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Redactioneel

Acht partijen hebben mekaar gevonden om over de vorming van een regering te onderhandelen.
Men heeft er ruim één jaar over gedaan om de grootste partij van Vlaanderen buiten spel te
zetten, want dat was de echte reden waarom men niet tot een regering kon komen. De nodige
druk en woede van het Hof tijdens de 21 juli-toespraak van Albert op de VRT was voor de CD&V
voldoende om met een smoesje toch rond de tafel te gaan zitten en de nota van Di Rupo als
gespreksbasis te aanvaarden. Vier punten: federale kieskring, het minderhedenverdrag, twee-
talige kieslijsten en aanpassing van de taalwetten in Brussel zouden echter niet besproken wor-
den en naar commissies verwezen die ze op gelijk welk moment terug op tafel kunnen gooien.
Bijkomend vroeg de CD&V eerst de splitsing van BHV te behandelen en nadien pas over de
staatshervorming te onderhandelen. Woord houden is voor die partij echter nooit de sterkste
trek geweest. Vandaag wordt er dus afwisselend een dag over BHV gesproken en dan een paar
dagen over de staatshervorming. Dat biedt de Franstaligen de mogelijkheid bepaalde koppelin-
gen en bindingen te maken met de regeling voor BHV.  
De rechtgeaarde Vlamingen uit de CD&V en ook enkelen uit liberale hoek werden naar huis
gejaagd om de krokodillen die terug op straat zijn niet in de weg te lopen… 
De gesprekken worden uitsluitend in het Frans gevoerd, een voor Vlamingen vreemde taal.
Hiermee erkennen zij nog steeds hun nederige onderdanigheid aan de francofonie. En dat soort
Vlamingen is bovendien fier te tonen dat ze goed het Frans taal beheersen, tot puntje bij paaltje
komt, als akkoorden in teksten worden gegoten. De Vlamingen moeten het stellen met vertalin-
gen, die niet altijd de correcte essentie weergeven; daar profiteren de Franstaligen van en dat
zal nu niet anders zijn. Heeft men uit het verleden dan geen lessen geleerd (interpretatiever-
schillen in de taalwetgeving, de faciliteitenregeling, ....)?
Van de acht onderhandelingpartijen, zijn de vier Vlaamse in het parlement ruim ondervertegen-
woordigd. (PS+MR+CDh+Ecolo = 61 zetels tegenover CD&V+Open VLD+SP.a+Groen! = 48
zetels of 2,1 miljoen kiezers). Zo’n mogelijke regering zou in de Kamer met 48 Vlaamse coali-
tiezetels gevormd worden tegenover 61 francofone. Bij de Vlamingen zouden N-VA+VB+LDD =
40 zetels (1,8 miljoen Vlaamse kiezers) naar de oppositie verwezen worden tegenover één
Franstalige partij PP met 1 zetel. Kan dergelijke regering BHV op een correcte en eerbare
manier regelen en daarnaast een staatshervorming realiseren? Het standpunt van b.v. de
Gravensteengroep (DS 25-8-2011): “BHV à la Di Rupo: woekerprijs voor schijnsplitsing” met als
conclusie: “de huidige onderhandelingen over BHV moet worden stopgezet”. 
Zie www.gravensteengroep.org. Ook het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (O.V.V.)
maakte  brandhout van de voorstellen. Zie www.ovv.be.
Zoals het er vandaag uitziet, moet Vlaanderen een zware rekening betalen, die op de schouders
van alle Vlamingen zal terecht komen, boven op de jaarlijkse 11,7 miljard. In Vlaanderen zal
iedereen daardoor armer worden.
Wij kunnen niet anders dan besluiten dat voor de vier Vlaamse partijen die nu onderhandelen de
noden van Vlaanderen en de Vlamingen onbelangrijk zijn tegenover de voor hen zo begeerde
macht, de ministerpostjes en daaraan verbonden voordelen. Met hen wordt Vlaanderen er niet
beter van, integendeel! Het hard werkende Vlaanderen zal door hun beleid veel minder wel-
varend worden.

Wanneer zullen de Vlamingen die nu van op de straat toekijken eindelijk eens beseffen dat
CD&V+Open VLD+SP.a+Groen! zich schuldig maken aan collaboratie met de francofone strate-
gie “la récupération de la Flandre”? Wanneer zullen de zwijgende Vlamingen hun naïviteit laten
vallen en hun verstand gebruiken? 
De onderdanigheid, de minorisering en discriminatie hebben al lang genoeg geduurd en het is
hoog tijd om het geweer van schouder te veranderen. Waarop wachten wij om de toekomst van
Vlaanderen in eigen handen te nemen?

(redactie afgesloten op 7-9-2011)
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Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid (AK-VSZ) analyseerde de
twee grootste sociaaleconomische
kernproblemen. Hieronder een korte
samenvatting.
Het AK-VSZ stelt vast dat de nota geen
oplossing biedt voor de prioritaire
problemen: concurrentiekracht, te-
werkstelling, bestrijding van de hoge
werkloosheid, de vergrijzing, de over-
heidsschuld en de systematische
blokkering tussen de gemeenschappen.
1. De kosten van de vergrijzing raamt
men tot 2015 op 11,5 miljard euro als
gevolg van de sociale uitkeringen; dit
is de helft van het weg te werken
begrotingstekort (22 miljard). Hoe
en door wie dit gefinancierd wordt,
werd niet bepaald. 

2. Voor de strijd tegen de werkloosheid
op korte termijn, neemt de forma-
teur het Nationaal Hervormingsplan
over dat in april door de regering in
lopende zaken werd goedgekeurd,
wat neerkomt op 62.500 banen per
jaar tot 2015. Hoe hij dat wil reali-
seren is een raadsel. Over het geloof
in de vrije onderneming die door
haar concurrentiekracht welvaart en
arbeidsplaatsen kan scheppen is ner-
gens iets te bespeuren. Het onderne-
merschap is nochtans de grootste
hefboom voor de tewerkstelling.

En verder:
a. Voor de sociale zekerheid worden
de gezondheidszorg (de genees-
kundige verzorging), de werk-
loosheid, de pensioenen, de RIZIV-
uitkeringen niet overgedragen naar
de gemeenschappen. De kinderbij-
slagen worden volledig overgedra-
gen naar de gemeenschappen, maar
beleidsruimte wordt sterk beperkt
zodat Vlaanderen zal blijven betalen,
vooral voor de kinderen in Brussel.

b. Voor de begrotingsmaatregelen

zal de som (17,5 miljard inclusief
sociale zekerheid ) opgehoest wor-
den door de federale overheid. De
overige 4,5 miljard - om tot de nodige
22 miljard te komen - zal betaald
worden door de gewesten en
gemeenschappen. Volgens welke
verdeelsleutel? Het te financieren
begrotingssaldo is samengesteld uit
het jaarlijks verschil tussen ontvang-
sten en uitgaven plus de rente op de
overheidsschuld. In ons vorig num-
mer bespraken wij kort de studie van

VIVES rond de jaarlijkse transfers
van de federale overheidsinterestlas-
ten op basis van het primair saldo.
(Het primair saldo is het verschil
tussen de bijdragen van een gewest
uit belastingen en RSZ en het geld
dat een gewest federaal ontvangt
voor openbare diensten, sociale
prestaties en dotaties (2007). Het pri-
mair saldo bedraagt voor Vlaanderen
13,9 miljard, Brussel 1,2 miljard en
Wallonië zit met een verlies van 2,4
miljard. Hoe die 4,5 miljard saneren?
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Basisnota van formateur E. Di Rupo (PS) 
over de financiering en de sociale zekerheid



Waarde Vlaamse staatsburgers en medestrijders uit de
vuurlinie,
Goede vrienden,

Aan allen een ‘goede dag’. Over een tweetal weken vieren we
onze nationale feestdag waarop wij de Guldensporenslag
herdenken; in 1302 kostte een ‘goedendag’ u echter het
leven, vandaag in 2011 kost een goede dag u niets. Vandaar
dus aan allen die zijn en wezen zullen een hartelijke goede
dag.

Als ik zo even rondkijk, kan ik besluiten dat hier vanavond
geen optreden van Willem Vermandere plaatsvindt, want er
hangen hier nogal wat Vlaamse Leeuwen. Ik voel me hier dan
ook volkomen thuis.
Ik zal maar direct met de deur in huis vallen en meteen mijn
besluit formuleren: Vlaanderen moet zijn eigen toekomst
bepalen en zijn eigen weg gaan. Zonder België, omdat het
niet anders meer kan. Of nog beter: tegen België, omdat het
moet. Ik zou hiermee mijn toespraak kunnen beëindigen,
want hiermee is alles gezegd. 
Maar intussen wordt er onderhandeld (of iets dat daarvoor
moet doorgaan) en dreigt het gevaar dat de Vlaamse partijen,
die tot op heden weigeren een Vlaams front te vormen, zich
laten lijmen door een halfslachtig akkoord dat Vlaanderen
belet noodzakelijke sociaaleconomische structuurher-
vormingen door te voeren. 

Vrienden, er zijn redenen te over om ons ongerust te maken:
wat er aan geruchten doorsijpelt (uit “doorgaans goed
ingelichte bron”) moet onze waakzaamheid op scherp
stellen. Een paritaire senaat, federale kieskring, samenval-
lende verkiezingen, uitbreiding van Brussel, herfinanciering
van het federale niveau, een corridor door de Vlaamse
gemeente Sint-Genesius-Rhode, een dubbele kieskring in
Brabant waarbij de zes faciliteitengemeenten bij Brussel
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Dat wordt later besproken!  Vast
staat dat Wallonië, het Griekenland
is tussen Maas en Samber, niet in
staat om aan zijn verplichtingen te
voldoen. Vlaanderen zal bijgevolg
vele miljarden moeten blijven trans-
fereren, geld dat wij ook nodig
hebben om de kosten van de vergri-
jzing en de eigen initiatieven te
betalen.

c. Voor wat de financieringswet
betreft werd wetenschappelijk
aangetoond dat gewesten en
gemeenschappen verantwoordelijk
moeten gesteld worden voor hun
financiële middelen in plaats van de
huidige dotaties. Maar dit wordt nu
net niet gedaan, men blijft met

dotaties werken. De formateur heeft
zijn mond vol over responsabilise-
ring, terwijl de voorgestelde wet
helemaal niet responsabiliseert. Er is
het federaal solidariteitsmechani-
isme en er is de egalisering om
ervoor te zorgen dat geen enkele
deelstaat er beter of armer bij wordt.
Brussel krijgt er 561 miljoen boven
op zonder enige vorm van respon-
sablisering waarvoor zij het geld
gaan gebruiken. 

