wordt door familie in het buitenland. Cubanen kunnen enkel met
Cubaanse peso’s betalen terwijl buitenlanders alleen met Cubaanse
Convertibele peso’s kunnen betalen (CUC). Eén euro is +/- 1,3 CUC
hoewel de munt dikwijls gelijkgesteld wordt (1€=1CUC). Vele
Cubanen bezitten een schamel huisje dat weinig bestand is tegen
tornado’s en wonen met 2 of 3 generaties samen om de kosten te
drukken. Het bouwen van een nieuwe woning is extreem duur
geworden door nieuwe normen waarbij huizen bestand moeten zijn
tegen tornado’s en de moeilijk te verkrijgen bauwmaterialen. Er
zijn de staatswinkels waar men met rantsoenzegels eetwaren kan
kopen, elke dag iets anders. Velen werken voor de staat en meer
dan 50 jaar moesten de Cubanen geen belastingen betalen, maar
Raoul Castro (broer van Fidel) besliste dat de Cubanen vanaf
1 januari 2013 opnieuw een beetje belastingen moeten betalen om
de gratis politiek in stand te kunnen houden. Cuba is sinds de revo-
lutie geen lid meer van het IMF of van de Wereldbank, waardoor
het als natie geen geld kan lenen.

Geen dagbladen, geen tijdschriften, geen winkels, geen
reclame...
Men kan er geen dagbladen of tijdschriften kopen. Tweedehands
boeken die de revolutie ophemelen, zijn op marktjes in Havana te
koop. Ernest Hemingway (Nobelprijs literatuur 1954) is in Cuba
een gegeerd schrijver. Hij kwam op voor de achtergestelde Cuba-
nen en had een buitenverblijf nabij Havana. Er zijn weinig of geen
winkels (behalve de souvenirwinkels en de marktjes in de toeris-
tische centra). Wel kleine cafétjes of restaurantjes met salsa-
muzikanten, die na een drietal nummers met hun hoedje rond-
komen of een CD-tje proberen te verkopen.

En de mobiliteit?
Cuba heeft 700 km autosnelwegen, 3 rijvakken op en 3 rijvakken af,
aangelegd met geld van de Sovjet-Unie. Sinds de val van de muur
en de ineenstorting van de Sovjet-Unie was er geen geld meer voor
verdere afwerking en onderhoud. Veel bruggen liggen over de snel-
weg maar werden niet aangesloten op de landwegen. Deze wegen
kruisen nu gewoon de snelweg; de wegbedekking zit vol met gaten.
De voertuigen rijden links of rechts naargelang van de staat van het
wegdek. Karren met ossen of paarden, ruiters en fietsers maken
eveneens gebruik van de snelweg. Men steekt links of rechts voor-

bij, meestal wordt er wel vooraf getoeterd. Op de ronde punten
geldt de voorrang van rechts. In Cuba zijn er ongeveer 8.200 km
spoorlijn. Sommige lijnen zijn voorbehouden voor arbeiders  en
vele andere lijnen zijn niet meer in gebruik. Gebrek aan wissel-
stukken door de blokkade is een van de oorzaken. De treinstellen
en de stations liggen er vuil en vervallen bij. De snelheid van de
treinen is vrij traag. De meeste auto-oldtimers zijn van midden de
jaren vijftig. De meesten zijn privé-bezit en verworven door erfenis.
Vooral het Koreaanse Hyundai zorgde voor compatibele vervang-
motoren met kleinere cilinderinhoud. De oldtimers, reeds vele
keren herspoten, worden meestal gebruikt als taxi of kunnen inge-
huurd worden met chauffeur. Zij zijn een toeristische trekpleister
en zullen nog niet zo gauw van het toneel verdwijnen. Het valt op
dat de meeste oldtimers met moderne aluminium wielvelgen rond-
rijden. Lada’s en Moskvich zijn nog in de meerderheid maar de
moderne wagens vooral van de ambassades en buitenlandse bedrij-
ven, die sinds kort (met Cubaanse meerderheidsparticipatie),
toegelaten zijn, vinden nu ook langzaam hun weg in Cuba. Onlangs
was het Vlaams handelsagentschap FIT (Flanders Investment
Trade) aanwezig op de handelsbeurs van Havana. 
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Reizen in Cuba? 
Nog niet zo lang geleden mochten ”westerlingen” alleen naar de
Cubaanse zeearm Varadero gaan, een landtong van 20 km lang. Het
is een soort Spaanse costa aan de Atlantische oceaan. Er zijn
”resorts” met een reeks vier- en vijfsterren hotels, eigendom van de
Cubaanse staat. De gewone Cubaan, tenzij zij daar werkten, moch-
ten er tot 2008 niet binnen. 
Vandaag kan men zonder problemen van west naar oost door Cuba
reizen.
Meestal wordt dat in groep gedaan vanuit Havana in luxebussen
met airco van Chinese makelij en eigendom van de Cubaanse re-
publiek. Men kan er een georganiseerde rondreis doen van Vihales

