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Tekenen is het opium van
de kunstenaar.
(Jan Wolkers)

UITNODIGING
TEKENINGENTENTOONSTELLING • 7 OKTOBER 2016
Gem. Cultuurcentrum Den Blank
Begijnhofplein Overijse
Dé cartoonist uit de Druivenstreek,
Dries Vanhaeght,
publiceerde in vele jaargangen Spoorslag.
Vernissage van zijn mooiste tekeningen op
vrijdag 7 oktober 2016 om 19 uur
met Karl van Camp, hoofdredacteur
‘t Pallieterke.
Aansluitend receptie.
1944 - 2016
Organisatie v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek

Men moet het
raadsel van de
tekening
achterhalen
om de cartoon
te kunnen
begrijpen

REDACTIONEEL
BHV is wel gesplitst maar Halle-Vilvoorde wordt juridisch gecontroleerd door Brussel.
Wart Van Schel schreef op 7 september 2016 in ‘t Pallieterke:
Een opmerkelijk bericht in De Standaard en Het Nieuwsblad:
procureur Thierry Freyne van Halle-Vilvoorde pleitte openlijk
voor een eigen rechtbank voor zijn regio. Zijn pleidooi komt
niet onverwacht. Het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde legt
een stevige activiteit aan de dag, voert een streng
vervolgingsbeleid en communiceert vlot met de
politiezones van Halle-Vilvoorde.
Dat was vroeger wel even anders: het parket van Brussel
verwaarloosde de criminele feiten in Halle-Vilvoorde op een
systematische wijze omdat het, vergeleken met de
stadscriminaliteit in Brussel, doorgaans om minder zware
vergrijpen ging. Dit leidde in de Vlaamse Rand tot een
gevoel van straffeloosheid en veel ongenoegen bij de
burgemeesters en de lokale korpsen. Deze toestand leidde
mee tot de breed gedragen vraag voor een splitsing van het
gerechtelijk arrondissement.
Helaas, de splitsing is er maar half gekomen. Halle-Vilvoorde
kreeg zijn eigen parket, maar er kwam geen eigen rechtbank
voor de regio. Het tegenovergestelde gebeurde. In
tegenstelling tot de Vlaamse onderhandelaars (De Croo jr.,
Beke…) beheersten de Franstalige onderhandelaars van de
jongste staatshervorming (Onkelinx, Milquet…) dit dossier
door en door. Zij wisten te bekomen dat de Franstalige
rechtbanken van Brussel volwaardig bevoegd werden voor
alle gemeenten van Halle-Vilvoorde. Voordien waren deze
rechtbanken enkel bevoegd voor Brussel en waren de
Nederlandstalige rechters zowel voor Halle-Vilvoorde als
voor Brussel bevoegd. Die duidelijke bevoegdheidsafbakening werd met de bijzondere wetten van 2012
onderuitgehaald, wat een enorme machtsuitbreiding
betekende voor de Franstalige magistraten.
Die verregaande Franstalige overwinning werd door de
Vlaamse media collectief doodgezwegen omdat de Vlaamse
journalisten (een wakkere Lars Bové van De Tijd
uitgezonderd) er niets van verstonden en er ook niets van
wilden begrijpen. Zij beschouwden het BHV-verhaal als
afgesloten, waren compleet doof voor de kritiek vanuit
Vlaams-nationale hoek en weigeren er ook maar enige
aandacht aan te besteden. Gevolg is dat we vandaag
opgescheept zitten met een even unieke als absurde
situatie, waarbij de werkingsgebieden van parket en
rechtbank niet samenvallen en Halle-Vilvoorde als een soort
stiefdochter van Brussel fungeert.
De parketmagistraten van Halle-Vilvoorde moeten iedere
dag samenwerken met Brusselse onderzoeksrechters die
nog altijd weinig belangstelling hebben voor hetgeen in
Halle-Vilvoorde gebeurt. Het zijn de onderzoeksrechters die
beslissen wie in voorlopige hechtenis wordt genomen.
Inbrekers uit Halle-Vilvoorde vinden ze daar niet prioritair en