Zo te zien is dit voor de CD&V ruim
genoeg om over de modaliteiten van
een regeringsvorming te spreken. Zal
zij, als puntje bij paaltje komt, ook ver-
antwoordelijkheid willen dragen voor
dit sterk socialistisch programma, in

een  Wallonië met  een linkse meerder-
heid? Zien zij dan geen problemen  voor
de Vlamingen…?  De Vlamingen zijn
goed genoeg om hard te werken, hun
geld af te geven en te zwijgen. In dit
land zijn er 62 Franstalige en 88 Neder-
landstalige kamerleden, waarbij 32
Franstalige Kamerleden alles en altijd
kunnen blokkeren. De Vlamingen zijn
aan handen en voeten gebonden, met
hoofd en portefeuille, gegijzeld door de
grendels van de grondwet, de pariteiten
in de hoogste beslissingsorganen en de
marteltuigen in de vorm van belangen-
conflicten en alarmbellen. 

Henri Otte

Guldensporenviering te Overijse
Toespraak van Wim De Wit,
Voorzitter IJzerwake - Ondervoorzitter OVV en voorzitter A.V-VVB
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gevoegd worden, herfederaliseren van een reeks bevoegd-
heden zoals de beperkte Vlaamse autonomie in de sociale
zekerheid, afschaffen van de taalwetten in Brussel en de
rondzendbrief Peeters in de Vlaamse Rand, inschrij-
vingsrecht voor de Franstaligen uit de rand, een pak
bijkomend geld (voornamelijk Vlaams geld) voor een
vijandige hoofdstad, het voorstel van nieuwe financierings-
wet die voor Vlaanderen nadelig is en die niets te maken
heeft met fiscale autonomie, het steeds maar uithollen van
de vijf resoluties van het Vlaams Parlement met als gevolg
dat er geen werk wordt gemaakt van serieuze materies zoals
werkgelegenheid, gezondheidszorg en gezinsbeleid, het
megalomane plan voor een Brusselse Metropolitane Regio
dat door VOKA wordt bestempeld als een zuiver economisch
samenwerkingsplan, maar dat door de Franstalige politici en
media wordt misbruikt om een nieuw supraregionaal
beleidsniveau te creëren met een feitelijke uitbreiding van
Brussel, en ga zo maar door... om dan nog niet te spreken
over de toegevingen die men eist voor de simpele splitsing
van B-H-V. Ik verwijs hierbij graag naar Jan Walraet, voorzit-
ter van de Conferentie van Vlaamse Mandatarissen van de
Zes, die tijdens de schitterende politiek-toeristische avond in
Kraainem, getiteld “De zes mooiste dorpen van Vlaanderen”
een haarscherpe analyse maakte van de bedreigingen die op
deze zes Vlaamse dorpen afkomen.

Vlaanderen moet in staat zijn ons te laten leven in een vader-
land met een bloeiende economie, werk voor iedereen, zon-
der armoede, zonder zorgen rond de sociale zekerheid en de

pensioenen. En voor wie oppervlakkig toekijkt, gaat het in
Vlaanderen goed, maar iedereen weet dat, als wij het in dit
land zo ver geschopt hebben, als wij erin geslaagd zijn Vlaan-
deren welvarend te maken, als wij aan de top staan van de
regio’s in Europa, dan is dit niet dankzij België, maar
ondanks België. Het besef groeit dat die welvaart broos en
alles behalve verworven is. Dat België een hindernis vormt
om die welvaart voor de komende generaties te bestendigen.
Dat moet de bekommernis van iedere Vlaamse politicus zijn.

Lieve mensen, het volstaat dat in het Vlaams Parlement 63
moedigen, ik herhaal niet meer dan 63 moedigen, de Vlaamse
onafhankelijkheid uitroepen en daarmee de internationale
gemeenschap verplichten onze onafhankelijkheid te erken-
nen. Waarop wachten zij? Want niet de Seks en de Coburgers
moeten over ons regeren. Niet de Maingains, de Di Rupo’s,
de Milquets, niet de Moureaux, de Onkelinxen, de Flahauts
en de Reyndersen, moeten ons beleid dicteren. Niet hun
huurlingen, zoals sommige nestbevuilers, kunnen ons
opleggen wat we mogen en niet mogen doen, wat we mogen
en niet mogen zeggen, wat we mogen en niet
mogen denken. Weg met de voogden, Vlaanderen vrij. Dat is
waarom ik voor geen vreemden buig! Gisteren niet, vandaag
niet, nooit!

Wim De Wit

Ingekorte versie; de volledige tekst kan via onze redactie bekomen worden
(vkd_spoorslag@yahoo.com).



6 Spoorslag jaargang 41, nummer 4-5 - 2011

V
LA

A
M
S 
B
EW

EG
EN

Voorafgaand aan de Guldensporenvie-
ring werd op 24 juni 2011 de IJseprijs
voor de vijfde maal uitgereikt, dit keer
aan ‘t Koffiehuis aan de IJse.

Mevrouw Patricia Nijs mocht de prijs in
ontvangst nemen uit de handen van de
Druivenkoningin Elisa I, in aanwezig-
heid van burgemeester Dirk Brankaer,
het schepencollege en talrijke belang-
stellenden in de raadzaal van het
Overijsese gemeentehuis. Dit jaar

maakte kunstenares Pascale
Cuvellier uit Overijse, het beeldje. De
jury, samengesteld uit de leerkrachten
Nederlandse taallessen voor inwijkelin-
gen, kent de prijs toe op basis van een
rondvraag georganiseerd door de
Cultuurraad Overijse. 

De IJseprijs is bedoeld om handels-
zaken uit onze gemeente aan te moe-
digen om voor hun bedrijf een Neder-
landstalige benaming te kiezen. Tijdens
de uitreiking van de prijs werd door de
burgemeester en door eerste schepen
Dirk Dewolf, ook bevoegd voor
Vlaamse aangelegenheden, een passen-
de toespraak gehouden. De burge-
meester wees erop dat tijdens de
komende gemeenteraad van 28 juni een
motie tegen de oprichting van een

“Brussels Metropolitan
Region” ter goedkeu-
ring zal voorgelegd
worden. Overijse zal
nooit instappen in een
groot-Brussels BMR-
project, waardoor de
Franstaligen een
nieuwe hefboom in
handen krijgen om de
uitbreiding van Brussel
af te dwingen en

Vlaams-Brabant moeiteloos te ver-
fransen. Bovendien zouden Franstali-
gen, in geval van een splitsing van het
land, aanhechting van Vlaams grondge-
bied kunnen doen gelden in het
vooruitzicht van een territoriale een-
making Wallo-Brux. 

De IJseprijs 2011

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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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

Op 28 augustus werd de IJzerbedevaart
onder het motto “Vrede, vrijheid, ver-
draagzaamheid”  in Diksmuide door
een goede 1500 personen rond de IJzer-
toren (nu een internationaal vredes-
monument) bijgewoond. Dat kleine
groepje liep haast verloren op de grote
bedevaartweide die vroeger wel eens
overvol was. De Belgische recuperatie
heeft ook daar toegeslagen. Nu worden
er ook de popconcerten “Ten Vrede”
georganiseerd. De toespraken van Paul
De Belder en Jan Peumans zijn te lezen
op www.ovv.be.
Een week voordien (dag der IJzer-
wake) werd de “Muur van Herinnering”
ingewijd. Daarop zullen de namen wor-
den gebeiteld van de Belgische sol-
daten die tijdens de Groote Oorlog aan
het front hebben gestreden, naar het
voorbeeld van de Viëtnam Veterans
Memorial in Washington of iets zoals de

Menenpoort in Ieper. Niets op tegen,
ware het niet dat men voorbijgaat aan
het ontstaan en het waarom van de
IJzertoren, die in 1946 werd opgeblazen
door het Belgische leger en nadien met
veel tegenkanting werd herbouwd als
Gedenkteken van de Vlaamse Ontvoog-
ding. Zo’n muur hoort dus niet thuis op
de plaats waar hulde wordt gebracht
aan de Vlaamse frontsoldaten, die ver-
plicht of als vrijwilliger, onder het bevel
van Franstalige officieren de dood
werden ingejaagd. Voor zo’n muur zijn
er in Diksmuide aan de IJzer geschik-
tere plaatsen zoals de Dodengang of
“Boyaux de la mort”. De Belgische
Radio en Televisie besteedde ruime
aandacht aan dit gebeuren. Willem
Vermandere, die vroeger nooit in een
zaal wilde optreden met een leeuwen-
vlag, kwam er enkele liedjes zingen. 
Op de tiende IJzerwake te Steenstrate

waren voor “Vlaanderen Staat” aan het
monument van de gebroeders Van
Raemdonk ruim 5.500 overtuigde
Vlamingen present, ondanks dreigend
onweer. In een (te) lange toespraak van
Wim De Wit werd opgeroepen tot
frontvorming onder de Vlamingen en
Johan Sanctorum had het over “Van
deelstaat naar republikeins project: een
echte omwenteling”. De integrale
toespraken kan men lezen op
www.ovv.be. Er was traditioneel de
eucharistieviering, de oproep tot vrede
en er waren de verzen van Anton Aldi,
de bloemenhulde, een optreden van
Dietwin Elbers, een oproep voor
“Dwars door Linkebeek” en de tradi-
tionele Eed van Trouw. Radio en tele-
visie besteedden er bitter weinig aan-
dacht aan. 

