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Editoriaal

“We zijn er terug in 2006, en hoe!”, zo
eindigde het laatste editoriaal van
2005. Beste lezer, we hebben ons
woord gehouden. Voor u ligt Spoorslag
1/2006 in een volledig nieuw kleedje,
met uitzonderlijk vier feestelijke pagi-
na’s extra.
Binnen het Vlaams Komitee Druiven-
streek werd een poos geleden een
werkgroep ‘verjonging en vernieuwing’
opgericht. Maandenlang werd er achter
de schermen van onze vereniging hard
gewerkt om VKD-Spoorslag nieuw le-
ven in te blazen. Een groepje creatieve
geesten ging rond de tafel zitten om
een nieuwe vormgeving voor ons lijf-
blad te ontwerpen. Onze graficus Jan
De Mulder slaagde erin om met al onze
wensen en ideeën rekening te houden,
en leverde een prachtig resultaat af,
waarvoor onze dank.
Ook inhoudelijk werden er enkele wij-
zigingen doorgevoerd. Zo kunt u in dit
nummer alvast kennismaken met drie
nieuwe rubrieken: ‘Parlementaire Te-
lex’ (p. 8), ‘Drank & Spijs’ (p. 18) en
‘Kronkel’ (p. 26) door kersvers redac-
tielid Ingrid De Wilde; eindelijk nog
eens een vrouw in onze rangen. Deze
laatstgenoemde rubriek vervangt de re-
bus.
Na enkele decennia vond de redactie
het ook hoog tijd om een eigen web-
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stek te lanceren: www.spoorslag.org.
Onze (kandidaat-)abonnees kunnen er
terecht voor allerlei informatie in ver-
band met onze vzw, recente initiatie-
ven, nieuwsberichten, de aangesloten
verenigingen, oude Spoorslag num-
mers in PDF-formaat enzovoorts. Koen
Denayer ontwierp onze digitale stek op
het Internet, en dit tot in de late uur-
tjes. Wij zijn hem hiervoor eeuwig
dankbaar.
Tenslotte werd een zeer belangrijk do-
cument opgesteld: de zending van de
vzw Vlaams Komitee Druivenstreek-
Spoorslag. Heel wat aangesloten ver-
enigingen reageerde alvast positief op
deze tekst, maar helaas haakten ook
enkelen van hen af. Zo ook enkele
jeugdverenigingen, wat wij ten zeerste
betreuren. Meer informatie vindt u op
pagina 4.
Reacties of suggesties op dit alles zijn
uiteraard meer dan welkom via ons re-
dactiesecretariaat. Veel leesplezier!

De redactie

P.S.: Bent u onlangs verhuisd? Laat

het ons dan aub weten. Wij verbeteren

uw gegevens meteen zodat u geen en-

kel nummer van Spoorslag hoeft te

missen.

Zij betaalden reeds hun bijdrage!
U toch ook?
€ 10 (leesgeld) of € 15 (steungeld)
KBC 434-2616581-10
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PLUS: oude wijn in nieuwe zakken

HET Vlaams Komitee Druivenstreek laat zich principieel niet in met partijpolitiek. Wanneer echter de Vlaamse
eigenheid van onze streek door partijpolitieke manoeuvres in het gedrang komt, dan kunnen wij ons niet

onbetuigd laten. Daarom hebben wij de voorbije maanden tweemaal gereageerd op zorgwekkende gebeurte-
nissen die zich hebben voorgedaan in Overijse. Een eerste keer in oktober 2005 toen de VLD afdeling van Overijse
het cordon sanitaire tegen de Franstalige partij UNION heeft doorbroken. Een tweede keer eind december toen…
diezelfde Franstalige politieke partij UNION werd opgedoekt.

Woensdag 14 december ll. werd in Ove-
rijse de Franstalige politieke partij
“Union” dus opgedoekt. Dat lijkt goed
nieuws ware het niet dat in de plaats
“Plus” werd opgericht, een nieuwe po-
litieke groepering van diezelfde ex-Uni-
onisten. Het grote verschil met het
oude Union is wel dat Plus het Vlaam-
se karakter van Overijse (zogezegd) er-
kent.
Het Vlaams Komitee Druivenstreek is
echter niet overtuigd van deze gedaan-
teverwisseling van Union:

• Ten eerste komt deze rijkelijk laat en
slechts 10 maanden voor de komen-
de gemeenteraadsverkie-
zingen. Deze metamorfose
heeft dus alles met deze
verkiezingen te maken.

• Ten tweede is de drijvende
kracht van de “nieuwe”
ploeg, Jean-Pierre Audag, vandaag
nog altijd de afdelingsvoorzitter van
de Franstalige liberalen in Overijse.
Geen enkel bericht heeft tot nog toe
het tegendeel bevestigd.

• Ten derde is het overduidelijk dat
Union – na 18 jaar in de oppositie ge-
zeten te hebben – deze stap enkel en
alleen neemt om in aanmerking te
kunnen komen voor machtsdeelna-
me bij de volgende gemeenteraads-
verkiezingen.

• Tenslotte zijn wij ten zeerste be-
nieuwd voor welke partij sommige
van deze ex-Unionisten zullen opko-
men bij de komende provincieraads-
verkiezingen in Vlaams-Brabant.
Toch niet voor “Union des Franco-
phones (UF)” zeker, de Franstalige
kieslijst uit Vlaams-Brabant die deel-
neemt aan de Vlaamse en provinciale
verkiezingen?