bijgevolg worden die criminelen aan de lopende band
vrijgelaten, wat tot grote frustratie leidt bij de politie en de
parketmagistraten. Dit lakse beleid werkt criminaliteit in de
hand, want de inbrekers weten natuurlijk dat ze weinig kans
maken op een verblijf in Vorst.
Om deze laksheid tegen te gaan, pleit procureur Freyne nu
voor een eigen rechtbank voor zijn arrondissement, maar hij
weet dat dit ijdele hoop is. De Franstaligen zullen hun
overwinning van de jongste staatshervorming nooit
prijsgeven, tenzij daar waanzinnige prijzen tegenover staan,
zoals de uitbreiding van Brussel. Zij hebben het nieuwe
systeem bovendien met bijzondere meerderheden
gebetonneerd, zodat het nooit kan gewijzigd worden tenzij
met instemming van een meerderheid van Franstaligen in
de Kamer.
Dat was destijds met de kieskring BHV helemaal anders:
juridisch gezien kon de splitsing van de unitaire kieskring
gerealiseerd worden met een gewone meerderheid in het
parlement en bijgevolg met een stemming van
Nederlandstaligen tegen Franstaligen. De Vlaamse partijen
konden toen druk op de ketel zetten en dat gebeurde ook:
op 7 november 2007 stemden de Vlaamse partijen in de
Kamercommissie Binnenlandse Zaken voor een splitsing van
de kieskring, waarna de Franstaligen een carrousel van
belangenconflicten op gang trokken en BHV jarenlang
bovenaan de politieke agenda kwam te staan.
Ditmaal is zo’n scenario niet mogelijk en kan in de Kamer
nauwelijks enige politiek druk worden uitgeoefend. De
Franstaligen hebben het meesterlijk gespeeld: HalleVilvoorde zit nu helemaal vastgeklonken aan Brussel en
de Franstalige partijen, en zij hebben de macht om iedere
vraag of elk voorstel hieromtrent weg te lachen. Overal in
het land hebben we nu provinciale arrondissementen,
waardoor de parketten op een veel grotere schaal (dus
professioneler) kunnen werken, behalve in Vlaams-Brabant.
Ook het arrondissement Leuven is slachtoffer. Dat blijft een
piepklein gerechtelijk arrondissement, waar de tijd
noodgedwongen stil moet blijven staan.
Door deze situatie is het bovendien onmogelijk om te
evolueren naar een eigen Vlaamse Justitie. Indien VlaamsBrabant een apart gerechtelijk arrondissement was
geworden, dan had men in een volgende fase van de
staatshervorming belangrijke onderdelen van Justitie
kunnen wegtrekken van het federale niveau, zodat er een
Vlaams justitiebeleid tot stand gebracht kon worden. Nu
Halle-Vilvoorde één gerechtelijk arrondissement blijft
vormen met Brussel is zoiets in de praktijk onmogelijk. Een
eigen Vlaamse Justitie en een rechtbank voor VlaamsBrabant zullen er ooit wel komen, maar daarvoor moet eerst
de Belgische staat ontbonden worden.

GEZOCHT !
Nieuwe voorzitter voor de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek gezocht.
Geïnteresseerden die hun lidmaatschap voor 2016 hernieuwd hebben kunnen zich
kandidaat stellen bij het secretariaat. De verkiezing vindt plaats tijdens de Algemene
Vergadering van maart 2017.

Knikkeren op zijn B ‘Jupkes
De titel werd lichtjes aangepast, want zeg nu zelf, hoeveel
soorten ‘bil’ zijn er in onze taal, niet iets voor deftige
publicaties, dacht ik zo na wijs beraad. De titel werd verder
gezuiverd van alle aanstootgevende begrippen. We
beginnen dus met een zuivere lei vandaag.
Het blijft me verwonderen hoe onze ‘Vlaamse’ media
schijnbaar ongenaakbaar kunnen blijven de rechtschapen
Vlamingen minachten en treiteren en daar kan schijnbaar
zelfs geen NVA’er tegenop. Nochtans vragen ze al zo
overdreven weinig. Het enige wat NVA ons tot nog toe
gegeven heeft, is dat de oude Elio wat minder kans krijgt
onze oren te pijnigen met het systematisch verkrachten van
onze mooie taal. We zijn gewoon van met weinig tevreden
te zijn en dat weten ze ook. Merkwaardig ook hoeveel
programma’s grotendeels in vreemde talen (meestal met
ondertiteling natuurlijk, ‘t zou erg zijn) in zoverre dat ik
regelmatig nakijk of ik wel op ‘een’ of ‘canvas’ zit, de
zelfgekozen nepnamen om de ‘V’ te vermijden van de
officiële naam. Verder vele eigen producties in dialect of een
of andere tussentaal, die dan soms ‘bijna’ verstaanbaar is
voor onze taalgenoten boven de Moerdijk. Ergerlijk toch ook