Van IJzerbedevaart tot IJzerwake
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HOUTHANDEL - DOE-HET-ZELF -
DAKTIMMER - PLANCHETTEN - DEUREN -
ISOLATIE - RAMEN - VELUX - IJZERWAREN

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

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

BELGIË met meer gevangenen op straat
dan opgesloten.
BELGIË met een justitie die niet werkt
noch hervormd geraakt.
BELGIË met ministers die tussenkomen
in bankvonnissen.
BELGIË met onderzoekscommissies die
hun werk niet mogen doen.
BELGIË met de op één na hoogste
belasting van Europa.
BELGIË met een openbare schuld van
32.100 euro per inwoner.
BELGIË met vakbonden die geen
belasting betalen op hun inkomen.
BELGIË met bijna geen
belastingscontroles in Brussel en
Wallonië.
BELGIË met 30 % meer ambtenaren in
Wallonië dan in Vlaanderen.
BELGIË met het grootste aantal
ambtenaren in heel Europa.
BELGIË met 30 miljard fiscale fraude
waar niemand iets aan doet.
BELGIË met een verdubbeling van de
ziekteverzekering in 12 jaar tijd.
BELGIË met soms drie generaties
werklozen in één gezin.
BELGIË met ministers die illegale
asielzoekers bezoeken en hen aanzetten
tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
BELGIË waar Waalse politici van mening
zijn dat werklozen een premie moeten
krijgen om werk aan te nemen.
BELGIË waar belastingcontroleurs zelf
hun computer kopen. 
BELGIË waar vonnissen van het hoogste
gerechtshof met betrekking tot Brussel-
Halle-Vilvoorde niet uitgevoerd worden,
maar politiek ‘onderhandeld’.
BELGIË waar jonge criminelen die een
scholier neersteken ‘per vergissing’
uitgeleverd worden, vóór hun
berechting.

BELGIË waar Waalse ministers zoete
broodjes bakken met Zaïrese dictators.
BELGIË waar ministers de gemeentewet
laten wijzigen zodat ze als Europees
commissaris ook burgemeester kunnen
blijven.
BELGIË waar jaarlijks drie miljard
werkloosheidsvergoedingen ten
onrechte worden uitgekeerd.
BELGIË waar 80 miljoen wordt
gespendeerd aan studies voor een Lange
Wapperbrug die er waarschijnlijk nooit
komt.
BELGIË waar justitiepaleizen verkocht
worden aan duistere Ierse
maatschappijen om ze dan terug te
huren tegen woekerprijzen.
BELGIË waar brandstof hoger belast
wordt dan de grondstof waard is.

BELGIË waar ministeriële kabinetten
dubbel zoveel medewerkers hebben als
bijvoorbeeld in Frankrijk. 
BELGIË waar het laagste pensioen van
Europa wordt uitgekeerd, ambtenaren
buiten beschouwing gelaten.
BELGIË waar Vlamingen meer betalen
aan Brusselaars en Walen dan West-
Duitsers aan Oost-Duitsers.
BELGIË waar Vlamingen meer aan
Brussel en Wallonië betalen dan
Nederland betaalt aan Europa.
BELGIË waar Vlamingen altijd verplicht
zijn in een vreemde taal (Frans) te
onderhandelen met Walen en
Francofone Brusselaars.
BELGIË met een hoofdstad die geen
medische verzorging wil verstrekken in
de moedertaal van de Vlamingen. 

De kankers in dit koninkrijk zijn ongeneeslijk 
(Bron: Meester Vic Van Aelst N-VA)

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!

LES JEUX SONT FAITS
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Het aantal gedetineerde vreemdelingen is opgelopen tot 4.943
op een totaal van 11.123 of 44,4%. Bij de voorlopig “gehechten”
(na aftrek dus van geïnterneerden en veroordeelden) stellen we
zelfs een percentage vast van 56,4%. Dit laatste wordt vanzelf-
sprekend mee veroorzaakt door het hoge aantal buitenlanders
zonder vaste verblijfplaats. 
In totaal beschikken 1.349 gedetineerde vreemdelingen op 4.943
niet over een vaste verblijfplaats. Dit komt neer op 27,3% van de
vreemdelingen of 12,1% van het totaal aantal gedetineerden. Dit
betekent dat bijna één op acht gedetineerden illegaal of tijdelijk
in ons land verblijft. Het is nodig dat een groot deel van hen zo
snel mogelijk  gerepatrieerd wordt. Een definitieve verwijdering
van het grondgebied - liefst met strafuitzitting in het land van
herkomst - is meestal een zwaardere straf dan een korte deten-
tie met nadien een voortzetting van het illegaal verblijf.
Ook zijn er opmerkelijke verschillen per gewest.                          

De gevangenissen in het Vlaamse gewest (met inbegrip van
Wortel-Tilburg) herbergen 5.401 gedetineerden (48,6% van het
totaal), waarvan 2.398 vreemdelingen (44%). Bijna 14% van de
gedetineerden (751) in Vlaanderen heeft geen vaste verblijf-
plaats. In Wallonië zijn er 4.352 gedetineerden (39,1% van het
totaal), waarvan 1.687 vreemdelingen (39%). 275 van hen
hebben geen vaste verblijfplaats; dat is met 6,3% verhoudings-
gewijs ruim de helft minder dan in Vlaanderen.
In de drie Brusselse gevangenissen zitten samen 1.370 gedeti-
neerden (12,3%). Liefst 63% van hen (858) zijn vreemdelingen.
Bijna een kwart van de Brusselse gevangenen (323 of 23,6%)
heeft geen vaste verblijfplaats. Bij deze cijfers wordt geen
rekening  gehouden met de vreemdelingen die intussen de
Belgische nationaliteit verwierven en hun oorspronkelijke
nationaliteit behielden.

Kleine Laura

En dan ook nog enkele andere
ongeneeslijke kwalen in dit koninkrijk 

(Bron: Bart Laeremans VB):



Vooreerst: Het primair saldo (resultante van alle uitgaven
tegenover de beschikbare middelen, exclusief rentelasten en
ontvangsten) bedraagt volgens een berekening van de
Luikse professor em. J. Gazon, in miljoenen euro’s voor
Vlaanderen + 862, voor Brussel - 687 en voor Wallonië
- 7800 of toch een Griekenland aan de Maas?

CD&V-voorzitter W. Beke stelde vier voorwaarden om als
achtste partij rond de tafel te zitten voor een regeringsvor-
ming: de inrichting van de federale kieskring, het ratificeren
van het minderhedenverdrag, het opmaken van tweetalige
kieslijsten in Brussel en de taalwetten voor Brussel mogen
niet op de onderhandelingstafel komen. Di Rupo liet deze
onderwerpen bespreken in commissies of werkgroepen, die
ze op elk ogenblik terug op de onderhandelingstafel kunnen
gooien. Dit is de zgn. koelkast, waarin de thema’s niet
bederven.
De wetvoorstellen voor de splitsing van kieskring BHV
voorzien geen volledige splitsing en zijn voor beiden nage-
noeg identiek, met dat verschil dat Di Rupo de bijzondere
modaliteiten inzake de faciliteitengemeenten in de
Grondwet wil betonneren, zodat ze in de toekomst enkel nog
via een bijzondere meerderheid kunnen gewijzigd worden.

1. Er zou één kieskring Vlaams-Brabant komen (15 zetels).
2. De zes faciliteitengemeenten worden samengevoegd in
het nieuw kanton St.-Genesius-Rode.

3. In deze zes gemeenten kan men voor zowel Brusselse als
Vlaams-Brabantse lijsten te stemmen.

4. Een kiesdrempel 5% wordt ingesteld, ook in Brussel, dus
nadelig voor de Vlaamse Brusselse  lijsten (kamer).

5. Geen apparentering en nergens lijstenverbindingen
mogelijk, ook niet in Brussel.

6. Systeem van coöptatie in Kamer moet “ondervertegen-
woordiging” compenseren.

7. Er is een Bijzondere modaliteit inzake de faciliteiten-
gemeenten voorzien “om de gewettigde belangen van de
Nederlandstaligen en de Franstaligen in de gewezen
provincie Brabant te vrijwaren”. Dit druist manifest in
tegen de belangen van de Vlamingen in Brussel.

Voor het gebruik der talen in de zes randgemeenten -
omzendbrief Peeters - wordt de taalwetgeving in de
faciliteitengemeenten helemaal aangepast: na een een-
voudige aanvraag krijgen Franstalige inwoners zes jaar lang
al hun documenten in het Frans. Dit is telkens hernieuwbaar.
Elk Nederlandstalig document van gemeente, OCMW of een
ondergeschikte dienst of vzw zal in de toekomst bovendien
afgesloten worden met de vermelding (in het Frans en het
Nederlands) dat men zo’n aanvraag kan doen. Hiermee wor-
den die zes gemeenten in de praktijk grotendeels tweetalige
gemeenten. De omzendbrief Peeters, die bepaalt dat zulke
aanvraag bij ieder document afzonderlijk dient te gebeuren,
wordt in de prullenmand gegooid, ondanks het feit dat de
Raad van State deze omzendbrief in herhaalde arresten
wettig en conform de Grondwet heeft bevonden. Er worden
bestanden aangelegd van Franstalige en Nederlandstalige
inwoners, hetgeen neerkomt op een talentelling. 
Voor de benoeming van de burgemeesters voorziet de
CD&V twee mogelijkheden: ofwel komt er enkel een speci-
fieke regeling voor de benoeming van de burgemeesters uit
de zes faciliteitengemeenten ofwel komt er een regeling voor
alle betwistingen over de geldigheid van verkiezingen en
benoemingen, ook wat betreft de parlementsverkiezingen
(cfr. het Grosaru-arrest), de benoeming van ministers, de
aanstelling van gouverneurs, bestendige deputatie, enz. 
In het eerste geval houdt Beke in principe de Raad van State
bevoegd, maar op verzoek van de afgewezen burgemeester
moet de Raad van State het dossier overmaken aan hetzij het
Grondwettelijk Hof, hetzij aan de (tweetalige) algemene
vergadering van de Raad van State. 
In het tweede geval wil Beke alle betwistingen (ook deze
inzake schepenen en OCMW-voorzitters) toewijzen aan het
Grondwettelijk Hof. 
In het voorstel Di Rupo wordt het Grondwettelijk Hof
meteen en bij uitsluiting bevoegd gemaakt voor benoemings-
betwistingen inzake de zes gemeenten. Identiek aan beide
voorstellen is dat de Vlaamse regering binnen de zestig
dagen na ontvangst van de voordrachtsakte een beslissing
moet nemen (benoemen of weigeren). Bij afwezigheid van
zo’n beslissing wordt betrokkene geacht van rechtswege
burgemeester te zijn. 
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WELKOM AAN ALLE SPOORSLAGLEZERS

De onderhandelingsnota’s over BHV van Di Rupo en
Beke zijn van mekaar afgeschreven