het westen naar Cardenas,
Cienfuegos, Trinidad, Topes de
Cillantes, Santa Clara in het
oosten. Van de militaire VS-ba-
sis Guantanamo blijft men ver
weg. Enkel het gelijknamige
dorp is toegankelijk.  Voor de
tocht door het Cubaans berg-
massief in het oosten stapt men
over op een grote Russische
legercamion. 
In de sigarenfabrieken mogen

geen foto’s gemaakt worden, in tegenstelling tot de suikerfabrieken
(of wat er na de vele faillissementen van overbleef) en de rum-
distilleerderijen. De rondreizen voor Nederlandstalige bezoekers
worden geleid door Cubaanse gidsen die zeer goed Nederlands
praten. Onze Waalse buren kunnen daar wel een puntje aan zuigen.
Deze sympathieke gidsen zijn ambtenaren van de Cubaanse over-
heid en weten zeer goed wat zij mogen vertellen en wat zij ons mo-
gen laten zien. Jong en oud kan tegenwoordig ook met de rugzak
door Cuba trekken en men kan er overnachten in de ‘casas parti-
culares’. Enige kennis van het Spaans is dan wel aangewezen.

Conclusie.
De Cubanen worden vandaag gegijzeld in een conflict waarvan ze
de bestaansreden niet meer vatten. De blokkade en de boycot
enerzijds en het Leninisme en het Stalinisme laten weinig ruimte
voor vrije meningsuiting. De Cubaanse overheid hemelt zijn helden
van de revolutie op en drijft het nationaal patriottisme ten top. De
Cubanen kunnen met moeite de eindjes aan mekaar knopen en elk
gezin heeft een rantsoenboekje dat maandelijks goed is voor de
noodzakelijkste levensmiddelen uit de staatswinkels. Het grootste
toekomstprobleem voor het regime is de jeugd. Zij kreeg de com-
munistische ideologie (in de republiek Cuba heet dat socialisme)
vanaf haar geboorte ingelepeld zonder dat dit een oplossing biedt
voor de toekomst. Bij groepjes jongeren die rondslenteren in
Havana zijn er altijd al enkelen met een Chinese smartphone, zij
worden geconfronteerd, via het internet, met de welvaart en de vrij-
heid van leeftijdsgenoten in de niet-communistische landen. Face-
book wordt intensief bekeken. Het pausbezoek en het herstel van
de diplomatieke betrekkingen met de VS zullen waarschijnlijk aan-
leiding geven tot een versoepeling van de boycot, alhoewel er nog
25 revolutionaire wetten zijn die dit bemoeilijken. De hamvraag is
wat er met Cuba zal gebeuren na de Castro’s? Vandaag vergeten de

Cubanen hun miserie door hun muziek, zang en meeslepend ritme.
De Buena Vista Social Club Lounge in Havana is daar een sprekend
voorbeeld van. Desondanks is een bezoek aan Cuba meer dan de
moeite waard en niet alleen voor de koloniale architectuur, muziek
of de natuur.
Hasta la vista Cuba!

Henri Otte



Over Route Royal van curator Tjerrie
Verhellen las u al in vorig nummer. Nu
een fotografische blik op 150 Zoete
Zomers van Koen Liekens.

Reportagefotograaf Koen Liekens
zoomt in op de Druivenstreek. Het
boek “De Druivenstreek Overijse,
Hoeilaart, Tervuren en Hulden-
berg” ontstond vorige zomer in het
kader van 150 Zoete Zomers, een initi-
atief van de vier druivenstreekgemeen-
ten om anderhalve eeuw druiventeelt
te vieren.

Serristenwoningen van Mark Pieters
(‘Shop my book’) is niet het eerste,
noch het laatste boek van kunstenaar-
geschiedschrijver Mark. Dat de familie
Sohie 150 jaar geleden snel een fortuin
vergaarde is nu wel algemeen gekend.
En dat zij en vele ‘volgelingen’ monu-
mentale nieuwe woningen lieten bou-
wen wordt fotografisch voorgesteld in
zijn boek, dat alfabetisch per straat het
rijtje afgaat in Hoeilaart, Overijse,
Huldenberg en Duisburg-Tervuren.
Tegen 20 euro te verkrijgen bij de
heemkundige kring of de Hoeilaartse
Cultuurdienst. Het boek “Den Berg
van de gebroeders Sohie” heeft u al
in uw bezit, nietwaar?

Hoeylaert in de groote oorlog van
Michel Erkens en Bob Walkiers is een
indrukwekkend boek geworden, dat u
voor 27 euro kan bekomen aan de balie
van het GC Felix Sohie of via ‘contact’
op webstek www.glazendorp.be.
Vijftien hoofdstukken met als hoofd-
brok het dagboek van Hector Van Ors-
hoven: Hoeilaart in augustus-oktober
1914; Hoeilanders in Londen in 1914 en
ook een nauwgezet bijhouden van
meldenswaardige feiten en feitjes uit
1915, 1916, 1917 en 1918.
Maar ook de aantekeningen van Désiré
Gillijns, de gesneuvelden, de krijgs-
gevangenen en de oud-strijdersbond,
de Groenendaalse villa’s en renbaan,
‘Druppel Melk’, de Canadezen en de
talrijke vluchtelingen uit Halluin en
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Op de boekentafel

Menen komen uitgebreid en nauw-
keurig aan bod. Proficiat, Michel en
Bob, voor een boek waarvan ook velen
buiten Hoeilaart kunnen en zullen ge-
nieten.