Plus is voor het VKD dus niet meer dan
oude wijn in nieuwe zakken. De enige
bedoeling van Plus bestaat erin zich
“verkoopbaar” te maken voor andere
partijen. Bijvoorbeeld voor CDOv
(Christen Democraten Overijse), een
CD&V scheurlijst onder leiding van ex-
burgemeester Eric Schamp. Diezelfde

Schamp heeft er eind oktober trou-
wens nog voor gezorgd dat de vier lo-
kale VLD-verkozenen samen met de
twee mandatarissen van de lijst van
Schamp en de 9 gemeenteraadsleden
van Union een petitie ondertekenden
gericht tegen een beslissing van het
schepencollege, waar de VLD zelf deel
van uitmaakt. Die betwiste beslissing
was de dagvaarding van de uitbater van
een illegaal aangelegd golfterrein,
waarvan de voorzitter trouwens die-
zelfde Eric Schamp is en waar heel wat
Union-politici kind aan huis zijn.
Bovendien heeft Eric Schamp – zo
blijkt nu – zeer duidelijk de hand in de

perstekst van “Plus”! Deze perstekst is
immers doorgestuurd als een Word be-
stand, en dankzij Microsoft kunnen we
de auteur achterhalen. Het volstaat im-
mers de perstekst te openen, het menu
Bestand (of File) te openen, Eigen-
schappen (of Properties) aan te klik-
ken en dan met de muis op Samenvat-
ting (of Summary) te klikken. Als

auteur ziet men dan ‘ericschamp’ en als
bedrijf ‘ibgebim’. Eric Schamp is inder-
daad Adjunct Directeur-Generaal bij
het Brussels Instituut voor Milieube-
heer (BIM). 
Voor het Vlaams Komitee Druiven-
streek is de zaak nu overduidelijk:
Schamp en zijn CDOv willen samen-
werken met Plus, dat gewoon een sy-
noniem is voor het oude Union! De
échte Vlaamse partijen in Overijse
moeten nu dringend duidelijkheid ver-
schaffen: zijn zij bereid om samen te
werken met de pseudo-Vlaamse lijst
“Plus”? De Overijsenaren hebben im-
mers recht op duidelijkheid omtrent

wie nu eigenlijk het Vlaamse
karakter van de gemeente wil
versjacheren. Het VKD zal daar-
om alle Vlaamse partijen in
Overijse aanschrijven met de

vraag of “Plus” voor hen nog in aan-
merking komt voor enige vorm van sa-
menwerking: van mogelijke kartelpart-
ner tot eventuele coalitiepartner. Hun
antwoorden zullen we dan in ons vol-
gende nummer van Spoorslag publie-
kelijk bekend maken.

Luk Vandeuren
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De enige bedoeling van Plus bestaat erin zich
“verkoopbaar” te maken voor andere partijen.
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Krachten bundelen… maar hoe?

V KD-Spoorslag heeft er steeds naar gestreefd om via gerichte activiteiten de Vlaamse reflex die leeft in ons
verenigingsleven te vertalen naar daadwerkelijke beleidsmaatregelen. Ten tijde van de geslaagde campagne

“Waar Vlamingen thuis zijn” werd dit engagement zonder voorbehoud onderschreven door de vele aangesloten
verenigingen.

Gaandeweg echter werd deze inzet on-
dergraven door stemmen die zeggen
dat VKD-Spoorslag ‘oubollig’ en
‘rechts’ is. Eensgezindheid is nu een-
maal niet dé sterkte van de Vlaamse
Beweging en jongeren zijn niet zelden
overtuigd het beter te kunnen doen dan
hun voorgangers. Omdat echter het re-
gelmatig uitbrengen van een onafhan-
kelijk tijdschrift geen sinecure is, werd
het voorbije jaar bijkomend werk gele-
verd rond een verjongingsproject
waarmee we nu naar buiten wensen te
treden.
Er werd onder meer een zendingstekst
opgesteld die tot op heden echter zon-
der veel resultaat werd besproken met
verantwoordelijken van de belangrijk-
ste jongerenverenigingen. Misschien
hadden we de tekst ‘Mission statement’
moeten noemen…? Toch blijven we
hopen dat de onderstaande tekst de
verantwoordelijken van ons vereni-
gingsleven voldoende zal aanspreken
zodat 2006 een nieuw begin kan zijn
van een effectieve koepel waarin de
krachten worden gebundeld van zij die
onze streek Vlaams, groen en landelijk
wensen te houden.

Zending van VKD-SPOORSLAG

De vzw Vlaams Komitee Druiven-

streek - Spoorslag is een koepelver-
eniging die zich tot doel stelt het
Vlaams sociaal-cultureel leven in de
Druivensteek en de Vlaamse rand rond
Brussel te ondersteunen. 

Deze doelstelling wordt gerealiseerd
door een brede samenwerking van aan-
gesloten verenigingen en personen met
belangstelling voor de Vlaamse, groe-

ne en landelijke eigenheid van de
Druivenstreek en de Vlaamse rand. De
vorming van een Vlaamsgezind, partij-
politiek onafhankelijk en pluralistisch
netwerk tussen de volgende doelgroe-
pen is daarbij de leidraad: 

1. Verjonging en vernieuwing zijn es-
sentieel voor het bereiken van een
resultaat op lange termijn; VKD-
Spoorslag wenst het werk van
jeugdverenigingen te promoten als
garantie voor dit duurzaam resul-
taat. 

2. Verenigingsleven staat synoniem
voor maatschappelijk engagement;
VKD-Spoorslag wil de cultuur- en

sportverenigingen ondersteunen
als deel van een maatschappelijk
draagvlak dat nodig is om beleidsini-
tiatieven op hun Vlaamsvriendelijk-
heid te toetsen. 

3. Anderstalige migratie - eigen aan de
nabijheid van de hoofdstad - vereist
de ontwikkeling van een ‘mondige’
gastvrijheid die helpt de Vlaams-lan-
delijke eigenheid te eerbiedigen;
handelszaken, zelfstandige be-

roepen en beroepsorganisaties

zijn daarbij de beste ambassadeurs
en VKD-Spoorslag wil hen in die
functie ten dienste staan. 
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Het BSG (Brussels Studentengenoot-
schap) bestaat 150 jaar. Anderhalve
eeuw Vlaamse studenten in Brussel, dat
moet worden gevierd, zeker als je weet
dat ook de OSB, de oud-studentenbond
van de VUB, dit jaar 50 kaarsjes uit-
blaast. De Vrije Universiteit Brussel, het
BSG en de OSB hebben elk een belang-
rijke rol gespeeld in de Vlaamse Bewe-
ging in Brussel, van het einde van de

4. Nieuwe inwoners worden meer dan
elders aangetrokken door het platte-
landskarakter van de streek; VKD-
Spoorslag wil bijdragen tot de waar-
devolle rol van toeristische en

natuurverenigingen in het verzoe-
nen van wonen, werken, recreatie
en natuurbeleving. 