(zie de persmededeling van 28 juli van Bart Laeremans)
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In beide voorstellen wordt ook de mogelijkheid voorzien dat
de Raad van State of het Grondwettelijk Hof bij kennelijk
wangedrag de kandidaat-burgemeester voor een periode kan
uitsluiten van een nieuwe kandidaatstelling. 
De geschillenbeslechting betreft alle geschillen over inter-
pretatie en toepassing van de taalwetgeving in gemeenten
met een bijzondere taalstatuut. Concreet gaat het om alle
faciliteitengemeenten (ook deze langs de taalgrens en in
Duitstalig gebied) en om de 19 Brusselse gemeenten
Toekenning van constitutieve autonomie aan Brussel
zou via een grondwetswijziging aan Brussel en aan de Duits-
talige Gemeenschap constitutieve autonomie verlenen. Dat
betekent dat zowel de Brusselaars als de Duitstaligen in de
toekomst de werking en samenstelling van hun parlement en
van hun regering zelf kunnen bepalen. Een aantal garanties
voor Nederlandstaligen waaraan zoals de CD&V dat wil,
geen afbreuk mag gedaan worden, zijn o.a. het verbod van
tweetalige lijsten  voor de gewestraadsverkiezingen. Uit-
gerekend dat belangrijke verbod wil Di Rupo opgeheven
zien, met als drogreden dat tweetalige lijsten zouden leiden
tot een versterking van het tweetalig karakter van Brussel.
Beide voorstellen staan haaks op de Vlaamse visie op
Brussel, zoals verwoord in de resoluties van 1999 of de Octo-
pusnota. CD&V laat dus uitdrukkelijk de Vlaamse visie op
Brussel (als een gebied met een bijzonder status, naast de
twee deelstaten Vlaanderen en Wallonië) vallen en aanvaardt
de Franstalige visie op België als een land dat bestaat uit
drie volstrekt gelijkwaardige gewesten.
De oprichting van een metropolitane of grootstedelijke
gemeenschap zou door een bijzondere wet een nieuwe
instelling worden voor “Brussel en zijn hinterland”. Beke
heeft het over een “Metropolitane Gemeenschap” en Di Rupo
spreekt over een “Grootstedelijke Gemeenschap”, die een
zone zou beslaan van 1,8 miljoen inwoners en “bijna 35
gemeenten”, die zowel in Vlaanderen als in het Waals gewest
gelegen zijn. Zo krijgen het Brusselse én het Waalse gewest
extraterritoriale inspraak voor grondgebonden aangelegen-
heden over een deel van Vlaanderen. Dit houdt m.a.w. een
doorbreking in van de exclusieve Vlaamse bevoegdheid in
deze aangelegenheden op een (overigens niet precies
omschreven) deel van het Vlaams grondgebied. Dergelijk
voorstel gaat dus in tegen de grondwettelijke indeling in
gewesten en gemeenschappen en het daaraan verbonden
territorialiteitsprincipe. Deze metropolitane gemeenschap
vormt in feite de voorbode van een uitbreiding van het
Brussels gewest. De gemeenten zouden vrij zijn om aan te
sluiten, maar het is duidelijk dat de faciliteitengemeenten dit
onmiddellijk zullen doen.
Overleg inzake mobiliteit en regeling voor de Brusselse ring
zal via een bijzondere wet verplichting bestaan om overleg te
organiseren tussen de gewestregeringen inzake mobiliteit
naar en rond Brussel, verkeersveiligheid en wegenwerken.
Er wordt geen duidelijke omschrijving gegeven over wat met
“naar en rond Brussel” wordt bedoeld. Op- en afritten van de
Brusselse ring mogen slechts afgesloten worden voor wegen-
werken of onbruikbaar gemaakt worden na akkoord van de
drie gewestregeringen. De voorstellen van Beke en Di Rupo
zijn identiek. Aangezien ook hiervoor een grendelwet wordt
gebruikt, kan dit niet meer worden gewijzigd door de
Vlaamse meerderheid zonder instemming van de Franstaligen. 

Wijzigingen aan de bestuurstaalwet voor Brussel zijn in de
voorstellen van Beke en Di Rupo zeer verregaand, zowel wat
betreft de gewestelijke als de lokale diensten. Zo moeten
enkel de diensten tweetalig zijn en dus niet het personeel.
Daarbovenop komt dat het vak- en werkliedenpersoneel uit
het taalkader zal worden gehouden, wat betekent dat deze
personeelscategorie volledig met (eentalig) Franstalig per-
soneel kan worden bemand. Ook gesco’s, tijdelijk personeel
en uitzendpersoneel zouden uit de toepassing van de taal-
wetgeving worden geschrapt. Wat de ziekenhuizen betreft
wordt in feite niets nieuws naar voor geschoven, vermits de
federale minister van Volksgezondheid nu al, in het kader
van Europese regelgeving, bezig is een soortgelijke maat-
regel uit te werken. Die maatregel is bovendien uiterst mini-
maal: zij heeft enkel betrekking op het onthaal en de behan-
deling in de spoed- en MUG-diensten. Wat de andere
diensten van de ziekenhuizen betreft, zou dit enkel geregeld
worden voor de IRIS-ziekenhuizen en de lokale ziekenhuizen
in het kader van de regeling voor de plaatselijke diensten.
Zelfs van een verstrekte controle is vooralsnog geen sprake.
De tweetaligheid van Brussel zal drastisch verzwakt in plaats
van versterkt worden. Dit is Wallo-Brux in de praktijk:
Brussel wordt een francofone stad, waar de Vlamingen blij
mogen zijn dat ze er als minderheid geduld worden.  

Henri Otte

WELKOM AAN ALLE SPOORSLAGLEZERS
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BERKENKRUISJE
historisch vormend tijdschrift

opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa

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

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

De Leegheid, een wijk in het centrum
van Overijse, telde vroeger heel wat
“staminees”. Eéntje is er overgebleven,
het vroegere Café Derby, vandaag
“De Zappa”. Nadat de Derby één jaar
gesloten was, besloten Wim Michiels en
Giovanni Ooms, hun kans te wagen, nu
zo’n tien jaar geleden. De Derby werd
omgedoopt tot de Zappa, omdat Frank
Zappa de lievelingsmuziek van Wim
vertolkt.
Een goeie drie jaar geleden kwam Kurt
Vlamynck het duo versterken; hij is de
huidige cafébaas en huurt het pand.
Wim zocht andere horizonten op, maar
Giovanni werkt nog mee.

Kurt, oorspronkelijk van Den Haan,
maar de liefde bracht hem naar
Overijse, werkte tien jaar als informa-
ticus maar geraakte daar wat op uit-
gekeken. Hij kwam af en toe een pintje
drinken in de Zappa. Daar kreeg hij het
voorstel om samen te werken met Wim
en Giovanni. Net dat samenwerken
maakt het café leefbaar. En dat is best
te begrijpen als we de openingsuren
van de voorbije week horen. Open om

9.30 u. En het ging maandag door tot
1.00 u. ‘s nachts, dinsdag idem, woens-
dag tot 4.00 u., donderdag tot 2.00 u.,
vrijdag tot 4.30 u., zaterdag uitzonder-
lijk gesloten en zondag tot 23.30 u.
Het lokaal en de gevel zijn net opge-
frist, vlak voor de druivenfeesten. De
voetafdrukken op het plafond, die
getuigden van een zekere ambiance na

de cyclocross, werden overschilderd
maar het geheel behoudt z’n eigenheid.
Een eenvoudig interieur met de toog
centraal en banken en tafeltjes rondom.

De talrijke trouwe klanten zijn per
generatie gespreid over de dag.
’s Ochtends en in de vroege namiddag
komen vooral de oudere gasten, de
gepensioneerden. Vanaf 16 à 17 u.
krijgen ze de stamgasten van na het
werk over de vloer en rond 20 u. de
jeugd.

Kurt omschrijft z’n café als een echt
volks café en “verdient zijnen boter-
ham” (zoals hij het zelf uitdrukt) voor-
namelijk met stamgasten van Overijse,
minder met passanten als fietsers en/of
wandelaars. Velen zijn vrienden gewor-
den en vooral de jeugd ’s avonds steekt
probleemloos een handje toe als het te
druk wordt. Ook voor het spelen van
muziek. Vlaamse schlagers worden
daarbij niet geschuwd en luidkeels
meegezongen. De hele atmosfeer
ademt gemoedelijkheid uit en iedereen
wordt er zoveel mogelijk bij betrokken.
De prijzen gaan van 1,5 euro voor een

Café De Zappa
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Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen

Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk

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

pilsje tot 2,5 euro voor een trappist.
De prijs van Duvel wordt bewust laag
gehouden op 2 euro, dit reeds
gedurende verschillende jaren en dat
blijft ook zo in de toekomst. De stam-
gasten zijn niet enkel qua leeftijd van
zeer divers pluimage en voor iedereen
moet het favoriet biertje betaalbaar
blijven. Er wordt niet vaak alleen
gedronken en het motto is dan ook
“pils voor iedereen”.

De gasten zijn al dan niet verbonden
aan de verschillende verenigingen die
de Zappa herbergt.
De dartsclub Zappa speelde in 2010
kampioen in het Druivenverbond. De
zaalvoetbalploeg Lokomotief Zappa
kan rekenen op getalenteerde spelers
en doet altijd mee voor de prijzen.
Vertegenwoordigers en/of leden van

volgende sportploegen komen weke-
lijks over de vloer: voetbal Eizer, voet-
bal Moorsel, ERC Hoeilaart (zelfs “de
Doenders” komen naar ’t stad), basket-
club Terlanen, Tempo.
Vanuit het café groeide het initiatief
jaarlijks Leegheidsfeesten te organi-
seren tijdens het laatste weekeinde van
juli, met als grote bezieler Wim
Michiels.
Een tentoonstelling over de historiek
van de Leegheid en/of Overijse, drank,
eten, optredens en gezelligheid worden
hier moeiteloos aan elkaar geweven.
De eerste drie edities vonden plaats
langsheen het café, in de Emiel
Carelsstraat. Omwille van het succes
en de grotere opzet van het hele
gebeuren, zochten ze een andere
lokatie op, op de binnenkoer van
’t Kasteeltje, eveneens in de Leegheid
gelegen.
In mei wordt om de twee jaar de Zappa-
koers georganiseerd. De deelnemers
zijn echte recreanten en iedereen mag
inschrijven, maar er wordt voor-
namelijk vanuit Overijse gerecruteerd.
Het is een ludieke bedoening, maar de
inzet van de deelnemers is er niet min-
der om. Gedurende de week is er vast
op dinsdagavond vogelpik en op don-
derdagavond en zondagvoormiddag
kaartspel.