Drie dagen nationale rouw:
Onze kinderen moeten leren
leven met terreur.
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De mooie fototentoonstelling in CC
Den Blank ligt al een tijd achter ons,
maar het unieke boek met artistieke
foto’s en korte anekdotes wil u zeker
bezitten (39,95 euro in Den Blank)!
Het werd geen heemkundige benader-
ing, wel een eigentijdse weergave van
de Druivenstreek. Ankerpunten zijn de
druiventeelt, het cultureel erfgoed, de
natuurlijke omgeving en het bloeiende
sociaal-cultureel leven. Meteen ook de
vier hoofdstukken, telkens ingeleid
door een van de vier burgemeesters.
Koen Liekens mag fier zijn op zijn werk
en wij blijven trots op onze mooie
streek, weliswaar zonder de 33.000 ser-
res van weleer.

De Afspraak Kerstin Huygelen

Op zondag 13 december organiseren
Rodenbachfonds Hoeilaart, Davids-
fonds Hoeilaart, 5 voor 12, Willems-
fonds Hoeilaart en de bibliotheek een
filosofische voormiddag met Johan
Sanctorum over het nieuwe boek van
Kerstin Huygelen. Het boek speelt zich

af op de wip tussen de jaren 1950 en
vandaag, tussen een periode geken-
merkt door optimistisch vooruitgangs-
denken en de tegenwoordige tijd
waarin er vaak met nostalgie
teruggekeken wordt naar vroeger. Cul-
tuurfilosoof Johan Sanctorum gaat
dieper in op denkbeelden van de laat-
ste decennia en creëert zo een heel
apart kader voor ‘De afspraak’. Licht
verteerbaar en literair geïnspireerd
door een Hoeilander die schrijft. 

Het boek telt 320 blz. en werd uit-
gegeven door Het Punt. 20 euro.  Even
kennismaken:

Lasa rangschikte de brieven volgens
datum, honderden brieven lagen op de
lange houten tafel. Grote en kleine en-
veloppen, vergeeld of lichtblauw met
vliegtuigjes. Omslagen met gapende
wonden, waar eens een postzegel
kleefde, ontsierden de stapel. Vooral
de mooie zegels uit Congo ontbraken.
Dagelijks schreef het jonge koppel een
brief, soms met een in vitriool en soms
met een in honing gedrenkte pen, maar
altijd pittig. En al was de taal stoffig
geworden, toch kon Lasa moeiteloos in
de huid van de schrijvers kruipen.

De flamboyante Judith walste door het
leven, terwijl de eerder bescheiden Jan
zijn eigen koers voer. Een banaal
liefdesverhaal of toch niet. Eerder een
reisverhaal zonder vertrek. Al lezend
blikt Lasa terug in de tijd, terwijl zij stil-
staat bij vandaag. Aan de hand van de
briefwisseling en de opeenvolging van
gebeurtenissen in de jaren vijftig, tra-
cht zij te denken over het heden. De
protagonisten komen tot leven door
hun eigentijds taalgebruik.

De correspondentie is in het Vlaams
geschreven, in de spelling die gold voor
de uitgave van het Groene Boekje uit
1954.

F.S.

De Belgische ziekte. Problemen oplossen als ze ontploft zijn, 
dixit J.L.D. zaliger
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Herken je plekje

Eerst nog een korte terugblik op de helling achter het
Overijsese gemeentehuis, waar op dit ogenblik luxeflats van
‘Residentie Justus Lipsius’ uit de grond rijzen. De gesloopte
villa hoorde in 1948 toe aan druiven- en groentenhandelaar
Jules Desmet, met dochter Claudine (nu vooraan in de
zeventig, vertelde men mij). Toen kwam Georges Coddens
die in de jaren zeventig van vorige eeuw een kledijatelier
inrichtte. Daarna verscheen de merknaam Dutra – naar de
familienaam Dutranoit van de echtgenote – op de gevel. 
En of er op het eind van de 19e eeuw al serres op de
Mollenberg stonden? De overgrootvader van Frans Demol,
Pierre Joseph “Pirre Jef” Demol had er rond 1890 al een
muurser en vier andere serres waar eerst aardbeien en
daarna druiven werden geteeld. En voelt u ook aan waar de
naam Mollenberg vandaan komt?

Achterzijde van een prentkaart uitgegeven door Georges
Coddens, die in het Centrum in de buurt van beenhouwer
“Kappee” woonde. Bemerk enerzijds de correcte term
‘briefkaart’ maar anderzijds de foutieve spelling van de
naam van zijn echtgenote De Veen.

En zoals beloofd verkennen wij vandaag “den bisdoem” in
Overijse-Centrum. De prentkaart van 1908 in vorig
spoorslagnummer met geschrapte titel “Petite Suisse” - Klein
Zwitserland, leidt ons de mooie helling op. De rechterinham

werd in mijn kinderjaren soms het “pjeirekerkof” –
paardenkerkhof genoemd, maar nergens vond ik hierover
een bevestiging. Het wegje dat daar naar boven klimt heet
“prioene chute”. Weet iemand wat dat zou kunnen
betekenen?