5. Kleinschaligheid vergemakkelijkt de
plaatselijke betrokkenheid voor een
duurzaam beleid op mensenmaat;
VKD-Spoorslag ondersteunt daarom
de werking van dorps-, wijk- en

parochieraden. 

6. Erfgoed maakt oude en nieuwe in-
woners gevoelig voor streekgebon-
den eigenheden; VKD-Spoorslag wil
het werk van heemkundige en

folkloristische verenigingen valo-
riseren ter vrijwaring van het streek-
eigen straat- en leefbeeld. 

De koepelwerking van VKD-Spoorslag
bestaat vooral in de publicatie van het
tweemaandelijkse tijdschrift Spoorslag
met bijhorende webstek, dat alle aan-
gesloten verenigingen een onafhanke-
lijk en pluralistisch medium aanbiedt
met breed lezersbereik. 
VKD-Spoorslag functioneert tevens als
forum dat alle Nederlandstalige vereni-
gingen toelaat het gedachtegoed van
de Vlaamse Beweging coherent te
vertalen naar de hedendaagse behoef-
ten van de streek.

Dirk Jena

150 jaar Vlaamse studenten in Brussel

19de eeuw tot aan de eerste wereldoor-
log en opnieuw in de jaren ‘50 en ‘60. 
Om deze jubilea luister bij te zetten
gaat er ondermeer op 17 februari 2006
een tentoonstelling van start over 150
jaar Vlaamse studenten in Brussel.
Daarnaast gaat de VUB op zoek naar
haar meest markante oud-student. 
Zal het een politicus worden (Bert An-
ciaux, Pieter De Crem, Annemie

Neyts…) of iemand uit de topsport
(zeiler Sebastien Godefroid)? 
De tentoonstelling ‘150 jaar Vlaamse
studenten in Brussel’ gaat door in het
restaurant van de VUB en op andere
plaatsen op Campus Oefenplein (Etter-
beek), van 17 februari tot 31 maart
2006, open van 8.30 tot 16 uur. Toegang
gratis.

David Joly
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Manifest voor een onafhankelijk Vlaanderen

DE denkgroep “In de Warande” werd door voormalig voorzitter van het
V.E.V. (nu VOKA) René De Feyter een tiental jaren geleden opgericht,

met de bedoeling, om met feiten en cijfers aan te tonen dat sinds 175 jaar
de unitaire staatsstructuur België geen enkele toegevoegde waarde meer
heeft voor Vlaanderen.

VDe denkgroep telt 15 leden en is geen
initiatief of onderdeel van de vzw “De
Warande” dat in Brussel bekend staat
als een ontmoetingsplaats voor Vlaam-
se intellectuelen. Vandaag wordt het
voorzitterschap van de denkgroep
waargenomen door Remi Vermeiren,
tot voor enkele jaren algemeen voorzit-
ter van de KBC.

Manifest voor een zelfstandig
Vlaanderen in Europa

De denkgroep heeft zijn studie in een
boek met de gelijknamige titel gepubli-
ceerd en dit op 25 november 2005 in de
prestigieuze gelegenheid De Warande
aan de pers voorgesteld. Een vijftigtal
vooraanstaande Vlamingen uit de eco-
nomische, academische, de journalis-
tieke en de bedrijfswereld onderteken-
den het manifest.
Het manifest behandelt de meest cruci-
ale thema’s als: Vlaanderen in de 21ste

eeuw, de verhouding Vlaanderen en
Wallonië, het huidige federale model,
de onafhankelijkheid van Vlaanderen
en Wallonië, het statuut van Brussel…
Er wordt kort ingegaan op de vraag of
Vlaanderen een monarchie moet blij-
ven of best een republiek wordt. Het
manifest is aan zijn derde druk toe.
Het boek is nu vertaald in het Frans om
er voor te zorgen dat onze Waalse bu-
ren dit eveneens zouden kunnen lezen
en verstaan. Er gaan ook stemmen op
om het boek op wereldniveau te ver-
spreiden. Hiervoor is dan wel een En-
gelse vertaling noodzakelijk.
Het werk van de denkgroep is hierme-
de niet afgelopen. Er volgt nu een
tweede belangrijke stap waarin de mo-
gelijke oplossingen en de eventueel te
volgen stappen voor een onafhankelijk
Vlaanderen uit de doeken zullen wor-
den gedaan. 
De sterkte van de denkgroep is dat zij
geen enkele binding heeft met politie-
ke partijen. Zij wil een katalysator zijn
om het onafhankelijkheidsproces in
gang te zetten. Wanneer men er van uit-
gaat dat Vlaanderen een democratie is,
en dat de macht bij de Vlamingen ligt
die hiervoor hun vertegenwoordigers

aanduiden bij verkiezingen, dan moet
men er voor zorgen dat het Vlaamse
volk goed geïnformeerd is, om alleen
die kandidaten aan te duiden die bij
voorkeur hun macht ten voordele van
Vlaanderen zullen gebruiken. Wij zul-
len hiervoor de cijfers, grafieken en
commentaren over de brede laag van
de Vlaamse bevolking moeten uitleg-
gen. 

De commentaren

Het manifest heeft wel een schok ver-
oorzaakt. De Vlaamse pers was door-
gaans, op de linkse bladen na, gema-
tigd tot positief. De Franstalige bladen
waren ronduit negatief. “Le livre qui
enterre la Belgique”, “ils n’ont aucune
légitimitté démocratique”, “leur projet
et leur représentivité restent flous”,
“Les francophones; très inquiétant”,
“Faut-il prendre au sérieux le Manifes-
te pour une Flandre indépendante en
Europe?”, “On peut tout faire dire aux
chiffres!”, enzovoorts. Zelfs Le Monde
besteedde een artikel rond de voorstel-
ling van het manifest. Zij hadden het
over “les thèses de l’extrême droite”.
De federale eerste minister (Vlaamse li-
beraal) zat er blijkbaar ook mee ver-
veeld en verklaarde dat er wel eens
meer zo een boekje verschijnt, het zal
wel koelen zonder blazen.