Eind december is Overijse het decor
voor “de moeder van alle veldritten” de
Druivencross.
De Overijsenaren, evenals supporters
vanuit het hele land, stevenen dan mas-
saal naar het parcours in het centrum
van Overijse. Dit evenement is elk jaar
een hoogtepunt, ook voor de Zappa (en
de reporters van dienst kunnen ervan
getuigen). Om en rond het café maken
ze het gezellig met vuurtonnen en de
traditionele jenever- en glühwijntoog.
De cyclocrossers zijn meestal reeds
lang het dorp uit, als de laatste vuurtjes
doven.

Kurt denkt als 35-jarige voorlopig nog
niet aan stoppen. Toch heeft hij zo z’n
verklaring waarom het steeds moei-
lijker wordt om overnemers te vinden.
De overnameprijs is vaak te hoog en de
banken hebben weinig vertrouwen in
de horeca, zodat het moeilijk is om een
lening te krijgen. De lange werkuren

zullen ook wel meespelen. De Zappa is
verbonden aan de brouwerij Inbev,
maar heeft geen inrichtings- of ander
materiaal gekregen.

Op het moment van ons bezoek is het
rookverbod net van kracht. Momenteel
valt de impact ervan nog goed mee,
want het is zomer, bedenkt Kurt. Maar
toch ondervindt hij reeds dat het de
sfeer in het café afbreekt. Zeven
klanten staan buiten en “er zit nog ene
aan de toog”. 70 à 80 procent van de
klanten zijn rokers. In een cafétje is er
meestal niet voldoende ruimte om een
apart rokerslokaal te voorzien. Kurt
verwacht dat de nieuwe regelgeving
weinig invloed op de verkoop van
sigaretten zal hebben, misschien wel in
de wintermaanden. Maar als zelf-
standige cafébaas, loopt hij sowieso
niet hoog op met overdreven over-
heidsbetutteling. Er wordt dan ook
geregeld over politieke en sociale
thema’s gebabbeld. Zo stond o.a. de
pensioenleeftijd ter discussie toen wij
op bezoek waren.

De grote vijver van Mariëndal in hun
voortuin spreekt tot de verbeelding van
sommige bezoekers. Het gebeurt dat de
vissen opgeschrikt worden tijdens
nachtelijke uren, al dan  niet gepaard
gaand met een weddenschap.
Op het kleine terras op het trottoir voor
het café staan de tafels en stoelen klaar
bij het minste zonneke. Vele voorbij-
rijdende bestuurders, evenals de chauf-
feurs van de Lijn, groeten steevast de
aanwezige klanten en vice versa.

Het werd een aangename avond, in die
mate zelfs dat, nu Ingrid haar
echtgenoot Dirk is gaan opzoeken in
het verre Fiji, Yvette mij ook bij een
volgend cafébezoek wil vergezellen.
Waarvoor veel dank. Ook bedankt voor
de gastvrijheid van Kurt en Giovanni,
want met het trakteren van een perfect
geschonken pint werd de avond
afgesloten.

Yvette en Greta
www.volkscafes.be
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VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Vilvoorde

In de vorige Spoorslag eindigden we aan de Passieweg. We
gaan door het Floordambos, de Ravaartstraat, rechts de Sint-
Martinuslaan, links de Vijfhoekstraat, rechts de Vredestraat
en zijn in …

Peutie
Woondorp van 306 ha aan de Woluwebeek en een goede
2.500 inwoners. Geboortedorp van wielrenner en ploegleider
Lomme Driessens. De parochie Peutie ontstond in de tweede
helft van de 11e eeuw op het kruispunt van een aantal
belangrijke wegen; de eerste bidplaats zal wel een houten
kapel geweest zijn. Tijdens de godsdienstoorlogen van de
16e eeuw werd ze in brand gestoken en grondig vernield.
In 1626 was men al volop bezig met de heropbouw van de
Sint-Martinuskerk. Vanaf 1718 gebeurden er grote ver-
bouwingen aan de kerk. Op het eind van de jaren 1800 vond

de kerkfabriek dat de bidplaats te klein geworden was, in
slechte staat verkeerde en uiterst vochtig was. Daarom
begon men in 1900  met de  slopingswerken en op 6 juni  1901
werd de  nieuwe kerk ingezegend. De stijl is neogotisch en
ook een aantal  meubelen  werden in die trant uitgewerkt.
Achteraan de kerk hangt het doek “De zeven werken van
Barmhartigheid” van David Teniers.
Aan de Melsbroeksestraat staat Batenborch, een kasteel met
17e-eeuwse kern, al vermeld in 1430. Het goed beslaat 2,26
ha en is in bezit van de familie Baudequin. 
We verlaten Peutie met de Rollewagenstraat, rechts de
Martelarenstraat (groot militair kwartier), links de
Grensstraat, links de Haesendonckstraat en zijn in …

Houtem
Landelijk dorp van 530 ha en 3.200 inwoners met een
driehoekig dorpsplein. De eenbeukige classicistische kerk
van Sint-Antonius-Abt met ingebouwde westertoren werd
in 1775 opgetrokken uit zandsteen. Rechts van de kerk zien

we de pastorie die in 1914
afbrandde tijdens de slag
van Houtem en terug werd
opgebouwd in 1921. Het
dorp heeft ook enkele grote
boerderijen: de Steenhoeve,
het Monnikenhof, het
Lindenhof en het Tyboshof.
We verlaten Houtem met de
Haesendonckstraat zuid-

westwaarts, de Damstraat, de Houtemsesteenweg, links de
Seringenstraat en zijn in de stadswijk …

Peutie - Batenborch

Houtem - Sint-Antoniuskerkje

HET CD&V-MARK-SISME



Faubourg
De 190 ha tellende wijk
huist 3.800 inwoners en kan
bogen op mooie beschil-
derde huizen, een park
Hazeweide en een Sint-
Wivinakerkje.
De uittocht van de wijk gaat
langs de Houtemsesteen-
weg even terug en links
zien we de Rijkstuin-
bouwschool (KTA Horteco),
een van de beroemdste tuin-
bouwscholen van Vlaan-
deren (in de volksmond de

koolkrabbersschool), waar druivenpionier Felix Sohie de
stiel leerde. Terugkeren langs de Houtemsesteenweg, rechts
de De Bavaylei, links de Nieuwe Rolleweg, links Nijverheids-
straat, rechts Gulden Sporenstraat en opnieuw links de
Groenstraat en we komen in de …

Far West
Levendige wijk van 71 ha en 6.800 inw. met veel vereni-
gingsleven. Er zijn twee parken: het Duchépark en het
Rolleveldpark. In de Gevaertstraat staat het stemmige Sint-
Jozefskerkje.

Vilvoorde
Stad van 2.148 ha en 40.000 inwoners (“pjeirefretters”, paar-
deneters, naar de plaatselijke specialiteit paardenbief-
stukken) aan de Zenne en het kanaal Willebroek-Charleroi.
Geboortestad van ex-VRT-baas Nic Bal, acteur François
Beukelaers, Open V.L.D.-politicus Alexander De Croo, voet-
baltrainer Ariël Jacobs, musicus Marcel Poot, beeldhouwer
Rik Poot, acteur, producent en presentator Danny Verbiest,
actrice Vanya Wellens (Femke uit Thuis) en nog vele
anderen. Gemeentelijke webstek: www.vilvoorde.be 
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde CD&V-
NVA 9 zetels, Vlaams Belang 8, Open VLD 7, Sp.a 5, FDF-PS 3
en Groen 1. Het bestuur is in handen van CD&V-NVA, Open
VLD, Sp.a en Groen. Burgemeester is de CD&V-er Marc Van
Asch.
Centraal staat de majestueuze O.-L.-Vrouw-van-Goede-
Hoopkerk. In de 14e eeuw werd begonnen met de bouw, ont-
worpen in gotische stijl door bouwmeester Adam Gherijs.
De bestaande Romaanse dorpskerk werd vervangen door
een grote, nieuwe kerk. In de daaropvolgende eeuwen werd
er steeds verder gebouwd aan deze toch wel imposante kerk.
Na een instorting van de gewelven enkele jaren geleden,
werd begonnen met vrij ingrijpende restauratiewerken. De
kerk ziet er weer prachtig uit en is sinds 1996 opnieuw voor
het publiek toegankelijk. Het meest opvallende meubilair
wordt ontegensprekelijk gevormd door het rijk versierde,
barokke koorgestoelte uit 1663. Het koorgestoelte werd naar
Vilvoorde overgebracht uit de voormalige priorij van Groe-
nendaal, nadat deze tijdens de Franse Omwenteling volledig
werd ontmanteld. In de kerk bevinden zich ook een aantal
schilderijen uit de 17e en 18e eeuw en talrijke oude grafste-
nen. Een opmerkelijke grafsteen is deze van ridder Philips
van Dongelberghe. Hij was lange tijd meier van Vilvoorde en

stierf in 1645. Deze grafsteen, een typevoorbeeld van het
ultrarealisme in de Renaissance, symboliseert de verganke-
lijkheid van de aardse grootheid en rijkdom. 
De Lange Molenstraat brengt ons naar de gezellige Grote
Markt met het Stadhuis: neoclassicistisch van 1870-73 naar
de plannen van architect Trappeniers. Het majestueuze
gebouw werd in de jaren zeventig volledig opgefrist ter gele-
genheid van zijn 100-jarig bestaan. Eind 2003 startten nieuwe
renovatiewerken die in 2005 werden voltooid. In het stad-
huis bevindt zich een omvangrijke collectie schilderijen,
waaronder deze van de vermaarde Jean-François Portaels en
zijn school. Er zijn ook talrijke bustes van oud-burge-
meesters en de buste van koning Albert van de hand van Rik
Poot, bronsgieter afkomstig uit een Vilvoordse familie en
thans wereldberoemd door zijn beelden in verloren-was-
techniek. In het stadhuis bevindt zich eveneens het prachtige
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Vilvoorde - Kerk O.-L.-Vrouw van de Troost