In 1987 werden huizen vernieuwd en was Dominiek Van
Hoegaerden, vriend van Michel Craps, een trotse ruiter.

Eigenaardige naam: de bisdom, nietwaar? Ligt de
middeleeuwse persoonsnaam Vanden bisdomme aan de
oorsprong van deze plaatsnaam of gaat Ter Bisdommen met
eigen schepenbank (?) echt terug tot de Karolingische tijd?
De aloude wijk lag in ieder geval buiten de oude vesten van
de Vrijheid Overijse. 
In de licentiaatsverhandeling van Guy Vande Putte
“Toponymie van Overijse” (1968) komen volgende
plaatsnamen voor: Bisdom, Bisdomblok, Bisdombos,
Bisdomheide en Bisdomhof.

En wie is vandaag onze gids? Frans Demol, die voor het
Beiersblad De Kelle (2007 nr. 1) al een uitgebreid artikel ‘De
Bisdom, Beelden uit mijn kinderjaren’ neerpende.  De wijk
heeft volgens hem iets sprookjesachtigs en mysterieus. Meer
nog: een paradijselijk goed, puur natuur met tien woningen.
Diezelfde indruk had ik nog een weinig toen ik onlangs op
bezoek ging bij Michel en Ria Craps-Vanderkelen.
Welke adressen gelden er? De hoeve van Raoul Nicodème
zaliger en het huis van Jeanne Craps-Demol liggen langs de
Grotstraat; het kasteel van stoffenfabrikant Verbercht – later
Finabaas Laurent Wolters en nu een familie Lippens – grenst
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met zijn hoofdingang beneden aan de Dreef . De villa in de
boomgaard – soms “Eendenput” genaamd – bewoond door
Van Wymeersch, staat op de Rotweg en de zes andere
hebben Bisdom als straatnaam.

Deze prentkaart van Lagaert (nr. 38) brengt de Bisdom
van het begin van de 20e eeuw echt tot leven!

Het eerste huis was van Cyriel en Marie Demol-Smits,
ouders van zegsman Frans. Bij vader Cyriel, die serrist en
fijn meubelmakeer was, ben ik wel eens timmerhout voor
mijn knutselwerkjes gaan vragen. Links stond het lange,
witte huis van Frans’ grootmoeder Johanna Caron “Waigne”,
die een eerste maal getrouwd was met Jan Roekens uit Eizer
en een tweede keer met Franciscus Smits uit Voortkapel bij
Tongerlo. Na haar dood is halfzus Anna Roekens bij Cyriel
en Marie komen inwonen en werd het huis verhuurd aan
fonteinier Fons Van Eyck, zoon van buurman Guillaume.
Dat huis werd totaal herbouwd en nu wonen er Michel en
Ria Craps-Vanderkelen, ouders van Jannes, Dorus, Lander
en Berten. De onmiddellijke omgeving heeft inmiddels een
flink veranderd uitzicht.

Het tweede huis rechts werd bewoond door Guillaume
“Lamme” en Leontien Van Eyck. Nu wonen er Michel Maes
en Cécile Debremaeker. Verderop woonde Guillaume
“Lammeke” en Oliva Brankaer-Devos. Hij was jachtopziener
in dienst van de kasteelheren Verbercht en Wolters, en
serrist, landbouwer én duivenmelker. In het kleine
alleestaande huis woonden André en Florence Dermé-
Nedergedaelt en zoon Maurits, die er nadien met z’n vrouw
Philomène Keustermans bleef wonen. Helemaal achteraan
woonden Theofiel en Adèle Carels-Van Eyck. “Fille va Delle
Menne” spreekt nog altijd tot de verbeelding: wandelend,
neuriënd en zingend: “O Meeke Paipekop, schink nog e
bobainke, lever e groet as e klainke”. Jawel, ‘Delle Menne’
hield er een café met alles d’rop en d’raan. Er werd zelfs
kermis gevierd. Zoon Jules is al overleden, maar diens
vrouw Julie Nicodème komt nog vaak te voet naar het
Centrum, b.v. naar de zondagsmis van 10 uur.

We eindigen onze verkenning op het pachthof Tergeyten,
vroeger uitgebaat door Raoul en Maria Nicodème-Philips,
afkomstig van Vossem. Hun zoon Felix “Feeke” was een
succesrijk voetballer van F.C.Overijse. Als weduwnaar
Raoul op latere leeftijd naar ‘t café ‘Bij Kriegel’ trok, heb ik

hem tientallen malen in onze straat ontmoet. Hij
declameerde dan Latijnse verzen of Franse gedichten van
Bossuet... 

Hoe vaak ben ik als kleine jongen niet gaan spelen op de
hellingen van de Bisdom! Kastanjes gaan rapen tot over de
afspanningsdraad van het kasteelgoed! Kampen bouwen. En
met de B.J.B.-jongens in de wei van Raoul gaan oefenen en
trainen voor de zomersportfeesten. Daar werd gewimpeld,
gevendeld en in de hoeveschuur werden praalwagens
gemaakt voor B.J.B., scouts en De Koerp. Mooie, vervlogen
tijd!