Het Belgisch establishment laat zich
evenmin onbetuigd. Verschillende le-
den van de denkgroep werden tot orde
geroepen of werden zelfs gesanctio-
neerd.
Merkwaardig, maar de juistheid van de
gepubliceerde cijfers werden tot van-
daag nergens tegengesproken.

“Onze economische toekomst
ligt in Vlaanderen”: “Wat wij
zelf doen, doen wij beter?”

In de herfst van dit jaar is er rond dit
onderwerp een forum gepland. Nu
reeds zijn a-politieke werkgroepen uit
alle delen van Vlaanderen bezig om sa-
men met de medewerkers van de denk-
groep, het manifest voor een zelfstan-
dig Vlaanderen verder uit te diepen, als
voorbereiding van dit forum.

Henri Otte 
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Vlaamse bedrijfsleiders, economen, academici en journalisten pleiten voor Vlaamse zelfstandigheid.

La Belgique ... ‘n land van plantrekkers?
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Kennis van het Nederlands bij orgaantransplantatie

NIET alleen bij het toewijzen van een sociale woonst wordt de kennis van het Nederlands als voorwaarde opge-
legd, maar ook wanneer men een nieuw hart of een nieuwe nier nodig heeft.

België kampt nog altijd met een schrij-
nend tekort aan organen en de wacht-
lijst voor organen blijft groeien. Op
welke plaats je op de wachtlijst voor
een donororgaan terechtkomt, is af-
hankelijk van welomschreven criteria.

Zo mag je niet
zwaarlijvig zijn
en geen verslaaf-
de roker of drin-
ker zijn. Ook
met hoogdrin-
gendheid wordt
rekening gehou-
den.

Elke Belgische burger heeft recht op
een ruilorgaan indien dit van medische
toepassing is, en indien de patiënt hier-
voor in aanmerking wil komen. De or-
gaantransplantatiewet van 1997 voor-
ziet in dat recht, waarbij de
maatschappij via een systeem
van “veronderstelde toestem-

ming”, gratis voor een orgaan
zorgt. Inderdaad staat er geen
kostprijs op dit orgaan, en
heeft iedereen daar recht op.
Echter alle transplantatie-
teams van het UZ Antwerpen
menen dat er naast dit recht er
ook plichten zijn.
De orgaanschaarste brengt met zich
mee dat er nog steeds een zeer lange
wachttijd is voor die patiënten die in le-
ven kunnen blijven met artificiële op-
vang (bvb. dialyse voor patiënten met
terminaal nierfalen), maar ook sterfte
op de wachtlijst (15% voor levertrans-
plantatie, 20% voor harttransplantatie,
25% voor longtransplantatie).
De schaarste van organen brengt even-
eens met zich mee dat de maatschappij
mag verwachten dat de patiënten die
een ruilorgaan krijgen er ook de nodige
zorg voor dragen. Het is inderdaad on-
verantwoord dat een patiënt onzorg-
vuldig omspringt met zijn ruilorgaan
door een slechte hygiëne, of ongezon-
de levenswijze, t.o.v. iemand die sterft
op de wachtlijst en die misschien beter

voor haar of zijn ruilorgaan zou ge-
zorgd hebben.
Daarom verlangt de Belgische trans-
plantatievereniging van de kandidaat
transplantatiepatiënt een duidelijke in-
zet: rookverbod, alcoholverbod voor
levertransplantpatiënten, alcoholmati-
ging voor andere transplantpatiënten,
voldoende lichaamsbeweging en in-
spanningen, gewichtscontrole, zorgvul-
dige therapietrouw wat betreft medica-
tie inname…
Daarnaast moeten de patiënten ook zo
goed mogelijk kunnen communiceren
met alle gezondheidswerkers (artsen,
verpleegkundigen, sociaal werkers, pa-
ramedici…).
Het is immers van groot belang dat de
patiënt zijn of haar klachten kan over-
brengen aan elke gezondheidswerker,
en daarnaast voldoende de draagwijdte

kan beseffen van de belangrijkheid van
de trouwe medicatie inname. Deze me-
dicatie ter preventie van afstoting, is
een zeer kritische medicatie die zeer
nauwgezet moet worden ingenomen.
Een goede communicatie tussen pa-
tiënt en gezondheidswerker is dus on-
ontbeerlijk, en het liefst gebeurt dit na-
tuurlijk in het Nederlands. Dit sluit
uiteraard niet uit dat elke gezondheids-
werker zoveel mogelijk tegemoet wil
komen aan de patiënt, en zeker in de
aanvangsfase willen zij zich behelpen
in het Frans, Engels of eventueel Duits.
Dit moet evenwel tijdelijk zijn en er
kan niet van elke gezondheidshelper
verwacht worden dat hij of zij al die ta-
len machtig is. Een systeem met tolk
kan in het begin behulpzaam zijn, maar
is niet houdbaar omwille van de fre-

quentie van verblijf in het ziekenhuis,
en consultaties tot driemaal per week
toe. Het is dus noodzakelijk dat de pa-
tiënt zelf hierin verantwoordelijkheid
neemt. Er worden dan ook taalcursus-
sen aanbevolen voor diegenen die het
Nederlands onvoldoende machtig zijn.
Ongeveer 10% van de patiënten die via
de ZNA-ziekenhuizen (vroegere OCMW
ziekenhuizen) van het Antwerpse wor-
den aangeboden, is het Nederlands to-
taal onmachtig. Het betreft dikwijls

vrouwen van allochtone oor-
sprong, die veel thuis zitten, of
ingeweken familieleden in het
kader van gezinshereniging of
huwelijk. Er wordt echter zon-
der aarzelen op dit aanbod van
taalcursussen ingegaan omdat
de patiënt het levensbelang er-
van natuurlijk inziet. Op kritie-

ke momenten beseft iedereen het nut
van integratie heel goed.
Tot slot, volgens professor Dirk Yseba-
ert, Diensthoofd Hepatobiliaire-
Transplantatie en Encocriene Heel-
kunde, een nuancering: deze taalaf-
spraken kunnen vooral gebeuren voor
die patiënten die nog op de wachtlijst
een tijdje kunnen wachten. Voor een
patiënt die dringend een transplantatie
nodig heeft, waar zonder hij zou ster-
ven, wordt van de regel afgeweken, en
wordt de patiënt uiteraard geholpen.
Hij of zij wordt dan wel na de trans-
plantatie zo snel mogelijk bijgewerkt
voor wat betreft  deze taalcursussen. 