Vilvoorde - Sint-Wivinakerk
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grote glasraam van de Brusselse glazenier Louis de Contini
(Overijse, 1854). Het glasraam werd voor het eerst geëx-
poseerd op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1893.
Het werd op het stadhuis geplaatst bij de inhuldiging van de
watertoren door koning Leopold II (1893). Het huidige glas-
raam is echter een kopie. Het origineel werd in 1919, bij de
ontploffing van de kruitfabriek van Favier (het “Poeierke”),
door de luchtverplaatsing helemaal vernield.
Met de Leuvensestraat komen we aan de Basiliek Onze-
Lieve-Vrouw van Troost. Deze hoort toe aan het Karmeliet-
essenklooster. De orde van Karmel, ook wel Karmelietessen
genoemd, is één van de strengste kloosterordes die er
bestaan. Het zijn slotzusters in de echte zin van het woord.
De toegangspoort tot het klooster bevindt zich in een vrij
nieuwe vleugel in de Trooststraat. De toegang tot de basiliek,
die in tegenstelling tot het klooster steeds toegankelijk is
voor het publiek, ligt aan de Leuvensestraat. Deze rust-
gevende basiliek met haar zeshoekige, laatgotische barokke
centraalbouw uit 1663-65, is vrij sober ingericht. Achter het
altaar in het koor bevindt zich een het beeld van Onze-Lieve-
Vrouw van Troost uit de 13e eeuw. Het beeld werd door
talloze bedevaarders vereerd werd om zijn miraculeuze

eigenschappen. Het werd waarschijnlijk geschonken door
Sofia van Thüringen, echtgenote van Hendrik II van Brabant.
In de noordertoren bevindt zich een deur en een getralied
raam, waarachter zich het kloosterpand bevindt. Het bren-
gen van eieren om goed weer af te dwingen, het brengen van
overschotten door bakkers en feestvierders aan het klooster,
waren een traditie in Vilvoorde.
We nemen de Vuurkruisenlaan, steken het kanaal over en
zijn in de stadswijk …

Kassei
Dit oord van 203 ha en 3.200 inwoners heeft een H.-Hartkerk
in de Thaelstraat. Het is een hallenkerk met neogotische
inslag. Ze werd voor de parochie in 1908 gebouwd onder
leiding van architect Sochaux Séjard. Het dak van het neogo-
tische gebouw werd versierd met een spits op de dwarsbeuk.
In deze stadswijk bevindt zich ook het domein Drie
Fonteinen dat zijn naam dankt aan een fontein, die de schip-
pers van drinkwater voorzag (opgericht na de aanleg van het
kanaal Brussel-Rupelmonde in 1561). Het waterbekken werd
gevoed door bronnen en een fontein met vier waterstralen.
Omdat de schippers bij het naderen van de fontein maar 3
van de 4 stralen konden zien, werd het domein door hen de
‘Drie Fonteinen’ genoemd. De oorsprong van het domein zelf
is veel later te situeren, meer bepaald op het einde van de
18e eeuw. Jan Walckiers van Galmaarden, een Brussels
bankier, kocht hier toen een groot aantal eigendommen.
Op één van zijn eigendommen bouwde hij een kasteel, dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog platgebombardeerd werd.
Toen het domein in 1956 door de stad Vilvoorde aangekocht
werd, was het al een mooi aangelegd park van ongeveer 50
ha met een pracht van een Engelse landschapstuin. Tussen
de oranjerie en de plaats waar het kasteel vroeger stond,
werd de huidige Franse tuin aangelegd. In juni 2007 werd de
gerestaureerde Franse tuin heropend voor het grote publiek.
We nemen de Vlierkensstraat, die Albert I-laan wordt met
aan de linkerkant de VTM-studio’s aan de Medialaan, onder
de Ring, wordt Warandelaan, rechts Opperveldlaan en
Devoerlaan en we zijn in …

’t Voor
Meest verfranste wijk van Vilvoorde. De Franstaligen
spreken overigens van Beauval. Het grenst aan Strombeek
en is in bezit van een moderne Sint-Jan-Berchmanskerk. De
parochie werd in 1940 opgericht en is ontstaan uit deze van
Koningslo. 
We verlaten deze weinig interessante plaats met de Streek-
baan, links de Romeinse Steenweg en we zijn in …

Vilvoorde - Stad van de Paardenbiefstuk

De Gordel (Vl.) - La Bretelle (Fr.)



Koningslo
Deze plaats grenst aan Neder-Over-Heembeek, Laken
(Mutsaard) en Strombeek. In dit gehucht staat de Sint-Aloy-
siuskerk en het Huis van de Toekomst. Van oudsher was
Koningslo een moerassig en bosrijk gebied dat sinds de 10e
eeuw verdeeld was over kerkelijke en wereldlijke hoog-
waardigheidsbekleders; in de loop van de 12e eeuw werd het
grotendeels omgezet in weiden en akkers met sinds het
begin van de 14e eeuw de versterkte residentie van de Heren
van Coninxloo. Het uitgestrekte landbouwgebied lag buiten
de middeleeuwse stadskern en bleef tot vorige eeuw nage-
noeg ongeschonden. Rond 1850 telde Koningslo slechts een
beperkt aantal huizen en enkele verspreide hoeven.
We verlaten deze laatste plek en maken een hele reis om aan
ons volgend doel te geraken. We nemen de Indringingsweg
noordwaarts, rechts de Tyraslaan (grondgebied Neder-Over-
Heembeek, dus Brussel), aan de rechterkant militair zieken-
huis, de Antoon van Osslaan, het kanaal over met de
Budabrug, links de Vaartdijk, rechts de Budasesteenweg,
Links de Harensesteenweg (erg industrieel en onder de
fameuze viaduct van de Brusselse ring), rechts de Broek-
straat en we zijn in Machelen maar dat is voor volgende
aflevering

Roeland
(Wordt vervolgd)
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

Biljarten op zijn Belgisch

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP

We beleven bewogen tijden. Di Rupo
is de man in de kijker, en hij zorgt
soms meer dan een keer per dag, voor
verrassingen. Zoals de laatste dagen
nog. Hij zou maandag samen zitten
met de acht partijvoorzitters en tot
aan de ‘finish’ onderhandelen. Eerst
werd die maandag dan toch maar
dinsdag (een gemeenteraad in een mij
onbekend Waals dorp zou belangrijk
zijn en niet uitstelbaar; leugentje om
bestwil, zijn vernieuwde nota was nog
niet klaar misschien), en dan werd die
‘tot aan de finish’ ook geschrapt, want
hij heeft tot zijn verrassing gezien dat
er nog onenigheden overblijven!!!
Waar heeft hij de laatste 400 dagen
verbleven? Op de maan? Op Mars? 
De CD&V mag gelukkig zijn met de
nieuwe aanwinst, Torfs is een bekwa-
me professor. N-VA is niet zijn
favoriet, ze zijn rechts-populistisch
volgens hem, foei! (op onze nationale
BRT). Je weet misschien niet
waarom, hij wel. Luister even mee op
dezelfde BRT: “Verkiezingsbeloften

moet men eerst ‘checken’ met de
Walen op realiseerbaarheid”. Oef! De
Vlaamse partijen mogen dus in hun
programma alleen maar dingen opne-
men die door de Walen enthousiast
kunnen uitgevoerd worden. Hij beves-
tigt dus nogmaals het feit dat in België
alles mogelijk is, als het maar in het
voordeel is van de Franstaligen, voor
hen die het nog altijd niet begrepen
hadden, nu ook bevestigd door een
prominente CVP-er! Hij zegt ook dat
BHV splitsen alleen maar kan langs
onderhandelingen. Dus om in België
de grondwet toe te passen in Vlaan-
deren, moet men, als het een voordeel
voor Vlaanderen inhoudt, onderhan-
delen over een prijs. Ik dacht dat, als
het in de grondwet staat, er al ruim-
schoots voor betaald is (onze
Vlaamse onderhandelaars kennend).
Niet dus. 
België moet besparen, ongeveer 22
miljard. Wat gebeurt er om dat moei-
lijk probleem op te lossen? Geen
paniek graag. Geen Waal mag er
armer van worden (dixit Di Rupo),
Brussel vraagt meer geld (!) (half
miljard €). Vlaanderen geeft al, onvrij-
willig 12 miljard aan Wallonië (‘soli-
darité’ genoemd door de Belgen), dus
daar gaat nog, om België te redden,
22,5 miljard bijkomen. Ondertussen
staat er een lange rij asielzoekers aan
te schuiven aan onze OCMW’s, die,
met de hulp van door ons betaalde
advocaten, onderdak eisen en eten en
klederen en medische verzorging,
allemaal dingen waarvoor wij moeten
betalen. Dat alles zonder ooit een cent
te hebben bijgedragen, toch gratis
krijgen om dwangsommen te vermij-
den, die ook weer dezelfde ezels
moeten betalen. Het zijn weer de
Franstaligen die alle mogelijke regels
blokkeren om de miljarden behoef-
tigen in de wereld hierbuiten te
houden, buiten ons landje dat al over-
bevolkt is. Geef toe, een moeilijk te
begrijpen toestand, zeker voor een
eenvoudig man als ik. 

Armand De Decker was ook op onze
VRT. Hij wil een “accord équilibré’
dans un respect mutuel”. Hij wil
“renforcer les droits des franco-
phones” in Vlaanderen. (Veront-
schuldig mij het lelijke Frans.) Zeer,
zeer ‘équilibré’ inderdaad, op zijn Bel-
gisch, zoals mijn biljarten, ook zonder
groot enthousiasme. Reynders doet
het beter, hij wil de belastingen
verlagen voor lage en gemiddelde
inkomens, prachtig toch, voor een
liberaal. Maar, euh, moesten we niet
eerder besparen? Onze professionele
‘Vlaamse’ BRT-reporter had daar geen
vragen bij. Onbegrijpelijk toch! De
Vlamingen moeten eindelijk maar
eens tonen dat ze gematigd zijn, zei hij
nog. Zoals steeds in het verleden!
Nog vragen? 
Mijn biljartvrienden gaan me weer
aanvallen dat ze niet aan hun trekken
komen vandaag, en ja, ze hebben nog
eens gelijk ook. Ik laat me soms
meeslepen. ‘k Zal mijn levensverze-
kering moeten verhogen, als mijn
verzekering wil!? Heel slecht voor
mijn bloeddruk, zegt mijn dokter. Ik
die zo graag oud en wijs (grijs) zou
willen worden. ’t Zal dus kort en goed
moeten zijn vandaag. Op de afbeel-
ding zie je een bekend beeld. Een
trekstoot zou bal 2 wat teveel energie
meegeven en misschien haal ik de
korte band niet met bal 2, daarom
maken we het punt in twee keer, over
twee of drie banden, even oefenen en
… een fluitje van een cent. Bal 2 haalt
de korte band en komt mooi binnen.
Nog eens gewonnen! Tot volgende
keer met hopelijk meer biljart!