De hoeve loopt op deze foto op haar laatste boerenbenen en
wie loopt hier in de wei om paaseieren of kippe-eieren te
rapen? (foto’s R.V.). Benieuwd hoe de hoeve er na jaren
restauratie uitziet? Ga gerust eens kijken.

Francis Stroobants
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Uit sympathie

Onlangs op de BRT een spotje gezien
met een poedelnaakt koppel in bed.
Dan plots een grote titel ”VRIEND-
SCHAP”. Als je kleinkinderen dan met
de eerste de beste in de koffer duiken
weet je nu ook waar ze hun mosterd
halen, bij onze ”cultuurzender”! Vriend-
schap is toch het mooiste wat je ie-
mand geven kan. Zo blijven ze ons
maar verrassen. Onlangs in de kamer
een tirade van Katja Segers (SP.a) dat
het gedaan moest zijn de BRT te bedu-
velen, voor wie nog niet wist van welke
partij deze gesubsidieerde zender de
spreekbuis en sponsor is. Uitmesten
die boel dus, en vlug! Onze media
spreken ook regelmatig van de demo-
cratisch verkozen burgemeester van
Linkebeek, of laten dat zonder tegen-
spraak verkondigen. Geen enkele pro-
fessionele medewerker vindt het nodig
er even op te wijzen dat burgemeesters
in dit land wettelijk niet direct ver-
kozen worden, maar wel ‘voorgedra-
gen’ door de gemeenteraad en daarna
‘benoemd’ door de gouverneur! De Bel-
gische grondwet was, zoals we allen
weten, eigenlijk nooit bedoeld om de
Vlamingen te helpen en dat blijkt dus
nog regelmatig. De taalwetten zijn zoals
dagelijks opvalt ook niet afdwingbaar
en op overtredingen staan geen straf-
fen. Omdat alleen Vlamingen in dit land
hun taal moeten verdedigen natuurlijk
en dit volgt dus helemaal de logica. 
Het menselijk geheugen is momenteel
ook een belangrijk deel van onze
wereld geworden. Interviews in het
Brusselse Molenbeek tonen duidelijk
aan dat men er alle kanten mee opkan.
Directe buren van terroristen kennen
ze niet, hebben niets gemerkt, ze ken-
nen hier ‘niemand’. De broer van twee
terroristen had niets in de gaten, de
ouders hadden ook niets gemerkt. Die
broer mag meerdere keren op onze TV
komen zeggen dat hij wil dat zijn over-
levende voortvluchtige broer zich
aangeeft bij de politie! Echt waar, met
de hand op zijn onschuldig hartje, want
hij vreest voor een dode broer en zag
hem liever levend in de gevangenis

(een Belgische wel, met kleurentele-
visie, enz.) De hele nieuwsstudio brak
bijna in tranen uit van emotie, want het
is toch duidelijk dat er ook goede
moslims zijn en zelfs in de familie van
een terrorist zijn er nog brave jongens.
We moeten dus heel erg opletten om
niet te veralgemenen en voor een paar
rotte appelen niet de hele mand weg te
gooien. 

L. Homans (N-VA) wil nog 50 (vijftig!)
moskees erkennen en subsidiëren. Nu
werden al 28 van de 151 moskees in
Vlaanderen erkend. Dat is dus een op-
merkelijke ‘vooruitgang’. Toch wel
merkwaardig voor een N-VA-minister
in tijden van besparingen en budget-
taire problemen. Het zal wel voor de
goede zaak zijn, maar misschien niet
de onze. Kerken hebben we voorlopig
nog genoeg, maar pastoors groeien al
een tijdje niet meer aan de bomen. De
‘zonder papieren’, de ‘asielzoekers’, de
‘vluchtelingen’, de ‘illegalen’, al lang
mogen we ze geen vreemdelingen meer
noemen en ongewenste bezoekers
zeker niet. Ze bevolken ondertussen
onze vakantiecentra, onze leegstaande
gebouwen en kazernes, waar ze dagen-
lang pingpong spelen, biljarten en an-
dere gezonde bezigheden uitoefenen
waar wij onze vrije tijd aan besteden.
Er zijn soms protestacties, want het
eten is niet afwisselend genoeg, of niet
warm genoeg en soms zijn er te weinig

douches of krijgen ze te weinig privacy.
Toch bedankt voor de gratis medische
zorgen, huisvesting en voeding. Een
ding wordt ons verzekerd, die terroris-
ten komen niet binnen met de asiel-
zoekers en als er al papieren worden
gevonden die het tegendeel zouden be-
wijzen, zoals Europa binnengekomen
langs Griekenland, dan zijn dat gewoon
valse papieren. Ondertussen is onze
nationale trots, BruXelles, een on-
veilige spookstad geworden, plat, niet
bruisend, met lege cafés en terrassen,
lege restaurants, geen metro, mis-
schien bussen en de pendelaars blijven
voorlopig beter thuis. Met alle moge-
lijkheden van internet is het eigenlijk
verwonderlijk dat zoveel mensen
dagelijks in de files zitten te verkwij-
nen om toch maar naar hun kantoor in
Brussel te trekken om er op internet te
gaan computeren, wat ze evengoed of
beter thuis zouden kunnen doen. Colle-
ga’s in aangrenzende kantoren sturen
elkaar toch al lang mails over internet,
gemakkelijker dan de notities gewoon
even af te drukken en te brengen. Zo
sparen we tijd en bomen. Tot wat een
crisis leiden kan! En, onder ons gezegd
en gezwegen, ‘IS’ staat voor Islamiti-
sche Staat, laat je niets anders wijs-
maken. Dit is dan mijn laatste ‘Biljarten
op zijn Belgisch’ en uitzonderlijk nog
eens zonder een enkele bal te raken, de
wereld staat niet stil en dingen komen
en gaan. Bij gebrek aan jeugdige idea-
listen die gratis voor opvolging moeten
zorgen, ligt ons bijltje erbij, met natte
ogen en een stotterend hart, maar onze
geest niet geweken. 