Micheline Baetens,

met dank aan Dirk Ysebaert

kennis / ervaring / zorg

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!

Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 657 05 02

Een goede communicatie tussen patiënt 
en gezondheidswerker is dus onontbeerlijk,

en het liefst gebeurt dit natuurlijk 
in het Nederlands.

Uit sympathie



Brusselse Nederlandstalige advocaat gediscrimineerd

Bij de Belgisch rechtbanken bestaat
sinds jaren het gebruik dat een recht-
bank van koophandel bij het aanstellen
van een curator voor een faillissement
kiest voor een advocaat uit haar eigen
rechtsgebied. Maar uit cijfers blijkt dat
de Brusselse rechtbank van koophan-
del van dit gebruik steeds vaker af-
wijkt, en kiest voor advocaten van een
andere orde. Bij de Franstalige orde in

Brussel doet het fenomeen zich echter
niet voor…
“Ik maak mij zorgen over dit ver-

schijnsel omdat onze orde sinds der-

tig jaar een reputatie heeft opgebouwd

op het vlak van faillissementen. Het

zou jammer zijn dat die expertise

verloren gaat door een gebrek aan

aanstellingen”, aldus Boydens.

David Joly
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Midden oktober 2005 stelde het Vlaams
Komitee Druivenstreek vast dat wan-
neer men buiten de kantooruren telefo-
nisch het politiecommissariaat van
Overijse of Hoeilaart tracht te berei-
ken, doorgeschakeld wordt naar een
automatisch antwoordapparaat. Een
vriendelijke stem verwijst de oproeper

in het Nederlands, het
Frans én het Engels
naar het noodnum-
mer 101. In een ant-
woord op ons schrij-
ven laat het hoofd-
commissariaat van de

Volgens Edgar Boydens, de stafhouder
van de Nederlandse Orde van Advoca-
ten bij de balie in Brussel, worden bij
de aanstelling tot curator, Nederlands-
talige advocaten in het arrondissement
Brussel gediscrimineerd ten voordele
van advocaten uit andere arrondisse-
menten. Hij zal de zaak aankaarten bij
de Hoge Raad voor Justitie.

Drietalig antwoordapparaat van het CIC

Politiezone Druivenstreek ons het vol-
gende weten: “Met de stopzetting van

de dispatching te Asse werden alle po-

litiezones die geen 24-urenpermanen-

tie hebben, verzocht om de telefoon-

centrale buiten de openingsuren door

te verbinden met een centraal ant-

woordapparaat van het CIC (commu-

nicatie- en informatiecentrum van de

federale politie) te Leuven.”

“Tijdens een overlegplatform met de

korpschefs van het arrondissement

Halle-Vilvoorde werd door ons al op

19 september 2005 gewezen op het feit

dat het bandje van het automatisch

antwoordapparaat van het CIC con-

form de taalwetgeving diende te zijn.

Wij hebben samen met u vastgesteld

dat het CIC geopteerd heeft voor een

drietalig bandje en dat dit inderdaad

een inbreuk op de taalwetgeving uit-

maakt. Ten gevolge van deze keuze

heeft onze politiezone sinds vandaag

een eigen antwoordapparaat in ge-

bruik. De verwijzingen gebeuren nog

enkel in het Nederlands.” 

Zie ook pagina 8.

David Joly

Links Vlaams-nationaal maandblad

Drukpersstraat 20, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 223 31 40 • Fax 02 223 31 41

... is aan zijn 14e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Nieuws uit het parlementair halfrond

IN de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer interpelleerde Simonne Creyf (CD&V) de bevoegde minister
in verband met de gebrekkige kennis van het Nederlands van het personeel van de Brusselse 100-centrales.

Nederlandssprekenden die een noodoproep doen, ondervinden immers zeer veel moeilijkheden om te worden
geholpen, stelt Creyf vast. Soms worden hierdoor verkeerde adressen doorgegeven aan de hulpdiensten, of
begrijpen de telefoonoperatoren niet meteen de reden van de oproep. In realiteit kunnen deze gebreken levens
kosten.

Tweetaligheid 
Brusselse 100-centrales

Aan minister Patrick Dewael (VLD)
werd daarom gevraagd hoeveel perso-
neelsleden van de Brusselse 100-cen-
trales over een tweetaligheidsattest be-
schikken, welke maatregelen genomen
worden om de kennis van de twee
landstalen te verbeteren, en of de twee-
taligheid een vereiste is bij vacatures
voor de Brusselse 100-centrales.
In zijn antwoord op deze vragen deelde
Dewael mee dat hij inderdaad bevoegd
is voor de algemene installatie en wer-
king van de diverse 100-centra. De Fe-
derale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken bepaalt onder meer de minimale
personeelsbezitting van die centra. Het
zijn echter de gemeenten die als centra
voor het eenvormig oproepstelsel func-
tioneren, en die verantwoordelijk zijn
voor de aanwerving van het personeel
van de 100-centra die zich op hun
grondgebied bevinden.

De aanwerving van het personeel van
het Brusselse 100-centrum gebeurt dus
door het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, en bijgevolg oefent Binnenlandse
Zaken dan ook geen toezicht uit op de
aanwervingvoorwaarden, zoals de taal-
vereisten van het personeel.