Jan Goossens
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EEN  VREEMDE  ARME  SNUITER

Yv. De Man Wolfgang Amadeus MOZART
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Canon – Een Vreemde Arme Snuiter

Een canon – ook wel kettingzang genoemd – is in de muziek de strengste vorm van een meerstemmige compositie, waarin de
stemmen elkaar in de tijd verschoven imiteren. De imitaties hoeven niet letterlijk een herhaling te zijn van de leidende stem.

Zij kunnen van de leidende stem verschillen in o.a. toonhoogte,  toonsoort en ritme.  Overbekend is het lied “Vader Jacob”.
Een beroemde canon in de klassieke muziek is de ”Canon” van Johann Pachelbel. 
De oudst bekende canon ”Sumer is icumen in” werd in Engeland in de 13e eeuw opgetekend, maar de oorsprong ligt in Italië en
Frankrijk waar aanvankelijk van caccia (It.: jacht) werd gesproken, naar de elkaar najagende stemmen. Het Oud-
Franse woord canon komt van het Griekse kanon voor regel, wet. De kunst van de canon bereikte een hoogtepunt in de meerstem-
mige muziek uit de Nederlanden van de 15e en 16e eeuw en in de barokmuziek, in het bijzonder bij Johann Sebastian Bach
(b.v. het “Musicalisches Opfer”). De canon werd in die tijd gezien als een speciaal geval van de fuga, nl. een fuga ligata (gebonden),
in tegenstelling tot de fuga libra (vrij).

Een vreemde arme snuiter
Was moede van het wand’len.
Hij had zijn fluit verloren
Uit zijne mantelzak.
Da’s niets, ik heb gevonden
Waar jij zoveel van hield.

De tekst is van schrijfster Yvonne De Man, in Hoeilaart goed (?) gekend en de muziek is van niemand minder dan het wonderkind
Wolfgang Amadeus Mozart. Hij zag het levenslicht in Salzburg in 1756 en overleed te Wenen in 1791. Ik bespaar jullie hier zijn
bruisend levensverhaal maar voel me toch verplicht te melden dat hij op uitzonderlijk jonge leeftijd een aantal instrumenten kon
bespelen en kon componeren. Al op jonge leeftijd heeft hij kwalitatief hoogstaand werk gecomponeerd. Mozart wordt als een van
de belangrijkste en invloedrijkste componisten beschouwd. Zijn werk heeft veel invloed gehad op latere componisten, o.a. Ludwig
van Beethoven en Johannes Brahms.

Roeland
(Wordt vervolgd)
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Midden april 2011 kondigde Sven
Gatz, fractieleider voor Open Vld in
het Vlaams Parlement, zijn afscheid
van de nationale politiek aan. De
Brusselaar was maar liefst twintig
jaar actief in de politiek: drie jaar op
een ministerieel kabinet, een jaar bij
een administratie en zestien jaar in
het parlement. Maar nu verkoos Gatz
om zijn mandaat als parlementslid ter
beschikking te stellen van zijn partij:
“Een goed volksvertegenwoordiger is
een verhalenverteller, ik ben stilaan
uitverteld.”, schreef hij in een
persmededeling. 

Hij was niet alleen uitverteld, hij
kreeg ook de functie van directeur
van de Belgische Brouwers aangebo-
den: “Mijn passie voor bier is be-
kend. Ik ben zytholoog, microbrou-
wer, geef lezingen over de Belgische
bierrijkdom, introduceerde het par-
lementsbier Halfrond, zorgde voor
het Nerobier met de vzw Brussels
Beer Capital of the World, enz. Ik zie
mijn nieuwe opdracht dan ook als
een fijne uitdaging om het Belgische
bier als economisch en cultuurpro-
duct op een positieve manier onder
de aandacht te kunnen brengen.”

De twintig jaren voordien bracht
Sven Gatz vooral het links-libera-
lisme op een positieve manier onder
de aandacht. Om dit te illustreren
besloten twee van zijn voormalige
parlementaire medewerkers, Johan
Basiliades en Sigurd Vangermeersch,
het boekje ‘Liberaal guerrillero op
links terrein’ te publiceren. Het kwam
tot stand in samenwerking met het
Liberaal Archief en het Willemsfonds,
en bevat een getuigenis over hoe
Gatz, tussen 1998 en 2003, aan het
links-liberalisme een gezicht gaf in
Vlaanderen. 

De drie vrienden waren in de tweede
helft van de jaren ’90 bijzonder actief
bij de Volksuniejongeren (VUJO). Ze
pikte er een oude latente traditie van
radicale democratie en links-libera-
lisme op en begonnen dat actief en
zelfs agressief binnen de Vlaams-
nationalistische moederpartij te
propageren. De Volksunie (VU)
moest het Vlaamse D66 worden. D66,
voluit Democraten 66, werd in 1966
gesticht door o.m. de charismatische
Hans van Mierlo en ontwikkelde
onder impuls van jeugdschrijver Jan
Terlouw een uitgesproken sociaal
liberaal partijprogramma.

In Liberaal guerrillero op links ter-
rein vinden we heel wat thema’s en
gebeurtenissen die ook aan bod kwa-
men in het eerder beschenen boek
‘Het Blauwe boekje. Tweespraak over
links-liberalisme opgetekend door
Johan Basiliades’ (Uitgeverij Van
Halewyck, 2003), maar bondiger en
boordevol foto’s en illustraties. Laag-
drempelig, heel aangenaam om te
lezen tijdens een ontspannende
zondagnamiddag. Zeker dankzij
enkele opmerkelijke anekdotes. 

Zo lezen we dat Johan Basiliades en
Sigurd Vangermeersch als jongeren
geen middelen onbenut lieten om de
VU van een links-liberaal etiket te
voorzien, althans dat was hun be-
trachting. Zo publiceerde de VUJO in
september 1997 een speciale editie

van hun ledenblad Wij-jongeren, inte-
graal gewijd aan de mogelijkheid en
wenselijkheid van een paarse
regering in België: de VU als links-
liberaal bindmiddel tussen liberalen
en socialisten. Voor de gelegenheid
werd de zwart-gele layout geruild
voor een paarse, met op de voorpa-
gina Hans van Mierlo, en binnenin
naast tal van artikels van en over D66,
en een lang interview met Guy
Verhofstadt over paars, liberalisme
en links-liberalisme.

Ondanks alle inspanningen van Sven
Gatz en zijn politieke medestanders
spatte de VU uit elkaar, en ook opvol-
ger SPIRIT slaagde er niet in zijn rol
waar te maken. De rest van het ver-
haal kennen de meesten onder ons:
Gatz maakte de overstap naar Open
Vld, anderen kozen voor Groen! of
SP.a.

Wie meer wil weten over Sven Gatz
als politicus, en de links-liberale stro-
ming in Vlaanderen vindt in ‘Liberaal
guerrillero op links terrein’ een
geschikte inleiding. Het boekje kan
besteld worden bij johan.basili-
ades@vldbrussel.be of 0495 21 05 01
of door een overschrijving van 8 euro
op rekeningnummer 068-2452837-25
van Open Vld-Schaarbeek.

Een bedenking achteraf: waarom is
er nog geen boek geschreven over de
geschiedenis van de VUJO, die sinds
het uiteenvallen van de VU en SPIRIT,
een onafhankelijke koers varen on-
der de naam L² (L kwadraat, verwij-
zend naar Links-Liberaal)? Dat boek
zou ik meteen kopen. De VUJO zijn
altijd een partij binnen een partij
geweest, een zweeppartij zelfs. Het is
één van de redenen waarom de N-VA,
nog een erfgenaam van de VU, zo
betuttelend omspringt met zijn jonge-
renafdeling. Bang dat de progressieve
vleugel binnen de partij aan belang
wint.

David Joly

Liberaal guerrillero op links terrein.
Sven Gatz en het links-liberalisme
Johan Basiliades & Sigurd Vangermeersch
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Sinds het voorjaar ligt het boek “De barst in België… is er
altijd geweest”  van Jos Bouveroux (uitgeverij Van
Halewyck) in de rekken. Het geeft een overzicht van de
strijd die de Vlamingen sinds 1830 hebben gevoerd voor
gelijke rechten. Tegen de niet aflatende discriminatie door
de francofonen. Over grondwetsherzieningen en staatsher-
vormingen. Het boek werd geschreven vanuit een links-
Vlaamse invalshoek. De socialistische voormannen  in Vlaan-
deren komen weinig in beeld, tenzij tijdens het activisme en
hun carrière nadien. Moeten wij daaruit besluiten dat de
socialisten weinig gedaan hebben voor de Vlaamse
ontvoogding?  In zijn overzicht heeft hij het wel over de
invloeden van de Frontpartij en de daden van het VNV, maar
vermeldt bijvoorbeeld de socialist Hendrik De Man niet, die
meermaals minister was en ondervoorzitter van de Belgische
werkliedenbond (BWB), die eind 1940 collaboreerde met de
bezetter en de ‘Unie van Hand- en Geestesarbeiders’
oprichtte. Deze unie overkoepelde de socialistische, liberale
en christelijke vakbonden samen met de syndicale orga-
nisatie ”De Arbeidsorde”.  Evenmin schrijft hij dat de socia-