Jan Goossens

Biljarten op zijn Belgisch

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen
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Kris De Bruyne

Kris De Bruyne werd in Antwerpen geboren op 20 maart
1950. Hij was het vijfde kind uit een gezin van zeven
kinderen van moeder Gabriëlle van Broek en historicus en
schrijver Arthur De Bruyne. Eén van zijn broers was kunst-
schilder Joost De Bruyne en een andere broer Koen De
Bruyne was componist en pianist. Kris groeide op in Mort-
sel, maar leefde voornamelijk in het Waasland. Hij werkte
als kind (toen kon dat nog...) in de haven van Antwerpen, en
met het weinige geld dat hij verdiende kocht hij zijn eerste

Amsterdam.

Je kan er boeken kopen
Die je hier heel zelden vindt

Je kan er langs de grachten lopen
Je haar los in de wind
Je kan er uren slijten
De parken zijn er groen

Je kan er naar Van Gogh gaan kijken
Dat zou je eigenlijk wel eens moeten doen

Je bent er vogelvrij
Omdat er alles kan

Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam

Want daar in Amsterdam
Ben jij zo ver van mij

Toch voel ik Amsterdam
Zo pijnlijk dicht nabij

In het concertgebouw
Is het zeer dikwijls feest

Je weet toch nog
Dat zelfs Randy Newman daar ooit is geweest

Wie van ons vermoedde toen
Dat jij daar nu heel alleen

Een schuilplaats hebt gezocht
We gingen er altijd samen heen

Wie van ons is vogelvrij
Wie van ons die nog alles kan

Zo dichtbij en toch zo ver is Amsterdam

Want daar in Amsterdam
Ben jij zo ver van mij

Toch voel ik Amsterdam
Zo pijnlijk dicht nabij

gitaar. Tegelijk volgde hij avondschool notenleer en piano.
Als 17-jarige schreef hij zich in voor vijf jaar Plastische Kun-
sten & Grafiek in het Sint-Lucas Instituut in Brussel. In 1968
behaalde hij de tweede Prijs Skiffle-Festival Hove en werd
door Wannes Van De Velde ontdekt als jonge debutant met
de bluesversie ”Klein klein kleuterke”.
Tijdens zijn studententijd vervoegt Kris in de kantine van
Sint-Lucas het knettergekke duo LAMP (Guido Van Helle-
mont) & LAZERUS (Wim Bulens). Zij vormen het absurde
trio ”Lamp, Lazerus & Kris”, spelen alle jeugdclubs,
parochiezalen, universiteitsalma’s plat, maken samen een
LP, grote hits zoals ”De Onverbiddelijke Zoener” en ”De
Peulschil”. Enkele jaren later valt de groep uiteen. Na het
vroege overlijden van zijn broers Koen en Joost stopt Kris
met zijn zangcarrière en vertrekt naar de VS om er 18 maan-
den rond te dolen en wat geld te verdienen als conciërge en
chauffeur. In 1981 keert hij terug naar Vlaanderen en wordt
actief als componist en producer. Vanaf 1993 neemt hij op-
nieuw cd’s op met ”Keet in de lobby”. In 2003 trekt hij zich
weer terug in Cap Gris Nez (Frans-Vlaanderen), Westende,
Vielsalm en schrijft een hele reeks nieuwe songs. Kris is dit
jaar 65 jaar geworden en blijft zeer actief met het schrijven
van nieuwe liedjes en componeren van muziek.

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04



Spoorslag jaargang 45, nummer 6 - 201516

K
O
R
T 
G
EN

O
TE

ER
D

AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas BernardUit sympathie

Kort genoteerd

* Alle kronkels zijn uit ons hoofd verdwenen, de laatste
winnaar is gekend: Marijke Thenaerts uit Tervuren. Zij zal
een dubbele prijzenpot in ontvangst mogen nemen. De
oplossing was KLIMAATTOP in Parijs, brandend actueel,
nietwaar? Bedankt voor jarenlang puzzelwerk!

* Hildegarde Handsaeme, schilderes uit Terlanen-
Overijse, neemt nu deel aan de wedstrijd ‘schilderij van
het jaar 2015’ met “De verbonden voet” – Le pied connec-
té. Zij schildert vooral vrouwen en dit in een perfecte con-
structie en harmonie. De figuur op zich is wel dominant,
maar het geheel weet ze te kaderen in een sfeerbeeld
waarin het element natuur en kosmos een symbolische rol
spelen. Met een rechtlijnig constructief lijnenspel, een-
voudig maar indringend, slaagt ze erin een mystieke waas
van innerlijke gevoelens op doek te brengen. 