Om toch enige informatie te kunnen
geven, nam minister Dewael contact
op met de bevoegde overheid: “In de

statuten van de dienst staat inder-

daad niet dat het personeel verplicht

tweetalig moet zijn. Evenwel wordt

het personeel dat in het bezit is van

het brevet van tweetaligheid, financi-

eel beloond. Op die manier wordt het

personeel van de Brusselse Hoofdste-

delijke dienst gestimuleerd om twee-

talig te worden. Momenteel werken er

36 beroepsbrandweerlui en 12 vrij-

willigers als operator in het Brusselse

100-centrum. In die groep wordt een

pariteit nagestreefd tussen het aantal

Nederlandstalige en Franstalige ope-

ratoren. Van de 48 brandweerlui zijn

er 20 reeds in het bezit van een brevet

van tweetaligheid. Bovendien wordt

er ook voor gezorgd dat bij de indeling

in ploegen van 8 personen telkens een

aantal operatoren van elke taalgroep

aanwezig zijn”, aldus de minister. 
De tweetaligheid in de Brusselse 100-
centrales wordt dus ‘gestimuleerd’, ter-
wijl het eigenlijk een vereiste zou moe-
ten zijn.

Gemeentelijk stemrecht 
voor niet-EU-onderdanen

Op federaal niveau is een wet goedge-
keurd in verband met het stemrecht
voor niet-EU-onderdanen bij de ge-
meente- en provincieraadsverkiezin-
gen. Wie wil deelnemen, moet zich op
de kiezerslijsten laten inschrijven, en
moet dus zelf de stap zetten. Boven-
dien moeten ze een verklaring onderte-
kenen dat ze de Belgische wetten zul-
len respecteren, enzovoort.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen konden al EU-onderdanen deelne-
men aan de lokale verkiezingen. Dat
was echter geen groot succes. De be-
trokkenheid van die EU-burgers bleek
vrij beperkt te zijn. Volgens Jef 
Tavernier (Groen!) is dat in hoofdzaak
te wijten aan een gebrek van informa-
tie.
Het Waalse Gewest heeft het initiatief
genomen om een informatiecampagne

op touw te zetten ten aanzien van niet-
Belgen, zowel de EU- als de niet-EU-
onderdanen. Daarin wordt de betrok-
kenen gewezen op het belang van de
verkiezingen in oktober 2006, en wordt
hun ondermeer uitgelegd waarover
zoal wordt beslist op het gemeentelijke
en provinciale niveau.
Ook in het Brussels parlement nam de
meerderheid een motie aan waarin het
de Brusselse regering vroeg initiatie-
ven te nemen om actief de niet-Belgen
te informeren over het belang van ge-
meente- en provincieraadsverkiezin-
gen.
Tavernier interpelleerde bevoegd
Vlaams minister Marino Keulen (VLD)
over de kwestie, en stelde de vraag of
de regering op het Vlaamse niveau een
gelijkaardig initiatief zal nemen. Deze
antwoordde als volgt: “Ik zal de ge-

meenten een omzendbrief bezorgen

waarin de onderrichtingen staan over

de wijze waarop de verkiezingen in

het Vlaamse Gewest moeten worden

georganiseerd. Daarin zal een passus

staan waarin hun wordt opgedragen

hun burgers goed te informeren over

hun rechten en plichten inzake verkie-

zingen. Ze moeten zelf bepalen hoe ze

dat doen: per brief, in een infoblad of

via een ander middel. Ze moeten de

mensen dus wijzen op hun recht om

zich als kiezer te laten registreren, en

de voorwaarden opsommen waaraan

ze moeten voldoen.”

De Vlaamse overheid zal echter geen
affichecampagne voeren of folders ver-
spreiden. Wel kunnen burgers terecht
op www.vlaanderenkiest.be.

Schorsing taalreglement
Merchtemse markt

Op 24 oktober 2005 keurde de gemeen-
teraad van Merchtem een reglement
goed, dat stelt dat handelaars op de
woensdagmarkt enkel Nederlandstali-
ge affiches en opschriften mogen uit-
hangen. De marktleider is verantwoor-
delijk voor het toezicht op de naleving
van dit reglement. Indien een markt-
kramer het reglement overtreedt, moet
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Simonne Creyf (Foto: CD&V)
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de marktleider hem gelasten zijn
kraam te sluiten. Indien een tweede
overtreding wordt vastgesteld, zal de
betrokkene voor minstens één jaar de
toegang als marktkramer tot de markt
worden geweigerd.
De gemeentebesturen van Liedekerke
en Vilvoorde wilden het reglement ook
op hun wekelijkse markt toepassen.
Gouverneur Lodewijk De Witte (SP.A)
schorste echter het taalreglement van
Merchtem. “De grondwet zegt dat al-

leen de parlementen het gebruik van

de talen mogen reglementeren. De ge-

meente Merchtem gaat hier haar be-

voegdheid te buiten. Ik heb als gouver-

neur van Vlaams-Brabant dan ook

geen andere mogelijkheid dan deze be-

slissing te schorsen”, vertelt De Witte
aan Het Laatste Nieuws.
Burgemeester Eddy De Block was zeer
teleurgesteld met deze maatregel: “Als

gemeente willen we zo veel mogelijk

de aanzet geven om het Nederlands te

gebruiken, maar nu dit besluit ge-

schorst is, vraag ik me af wat we als

gemeente nog kunnen doen.

Langs de ene kant maakt de

hogere overheid een priori-

teit van het Nederlandstalig

karakter van de Rand, maar

langs de andere kant schorst

ze een instrument waarmee

we dat kunnen bewerkstelli-

gen.” (De Standaard, 30 no-
vember 2005) 
De Block verwees in de pers
naar het charter dat door achttien ge-
meentes uit de Vlaamse Rand onderte-
kend werd in Asse, op initiatief van de
provincie. De krachtlijnen van het
charter zijn de promotie van het Neder-
lands als integratiemiddel bij uitstek en
de strikte toepassing van het territo-
rialiteitsbeginsel en de taalwetgeving.
De ondertekening van het charter ka-
dert in de werking van het overlegplat-
form van de gemeentes uit de Vlaamse
Rand, dat opgezet werd door de pro-
vincie.
Tijdens de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement op 30 november
2005 vroeg Mark Demesmaeker (N-VA)
aan de Vlaamse regering snel werk te
maken van een expertenstudie over de
(juridische) mogelijkheden die de
overheid en de gemeenten hebben in
hun strijd voor de vernederlandsing
van de Vlaamse Rand.
De gemeenteraad van Merchtem heeft
midden december 2005 besloten om,
ondanks de schorsing door de gouver-
neur, het verbod op anderstalige recla-
me op markten te handhaven.