hoe de meeste geïnterviewde toevallige burgers op straat
nauwelijks verstaanbaar Nederlands spreken. Om ons imago
van achterlijke boeren te verdedigen misschien, of geeft
men de Walen zo een welkom excuus om toch maar liever
Engels te leren, wat ze dan ook massaal kiezen. Die strategie
werkt dus. Of ze daarna dan dikwijls werkloos blijven omdat
ze de officiële talen niet kennen schijnt daarbij geen rol te
spelen. Uitzondering is misschien Brussel waar de Vlaamse
scholen overstelpt worden met anderstaligen, maar is ‘trop’
niet soms te veel?
Brussel is hard getroffen door het afhaken van het
internationaal toerisme na de terreuraanslagen. Erg
natuurlijk voor hen, maar hebben ze niet tientallen jaren de
Vlamingen weggepest? Is een weinig leedvermaak in dit
geval misschien een beetje begrijpelijk en niet direct een
doodzonde? Ondertussen wordt de luchthaven van
Zaventem, die de pech heeft in Vlaanderen te liggen, zoveel
mogelijk gepest met allerlei geregionaliseerde normen. De
Waalse luchthavens daarentegen worden met liefde
behandeld.
Jan Goossens

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

STOEMPFESTIJN
Zondag 13 november 2016 - 12 uur in de middenzaal van TER IJSE
Organisatie: vzw GRONDSTROOM

Het Gordelfestival 2016
Zondag 4 september vond voor de vierde keer het gratis
Gordelfestival plaats. De 100 km fietstocht werd opnieuw
georganiseerd met soms zoeken naar de juiste weg. Met
hoeveel waren ze nog, de enkele Flandriens van de VVB
meegerekend? Het aantal deelnemers aan het Gordelfestival
werd op een kleine zestienduizend geschat. ”Gelukkig” was
er het incident tussen de M.P. van de Vlaamse regering en de
P.V. van Vlaams Belang waardoor radio en TV toch nog iets
over het Gordelfestival kon uitzenden en uitvoerig kon
commentariëren. Wat een verschil met de vroegere Gordels
die gemakkelijk tussen de 50- à 100-duizend betalende
deelnemers, afhankelijk van de weersomstandigheden,
konden motiveren om Vlaanderen op een sportieve manier
op de kaart te zetten. Toen waren er startplaatsen in SintGenesius-Rode, Dilbeek, Zaventem en Overijse, er was een
gordellied dat weken vooraf te horen was op de radio en het
Vlaams karakter van de rand werd zeer duidelijk naar voor
gebracht. Vanuit die startplaatsen werden plaatselijke
wandel- en fietstochten georganiseerd en er was de goed
bewegwijzerde 100 km. Toen wapperden overal honderden
leeuwenvlaggen. Helikopters vlogen op en af en TV-ploegen
waren overal aanwezig. Op 4 september amper een

leeuwenvlag gezien. Het Overijsese gehucht Jezus-Eik was
dit jaar de focusgemeente. Er was wel wat volk in enkele
straten rond de Bosuil en de parochiekerk, al konden we ons
niet van de indruk ontdoen dat het een groot wijkfeest was
met muziekoptredens, dans en folklore. Er waren de
wandelaars, de joggers en ook enkele mountainbikers die
uit het Zoniënwoud kwamen gesnord. Veel gordelaars van
buiten de Druivenstreek hebben we niet gezien. Dank zij de
mensen van Jezus-Eik ging niet alles verloren en zij hebben
hun best gedaan om er toch nog iets van te maken. De
gordel en ook het gordelfestival is ”vernebeld” door Vlaamse
verdeeldheid rond het oorspronkelijke doel waar alle
Vlaamse politieke partijen en machthebbers schuld aan
hebben, dat schreef een trouwe gordelaar van de 100 km en
hij besloot: ”De Vlaamse strijd is een moeilijke strijd en
overal zitten tegenstanders, ook waar je ze niet verwacht”.
Kan het anders? Ja het kan anders. De VVB heeft reeds
verbeteringsvoorstellen geformuleerd, maar de
geëngageerde medewerking van Bloso, de Rand en de
verantwoordelijke ministers uit de Vlaamse regering zijn
onontbeerlijk.

Onverdoofd slachten in opdracht van een religie
Herman Sanctorum, ooit nog in Overijse gemeenteraadslid
voor Groen, vandaag na Groen onafhankelijk Vlaams
parlementslid, is een overtuigd tegenstander van het
onverdoofd slachten van dieren. En het gaat niet alleen over
schapen, maar ook runderen worden omwille van de halal
regels onverdoofd gedood. Een algemeen verbod op
onverdoofd slachten miskent de godsdienstvrijheid, zo stelt
de Raad van State in een advies van 29 juni 2016.
Godsdienstvrijheid als argument gebruiken om bepaalde
handelingen goed te keuren om onverdoofd een einde
stellen aan levende wezens gaat in onze beschaafde wereld

GEZOCHT !

heel ver. Zou de Raad van State ook aanvaarden dat men
omwille van de godsdienstvrijheid ongelovigen onthoofdt?
Blijkbaar aanvaarden Groen en ook CD&V en O-VLD de
praktijk van onverdoofd slachten. Minister Ben Weyts (N-VA)
heeft in afwachting van een standpunt, de gewezen baas
van de Boerenbond Piet Vanthemsche gevraagd te
overleggen met de verschillende geloofsgemeenschappen.
Herman Sanctorum wil nog voor het jaareinde een
wetsvoorstel op onverdoofd slachten aan het Vlaams
parlement voorleggen.