Welgemeende DANK

De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek dankt voor 45 jaar samenwerking!

* Alle adverteerders (en profiteer er maar van om ze dit jaar nog te bevoordelen).
* De auteurs van een of meer artikels, de kronkel- en etikettenmaker.
* Al degenen die ons tijdschrift verzendklaar hebben gemaakt. Waar is de tijd dat de adressen nog met de hand op
strookjes papier werden geschreven en rond het tijdschrift geplakt?

* Elk lid van de Raad van Bestuur, redactieraad en deelnemers aan de algemene vergaderingen.
* De verschillende opmaakverantwoordelijken en drukkers. Voor de laatste jaren gaat onze dank naar Drukkerij
Dewaet uit Maleizen.

* En voor u, trouwe lezers, die wellicht abonnements- of steungeld betaalden, zodat ons tijdschrift 45 jaar kon
verschijnen.

Als vereniging blijft de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek bestaan. Samen met jullie allemaal ijveren de
leden voor een Vlaamse Druivenstreek, een gelukkig Vlaanderen!

Vergat de redactie ooit een gelukkig nieuwjaar te wensen? Neen, ook voor 2016 zijn wij samen gelukkig in
een zelfstandig Vlaanderen.
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* Het project Kelleveld – verhuring van 9 serres of druive-
laars in de buurt van de Hoeilaartse Kelleveldstraat en
winnaar van de Hoeilaartse parel in 2014 – bewaart oude
druivenvariëteiten en werktuigen rond verwarming,
begieting, ziektebestrijding, inpakken, ... en ook docu-
menten en foto’s.

* De K.S.A.-afdeling van Tervuren bestaat 75 jaar. Profi-
ciat. De vieringen liggen al achter de rug, behalve twee: op
5 maart e.k. een eetfestijn met tentoonstelling en tijdens
het kamp een roostervuur op 24 juli 2016.

* Een toneelstuk over eenzaamheid, celibaat, midlifecrisis...
zou dat de tragikomedie “De Amazones” kunnen zijn, die
Tros op 20, 21 en 22 november met succes in Den Blank
opvoerde?

* De brug aan Zavelenborre heeft kleur gekregen van Pig-
ment, een driegemeentenovereenkomst om jongeren
kleurrijk te stimuleren. Op 17 oktober ll. hebben zij één
kant van de brug nieuw leven gegeven. Prachtig! Eén klein
vraagje (als jullie een lange ladder vinden): willen jullie
ook de strook aan de bovenkant in helrode verf zetten?

* De historische weekkalender De Roets verschijnt voor de
twaalfde keer en is vers van de pers gerold. Elke week
wordt een markante figuur met een knipoog in de schijn-
werper gezet en voor elke dag is er een leuk en pittig
roetsje. Een weetje. En daarbovenop is er voldoende
plaats om al uw afspraken te noteren.
Heel wat markante figuren en feiten aan bod: Leo
Frenssen, de parlementariër-op-de-bakfiets die heel
Antwerpen met een reusachtig zeil wou overspannen.
Hendrik Noterdaeme, de gedreven bezieler van Hotel-

school Ter Duine die in 1984 van het Amerikaanse tijd-
schrift New Managers de titel ‘Man of the Year’ kreeg?
En wist je dat Frans Rombouts uit Hasselt het ooit tot
burgemeester van New York schopte? Dat Kris Rogiers
niet alleen mee aan de wieg stond van Flanders Techno-
logy maar dat hij ook de golf naar de Vlaamse Rand
bracht? ...

* Voor de cursus Serretuinen kunt u zich inschrijven bij
paul.nuyts1@telenet.be. Vraag naar de gegevens voor de
theoretische les op 15 februari 2016 in de Justus Lipsius-
zaal in Overijse.

* Davidsfonds Overijse ging op 1 oktober in Bornem op
bezoek bij graaf John van Marnix van Sint-Aldegonde.
Prachtig kasteel, indrukwekkende kunstschatten en een
heerlijke tuin. Dat leverde deze mooie foto van G.C. op.

* De Gazet van Maleizen is een mooi blad. Boordevol aan-
gename terugblikken op geslaagde activiteiten. Hier krijgt
u nog twee activiteiten: ‘Bloemschikken’ op donderdag 10
december om 19.30 uur in De Rank (K.V.L.V.); ‘Maleizen
toost’ op vrijdag 8 januari om 18.30 uur, ook in De Rank.

* Zo lekker is Vlaams-Brabant, een boek over de leukste
streekproducten van televisiechef Jeroen De Pauw.
Een paar voorbeelden van de 45 verrassende gerechten,
14 horecazaken, 9 logies en 28 straffe streekproducten:
witloof; asperges; chocolatier Centho uit Duisburg; brou-
werij Lindemans uit Vlezenbeek; appels en peren uit
Meensel-Kiezegem.