Ontwerpdecreet 
Vlaamse Wooncode

De Vlaamse regering keurde vrijdag 2
december 2005 een wijziging goed aan
de Vlaamse Wooncode. Die wooncode
bepaalt voortaan dat mensen die een
sociale woning willen huren en geen
school gelopen hebben in het Neder-
lands, bereid moeten zijn een aange-
paste gratis taalcursus Nederlands te
volgen. Uiteraard lieten de hevige reac-
ties vanuit Franstalige hoek niet lang
op zich wachten. “Nederlands moeten

kennen om een sociale woning te krij-

gen, dat is een stap te ver. Zo ontzegt

men de Franstalige het fundamenteel

recht op wonen. Dit stinkt naar racis-

me”, aldus MR-kamerlid François de
Donnea.
De Vlaamse Wooncode is er echter niet
op gericht om mensen uit de sociale
woningen weg te houden, legde Bart
De Wever (N-VA) tijdens de plenaire
vergadering van 7 december 2005 uit.
De cursus Nederlands die aangeboden

wordt verlengt de wachttijd niet, want
op het moment dat men de sociale wo-
ning krijgt toegewezen – gemiddeld na
2 jaar – kan die cursus al lang afgerond
zijn. Bovendien is aan de cursus geen
examen noch een toelatingsvoorwaar-
de aan verbonden. Wie niet in staat is
de cursus te volgen of met succes te
voleindigen, komt nog steeds in aan-
merking voor een sociale woning. Het
voorstel van de Vlaams Regering
spreekt uitdrukkelijk van ‘de bereid-
heid tonen het Nederlands te leren’,
eerder dan voor de verplichting ‘Neder-
lands te kennen of te spreken’.
Binnen het Vlaams Parlement was er
enkel tegenkanting vanuit de Groen!-
fractie, bij monde van Mieke Vogels die
onder meer stelde dat het recht op wo-
nen niet gekoppeld mag worden aan de
kennis van het Nederlands. Vogels
vreest dat de zwaksten in onze samen-
leving het slachtoffer zullen worden
van die maatregel: “Ze zullen uitgeslo-

ten worden van de sociale huisvesting

en terechtkomen bij de huisjesmel-

kers. Dat is de realiteit.”

“Ik heb met enige verbijstering vastge-

steld dat de Waalse politici in dit half-

rond over een duikboot bechikken in

de persoon van mevrouw Vogels en het

verlengstuk van de Parti Socialiste in

dit parlement aanwezig is in de vorm

van extreem links, meer bepaald

Groen!”, was de repliek van Rob Ver-
reycken (Vlaams Belang).
Brussels staatssecretaris voor Huisves-
ting, Françoise Dupuis (PS) vreest dat
na de goedkeuring van het ontwerpde-
creet in het Vlaams Parlement alsmaar
meer behoeftige gezinnen die op zoek
zijn naar een sociale woning en geen
Nederlands kennen, naar Brussel zul-
len afzakken.

Drietalig antwoordapparaat
van het CIC (bis)

Zoals u reeds kon lezen in onze rubriek
‘Vlaams Bewegen’ op pagina 7 hanteert
het communicatie- en informatiecen-
trum (CIC) van de federale politie te
Leuven een drietalig antwoordappa-

raat. Tijdens een vergadering
van de bevoegde commissie
in de Kamer op 21 december
2005 liet minister Patrick De-
wael doodleuk weten dat de
ingesproken tekst binnenkort
viertalig zal worden, vermits
ook het Duits zal worden toe-
gevoegd. 
Wanneer een burger naar een
lokaal politiekorps in Vlaams-

Brabant belt op het ogenblik waarop
de telefooncentrale in die zone niet is
bemand, wordt hij of zij in het Neder-
lands, Frans, Duits en Engels doorver-
wezen naar het noodnummer 101. De
meertaligheid is volgens de minister in-
gegeven vanuit de bekommernis van
efficiënte hulpverlening aan personen
die misschien in nood zijn. Dewael is
van mening dat die bekommernis pri-
meert op een strikte toepassing van de
taalwetgeving. De herhaling van de
tekst in meerdere talen “heeft te maken

met de aanwezigheid van faciliteiten-

gemeenten in Vlaams Brabant en met

de vaststelling dat minstens 20% van

de oproepen naar het CIC Leuven niet

in het Nederlands gebeurt.”

Bart Laeremans, kamerlid voor het
Vlaams Belang, reageerde verbaast en
teleurgesteld: “Ik zou eens willen we-

ten of zoiets ook het geval is in het

Waalse landsgedeelte, of men het daar

ook in meer talen doet.” Zijn partij
heeft inmiddels een klacht ingediend
bij de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht.

David Joly
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“Langs de ene kant maakt de hogere overheid
een prioriteit van het Nederlandstalig karakter

van de Rand,
maar langs de andere kant schorst ze een

instrument waarmee we dat kunnen
bewerkstelligen.”



59 Vlaamse gemeenten tellen meer dan
10% werkzoekende met taalachter-
stand. Drogenbos voert de lijst aan met
een aandeel van liefst 62,6%, gevolgd
door Spiere-Helkij (60,9%) en Kraai-
nem (57%). Op 16 staat de gemeente
Overijse met 31%, Hoeilaart op de 22ste
plaats met 25,9%, gevolgd door Tervu-
ren met 25,7%.
Volgens het onderzoek van de VDAB
blijkt dat allochtonen gemotiveerd zijn
om taallessen Nederlands te volgen. 
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Frans Kafka leeft nog bij Belgacom

T OEN mijn moeder in Waver stierf op 1 december 2005 moest ik haar telefoonabonnement laten stopzetten.
Aangezien alle correspondentie voor Waver uit Namen komt stuurde ik daar een (Franstalig) briefje met een kopie

van de overlijdensakte.Toen 20 dagen later de telefoonlijn nog steeds actief was belde ik Belgacom in Brussel waar men
mij laconiek zei dat er een zekere wachttijd was, en indien ik de zaken wou bespoedigen mijn toevlucht kon nemen tot
een telefoonwinkel. Op mijn vraag waar er in de nabijheid van Overijse zo een winkel was ontstond er paniek. De dame
aan de lijn zocht blijkbaar op een plan en suggereerde mij Terhulpen als dichtsbijgelegen. Toen ik haar opmerkzaam
maakte dat daar alles wel in het Frans zou gebeuren vond ze plots een winkel in Overijse, Brusselsesteenweg 444.