list P.H. Spaak na de capitulatie met zijn regering (of wat er
van overbleef) tijdens hun vlucht opgevangen werd in Vichy
door de Franse collaborerende maarschalk Ph. Pétain, om
pas een kleine twee jaar later, via Spanje, aan te komen op
de ambassade te Londen. Merkwaardig vergelijkt hij de VU
met het VNV en herhaalde die vergelijking nog eens voor de
N-VA. Het VB is voor hem het equivalent van het Verdinaso.
Hij besteedt veel belang aan de VMO, zonder te zeggen wat
de reden van haar oprichting is geweest en citeert de
bomaanslag van het extreem-rechtse VMO op de Kon-
greskolom in Brussel,  waardoor de eeuwige vlam even uit-
ging… maar, over de bomaanslagen van de  extreem-linkse
CCC in de jaren tachtig, geen woord! Bij Bouveroux kent
objectiviteit blijkbaar ook haar grenzen.
Deze opmerkingen doen niets af aan het overzicht van de tot
nu geleverde politieke strijd door moedige Vlamingen.
Belangrijke vaststelling is dat door de jaren heen gebleken is
dat Vlaamse politieke partijen nooit front vormden om tot
een beter Vlaanderen te komen. De Vlaamse liberalen,
hebben hun roots bij de francofone bourgeoisie en zijn uitge-
sproken unitaristen, geïnteresseerd in macht en missen dik-
wijls een Vlaamse reflex; de Vlaamse socialisten leven bij de
gratie van de corrupte PS en zijn misschien daarom verplicht
om belgicist te zijn en bij de christen democraten is er altijd
verdeeldheid geweest tussen Vlaamsgezinden, federalisten
en unitaristen (ook wel eens “krokodillen” genoemd). Met
deze partijen is op dit ogenblik een staatshervorming in de
vorm van een confederaal België bijna onbespreekbaar. De
politieke geschiedenis herhaalt zich. Bij de Eenheidswet met
zijn grendels, het Egmontpact, de Lambertmont-akkoorden,
het St.-Michielsakkoord, de alarmbellen en belangencon-
flicten, enz. speelden de christen democraten een dubbelzin-
nige rol, en lieten de Vlaams-nationalisten op het laatste
moment vallen. Samen met de andere “traditionele” partijen
kozen zij resoluut voor minder Vlaanderen en meer België én
veel meer geld voor Wallonië. Vandaag is dit niet anders. De
N-VA (met 28% van de stemmen) werd als grootste partij in
Vlaanderen door de CD&V na meer dan 12 maanden aan de
kant gezet (op vraag van het Hof?). Ze kunnen dan (alweer
via een uitvlucht) meewerken aan de uitverkoop van
Vlaamse eigendom en welvaart. Bouveroux noemt dat in zijn
boek ‘tjevenstreken’. 
Het besluit van de auteur: “De typisch Belgische aanpak van
stapsgewijze staatshervormingen wreekt zich nu. De
dubbelzinnigheid kan niet lang meer duren. Zal het principe
“om erger te voorkomen” opnieuw als een rode draad de
Vlaamse onderhandelaars tot onredelijke toegevingen dwin-
gen?
Enkele jaren voor zijn pensioen was hij hoofdredacteur van
de nieuwsdienst van VRT radio. In zijn jonge jaren sympa-
thiseerde hij met de linkerzijde van de VU en op latere leef-
tijd dweepte hij met het extreem-linkse en communistische
PvdA. Hij is sinds 2010 met pensioen.

Henri Otte

De barst in België
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* In vorig spoorslagnummer kwam het symposium “Oprit
Vlaanderen, uitweg uit de crisis” ter sprake. I.v.m. de toe-
spraak van Carl Huyberechts schreef gewezen VB-senator
Roeland Van Walleghem de persverantwoordelijke van
RSCAnderlecht David Steegen aan. Steegen citeert: “RSCA
is een Brusselse en Belgische club die eerbied heeft voor
beide landstalen. Op evenwaardige wijze. We zijn noch
Vlaams, noch Waals. We zijn beide en verder In de spelers-
groep worden meerdere talen gehanteerd. Sport is uni-
verseel. Onze webstek is in vier talen te lezen: Nederlands,
Frans, Spaans en Engels. 
Carl Huyberecht reageerde: “Drie jaar geleden was er een
incident in de Anderlechtkleedkamer naar aanleiding van
het al dan niet aanblijven van Frank Vercauteren als coach.
De spelers wilden daar duidelijkheid over en dat werd bij
monde van kapitein Olivier Deschacht ook gelucht in de
pers . Daarop heeft Roger Vandenstock (een man uit de
Brusselse rand met een oer-Vlaams verleden die zich
omwille van een ingebeelde status helemaal tot het Frans
bekeerd heeft en zich afzet tegen zijn moedertaal) in de
pers verklaard: “Misschien heeft Olivier mij niet goed ver-
staan want ik heb de spelers toegesproken in het Frans.
Frans en Engels zijn voortaan de voertalen in de kleed-
kamer.”

* Voor heel de Vlaamse Beweging telt deze vaststelling: “De
Zes randgemeenten zijn geen pasmunt voor communau-
taire onderhandelingen”. Bekijk trouwens de prachtige
documentaire op http://www.haviko.org/acties/DeZes_
Kraainem_30-5-2011.htm. Copyright: 2011 Halle-Vilvoorde
Komitee; de film werd door drie personen gerealiseerd
voor de politiek-toeristische avond “De Zes Mooiste
Dorpen van Vlaanderen” van 30 mei 2011 in De Lijsterbes
in Kraainem: Wilfried Wouters: concept, tekst en samen-
stelling; Diane Van Hove: stem en Wim Peeters: montage.
Haviko dankt de realisatoren en ook RingTV en vzw
De Rand voor het ter beschikking stellen van beeldmate-
riaal. Verspreiding voor niet-commerciële doeleinden is
toegestaan mits vermelding van bovenstaande informatie. 

* Gezellige sfeer, keurige bediening en lekkere spijzen.
Jawel, u heeft het goed geraden. Wij zijn op het jaarlijkse
Stoempfestival van ons komitee, dat op zondag 23 oktober
plaats vindt in Ter IJse. Samen met uw leesgeld dient de
opbrengst voor de uitgave van Spoorslag. Niet dat u twee
maaltijden per persoon moet betalen. Nee, kom gewoon en
laat het u smaken.

* Van je eigen Vlaamse overheid moet je het hebben: eenta-
lig Engelse aankondigingsborden geplaatst door Bayer in
het veld te Huldenberg (Ganspoel), Vlaams-Brabant, met
informatie over natuurprojecten die uitgevoerd worden
met de medewerking met de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) en het Instituut voor Landbouw- en VisserijOnder-
zoek (ILVO), beide ressorterend onder minister-president
Kris Peeters.
www.vlm.be: ”De Vlaamse Landmaatschappij is als
agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk
voor de inrichting en het beheer van de open ruimte in
Vlaanderen. Zij geeft mee gestalte aan het plattelands-
beleid. De VLM werkt in uitvoering van het mestbeleid aan
een betere waterkwaliteit. Haar actieterrein strekt zich uit
over het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in
Vlaanderen. .../... De VLM ondersteunt landbouwers bij hun

zorg voor natuur en landschap en biedt tegelijkertijd
ruggensteun aan de gemeenten. De VLM streeft voort-
durend naar een betere en geïntegreerde dienstverlening”.

www.ilvo.vlaanderen.be: “Het ILVO heeft als missie het
uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend
wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden
dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw
en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en
maatschappelijk perspectief. Steunend op wetenschap-
pelijke disciplines, zal het ILVO daarvoor de kennis op-
bouwen die nodig is voor de verbetering van producten en
productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en
de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering
van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling
en agrarisch plattelandsbeleid. Het ILVO zal het beleid, de
sectoren en de maatschappij daarover regelmatig =
informeren (volgens de beheersovereenkomst)”.
Wij vragen ons af of de informatieborden bedoeld zijn voor
Eurocraten en de managers van internationale bedrijven
die in hun vrije tijd aan landbouw doen. Of wil men de
Vlaamse landbouwers wat Engels bijbrengen? En sedert
wanneer informeert men in Vlaanderen de sectoren en de
maatschappij in het Engels.
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De Kronkel

De oplossing van vorige Kronkel brengt ons de Onze-Lieve-Vrouwe-
toren te Antwerpen voor de geest. De populaire Antwerpse zan-
geres Esther Lambrechts (1919 – 2011) zong o.m. Oh Lieve Vrouwe
Toren met haar alom geprezen warme stem. Zond u “LA ESTEREL-
LA” op? Dan was u bij de kanshebbers. Slechts één winnaar of
winnares gaat met de trofee lopen en dit keer is het .... Lieve Vande
Velde uit Overijse.

En de nieuwe opgave is zoals steeds de moeite waard, als gezellig
tijdverdrijf of om een paar mooie boeken over de Druivenstreek te
winnen.
Juiste oplossingen worden op een stapeltje gelegd tot de lot-
trekking plaatsheeft tijdens de redactieraad, waar vele onschuldige
handen het werk licht maken. Drie adressen: De Kronkel, Kardi-
naalstraat 20, 3090 Overijse of per elektronische post naar
vkd_spoorslag@yahoo.com  of  jena_dewilder@skynet.be.
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Oplossing vorig nummer:

Horizontaal:

1. Een Brusselse ... – Dat is in orde!
2. ... Zellweger
3. ‘Van al diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die ... het

aangenaamst’, aldus Louis Paul Boon – Zo ... als een varken
4. De ... tot overgave werd niet beantwoord - ... Brijdenbach
5. Nederland – Klinkers van ‘koe’
6. De ... van Breda
7. ... is het maandblad voor alle personeelsleden van het federaal

openbaar ambt – De ... of Remers waren een Keltisch volk die
tot de Belgae gerekend worden

8. Oekraïne en Polen organiseren het ... voetbal van 2012 – Een
... is een halfgeleidercomponent die licht uitzendt als er een
elektrische stroom in de doorlaatrichting doorheen wordt
gestuurd – oogaandoening

9. ... Madrid – Stad in de Amerikaanse staat Nevada
10. ... is vandaag nog altijd het kleinste stadje van Vlaanderen

(Westhoek)

11. Van de os op de ... springen – spoedig 
12. Puppet ... a String - ... Hepburn

Verticaal:

1. De jongen zal men leren, de ouderen eren, de ... vragen en de
zotten verdragen - ... Grignard

2. ... Van Amelrooy
3. Beslagen ten ... komen – Het zij zo
4. Zonder er ... in te hebben - ..., het is hier koud – Iemand een ...

geven
5. Het oudste vroegromaanse kerkje van Vlaams-Brabant staat in

...
6. Het ... te Groningen is een Nederlands symfonieorkest - ... wie

... toekomt
7. Heimwee doet ons hart verlangen naar ... heimat onzer jeugd –

Het was bar koud, de wind kwam uit het ...
8. Het oude BRT-gebouw aan het Flageyplein in Brussel werd

gebouwd in de vorm van een pakketboot, gemeerd aan de
vijvers van ... - Dokter

9. Een ...-kantoor – Het begin van een ‘rel’
10. Pater Franciscanen dragen drie knopen in het touw rond hun

pij. Eentje voor elke gelofte: armoede, gehoorzaamheid en ... –
Francis ... (dirigent)
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u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

STOEMP-
FESTIVAL

Zondag 23 oktober 2011 van 11.30 uur tot 15 uur
in parochiecentrum 'TER IJSE' 
Stationsstraat 8, Overijse-Centrum

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

STOEMP-
FESTIVAL