* En tot slot wat publiciteit voor Cultuur om 14 uur met
Hoeilaart en Overijse in de kijker: op één na in Den Blank,
b.v. op 18 december ‘The London Quartet’; op 23 december
‘Parels’ van Johan Schatteman, in Mariëndal. In de eerste
maand van het nieuwe jaar al meteen drie blikvangers;
12 januari 2016 ‘Kreten en gefluister’ van Raymond van het
Groenewoud; 21 januari ‘Gido van Gent: van Adamo tot
Brel’ en op 28 januari de film ‘Magic in the moonlight’.

F.S. Het eerste probleem van het Midden-Oosten is
overbevolking.
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Terloops

Bij de post, nu ”BPOST” loopt de bedeling van poststukken
regelmatig fout. Na een staking in de sorteercentra was de
normale bedeling zelfs na drie weken nog niet genor-
maliseerd. Tijdschriften van een week voor Allerheiligen
werden pas besteld tijdens de week van 11 november. En
dan gaan we er nog vanuit dat er niets verloren is gegaan. Dit
staat toch in schril contrast met de goede cijfers die BPOST
boekt als beursgenoteerd bedrijf.

Er werd een overlegplatform ”Onthaalpoort Jezus-Eik”
opgericht met drie werkgroepen: Imago, handel en horeca’
(Pips Luppens); ‘Witherencluster Erfgoed en Openbare

Ruimte (Hugo Dewit) en ‘Recreatie en Beleving’ (Stijn
Couder).
Zij zullen op regelmatige basis samenkomen in het gemeen-
schapscentrum De Bosuil.

Een ander goed initiatief van het gemeentebestuur van Over-
ijse is ”Cultuur-in-je-buurt voor Overijse-Centrum naar
analogie met het gelijknamige project dat reeds loopt in de
vijf gehuchten. Zo wordt het gemeenschapsleven versterkt
door de bewoners te motiveren om deel te nemen aan tal
van georganiseerde cultuurprojecten.  

Uit sympathie

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

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
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Anderstalige reclame  in je brievenbus of op straat:
Plaatselijk: Schepen voor Vlaams beleid. 

Voor Overijse: De Vuurmolen  Begijnhof 17  3090 Overijse
Tel: 02 687 60 40  e-post: info@overijse.be  www.overijse.be
Voor Hoeilaart: e-post: gemeente@hoeilaart.be
Tel: 02 658 28 40  e-post: gemeente@hoeilaart.be   www.hoeilaart.be
Voor Tervuren: Administratief centrum, Markt 7A bus 2, 3040 Tervuren
Tel: 02 766 52 01  e-post:  ac@tervuren.be     www.tervuren.be
Voor Huldenberg: e-post: Gemeentehuis Gemeenteplein 1  3040 Huldenberg
Tel:  02 687 70 07  www.huldenberg.be

Taalcursussen Nederlands voor anderstaligen
Info: Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, Overijse

Tel: 02 687 59 59, e-post: info@denblank.be, www.denblank.be

In maart 2016 zal het 15 jaar geleden zijn dat de alom
gewaardeerde cartoonist en flamingant Brasser (Paul De
Valck) overleed. Dit zal gepast worden herdacht met een
huldezitting op 10 maart en een tentoonstelling van 12 tot 14
maart in Humbeek alsook met de uitgave van een kunst-
boek. Paul de Valck was uit dit Grimbergs kanaaldorp
afkomstig en ontleende zijn pseudoniem aan  de ‘Brassers’,
de spotnaam van de Humbekenaren.

Het boek, uitgegeven met een harde kaft en op luxepapier,
zal naast getuigenissen van familieleden, vrienden en colle-
ga’s ook ruim 500 spotprenten bevatten. 

Om de uitgave van dit kunstboek financieel mogelijk te ma-
ken werd een steuncomité (50 euro) en een beschermcomité
(150 euro) opgericht. Wie hiervoor intekent, wordt vermeld
in het boek en uitgenodigd op de huldezitting. De leden van

het beschermcomité krijgen bovendien een gesigneerd
kunstboek en een genummerde en gekleurde cartoon. 

Toetreding tot een van beide comités kan enkel door stor-
ting (vóór 25 december) op rekening BE21 9531 3235 0203
(Bic: CTBKBEBX) van ‘Brasser 2016’. 

U kan ook gewoon vooraf intekenen voor het boek en dit
tot eind februari 2016. U betaalt dan slechts 20 euro op het-
zelfde rekeningnummer (handelsprijs vanaf maart: 25
euro). Indien u het boek niet kan afhalen tijdens de ten-
toonstelling, betaalt u 7 euro verzendingskosten.

Voor meer informatie kan u terecht op ‘Brasser 2016’, Kerk-
straat 242, 1851 Humbeek of u stuurt een mail naar brass-
er2016@gmail.com.

Bart Laeremans

Hulde aan Brasser



Mensen vechten en verliezen de strijd, en ondanks hun nederlaag, 
komt de zaak waarvoor ze vochten, toch voor mekaar;
vervolgens blijkt dat het niet is wat ze bedoelden
en onder een andere naam moet een nieuwe generatie 
vechten voor wat door hen bedoeld werd.

William Morris
uit het boek Empire van Michael Hardt & Antonio Negri 

Michelin-twaalfsterrenhotel Europa verloor zijn sterren