Nieuwe VKD-bestuursleden en … voorzitter

Tijdens de jongste bestuursvergadering meldde zich nog geen kandidaat voor het VKDvoorzitterschap! Bijgevolg doen wij hierbij een oproep om nieuwe bestuursleden te werven.
Indien u voor de Leesbrief 10 euro leesgeld of 15 euro steekgeld betaalde, kan u zich kandidaat
stellen.
En … na de bestuursverkiezing op de Algemene Vergadering van maart 2017 kan u een stap
voorwaarts zetten, richting voorzitterschap.
Wij missen nieuwe werkkrachten. U bent welkom!

Tussen hamer en aambeeld
Wanneer een partij na de federale verkiezingen meer dan
30% van de stemmen ophaalt dan wordt verwacht dat ze
haar verantwoordelijkheid in het bestuur opneemt. Om
goed te besturen heeft men een meerderheid nodig. Sinds
de laatste verkiezingen waren er twee mogelijkheden om
federaal te besturen. Het is geen geheim dat de Vlaamse
traditionele partijen fors achteruitgegaan zijn in Vlaanderen.
Toch blijven zij de belangen van België fors boven die van
Vlaanderen stellen. CD&V kon met Groen, Sp-a en de PS
eveneens een federale meerderheid vormen, met Di Rupo
als premier, ofwel mocht N-VA met CD&V, O-VLD en MR mee
aan de regeringstafel zitten, zonder de PS, op voorwaarde
dat N-VA zijn communautaire eisen in de koelkast stopte.
Maar wat zien we: de frustraties bij CD&V en O-VLD zijn zeer
groot. Er gaat geen dag voorbij om de N-VA te counteren.
(Het asielbeleid, een Vlaamse grondwet, de noodtoestand,
enz.). Vandaag pakt ook de VVB op haar beurt de N-VA aan
over het vermoeden dat ze de huidige federale regering na
2019 verder wil zetten, zonder een communautair luik of
een eventuele grondwetsherziening. Of dat zo zal zijn valt af
te wachten en verkiezingsuitslagen zullen ook wel bepalend

zijn. Maar, hoe ziet de VVB dat dan wel? Geen deelname aan
de regering en opnieuw oppositie voeren? Het zijn per slot
van rekening de Vlaamse partijen als CD&V, O-VLD, Sp-a en
Groen die elke communautaire discours afwijzen en
onmogelijk hebben gemaakt. Kijk maar eens hoe ze BHV in
het nadeel van Vlaanderen hebben gesplitst. Mochten die
partijen ook eens bewust streven naar een autonomer
Vlaanderen, zouden we al een stap verder staan. Het waren
toch die Vlaamse partijen die de bijzondere meerderheden,
de belangenconflicten, enz. hebben goedgekeurd! Hoe kan
men dat nog ongedaan maken? Voorstellen zijn welkom.
Een burgeropstand? Hoe ziet prof. Maddens dat? Is de
situatie van Vlaanderen te vergelijken met die van
Catalonië? Ofwel worden de Vlaams-nationalisten
”incontournable” en kan Vlaanderen zijn onafhankelijkheid
uitroepen ofwel komen we met Wallonië overeen om te
scheiden, zoals Tsjecho-Slowakije het deed. En wat doen we
met Brussel?
Vlaams Genootschap Overijse

Onze Nieuwsbrief kent succes!
Aan de talrijke reacties te oordelen raakt onze Nieuwsbrief goed ingeburgerd.
Maar … aangezien wij de eerste Nieuwsbrief enkel stuurden naar 400 laatste betalenden van Spoorslag 2015, vielen vele
geïnteresseerden wellicht uit de boot. Voor ons echter een probleem om alle belangstellenden een proefnummer te sturen.
Ten tweede kwamen een achttal brieven terug (na overlijden of verhuis?) waarvan wij het huidige juiste adres niet konden
achterhalen.
Niet getreurd: tijdens de receptie van het Scalaconcert en op het Stoempfestijn kunnen liefhebbers hun naam en adres
neerpennen. En onderaan onze vierde Nieuwsbrief van december 2016 wordt een overschrijvingsformulier gedrukt.
Stort 10 of 15 euro en 2017 wordt een gelukkig NIEUWSJAAR!