Toen ik de zaak in Overijse binnentrad
kwam er een korzelige jongedame die
mij aansprak met: goedendag, bonjour.
Op mijn vriendelijke opmerking dat die
“bonjour” in Overijse niet hoefde, zei
ze dat er veel Franstaligen de winkel
bezochten. Toen ik nogmaals vriende-
lijk zei dat het dan nog tijd genoeg was
om over te schakelen en ook
dat die Franstaligen misschien
wel graag eens Nederlands
spraken om te oefenen, gaf ze
een schuine opmerking, wou
me niet meer te woord staan
en verdween naar achter. 
De mannelijke verkoper die ook in de
winkel was zou mij verder helpen met
veel goede wil, maar zijn Nederlands
was allesbehalve. Zo schreef hij ‘over-
lijden’ als ‘overlheid’ en dies meer. Hij
zou het nodige doen om te lijn af te
sluiten. 
Rond nieuwjaar komt op het adres van
mijn moeder een brief toe: “Geachte

Mevrouw … u heeft onlangs op 23/12

contact met ons gezocht … uw opinie

is voor ons belangrijk … wilt u de vra-

genlijst op de keerzijde invullen?” In
Nederland zou men zeggen ‘Nu breekt
mijn klomp.’ De lijn is nog steeds actief
en zou volgens de laatste gegevens op
Driekoningen buiten dienst worden ge-
steld of misschien … met sint-juttemis
als de kalveren op het ijs dansen.

Over het taalincident in Overijse heb ik
een brief gestuurd naar het hoofdkan-
toor van Belgacom, maar ontving tot
op heden geen antwoord. Het kan toch
niet dat Vlamingen in hun eigen ge-
meente op deze wijze bejegend worden
door de grootste telefoonactor. Nu de
media de mond vol hebben over inbur-
gering, integratie…. kan het toch niet
dat dit proces continu gesaboteerd
wordt door instanties als Belgacom,
Telenet, Electrabel, Colruyt, Delhaize,

de banken, de postkantoren, de Lijn,
Makro, Ikea… 
Vlaamse Regering en Vlaams Parle-
ment, word eens wakker. Kom eens
een kijkje nemen in onze Vlaamse
Rand en zie hoe uw integratiepogingen
worden tegengewerkt. Ga dan ook
eens naar Waver, Waterloo, Terhulpen,

Genval, Rixensart, en zie hoe
wederkerig die zogenaamde
“goodwill” is. Probeer in Waver
of Waterloo bijvoorbeeld maar
eens een Nederlandstalig boek
te kopen. Er is dringend nood

aan communautair overleg tussen Vla-
mingen en Walen, of nieuw wetgevend
werk om Vlaams-Brabant te redden
van de nieuwe verfransingsgolf. 

Roeland Gillis

Nvdr.: Belgacom heeft inmiddels schrifte-
lijk een verontschuldiging gestuurd met de
mededeling dat zij de opmerkingen als een
nuttige bron van informatie beschouwen,
die hen helpt om hun dienstverlening per-
manent te optimaliseren.
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Het kan toch niet dat Vlamingen in hun eigen
gemeente op deze wijze bejegend worden

door de grootste telefoonactor.

Cijfers VDAB inzake taalachterstand

UIT cijfers van de VDAB blijkt dat er eind 2003 in totaal 23.397 of 10,3% werkzoekenden ingeschreven waren
met een taalachterstand Nederlands. Een kwart van de werkzoekenden met taalachterstand zijn autochtone

Belgen, 31,7% is Maghrebijn of Turk en 34,3% is afkomstig van een ander land van buiten de Europese Unie.

Tabel 1: NWWZ+ met taalachterstand Nederlands, naar etnie, Vlaanderen, toestand per
eind 2003.
NWWZ+ omvatten de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW), de jongeren in
wachttijd, de vrije ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekende, al
dan niet in beroepsopleiding.
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De interesse van Franstalige Belgen
voor het VDAB NT2-aanbod (opleidin-
gen Nederlands voor anderstaligen) is
echter minder groot: 15,1% van de cur-
sisten NT2 zijn autochtone Belgen, het
aandeel van de autochtone Belgen in

Tabel 2: Deelname van werkzoekende aan de taal opleidingen, naar etnie, in 2003.
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de groep met taalachterstand is 
25,2%. De afstemming van de Frans-
talige Belgen op de Franstalige media,
onderwijsvoorzieningen en arbeids-
markt heeft daar volgens de VDAB de-
bet aan.

“Er zijn verschillen binnen de alloch-

tonengroep zelf: Inburgeraars worden

van bij het begin ingeleid in de

Vlaamse cultuur en beseffen dat hun

toekomst ook een beetje afhangt van de

kennis van de Nederlandse taal. Al-

lochtonen daarentegen die hier al lang

wonen hebben ervaren dat ze met het

Frans alleen kunnen functioneren. De

bereidheid van inburgeraars om taal-

opleidingen te volgen is dan ook veel

groter dan bij deze laatste groep”, al-
dus Véronique Bajoux, instructeur bij
VDAB Vilvoorde.
Het volledige rapport ‘Hier spreekt

men Nederlands. Werkzoekende met

taalachterstand’ kan men terugvinden
op http://www.vdab.be/trends/.

David Joly



OP 1 januari 2006 fusioneerden het Vlaams Neutraal Ziekenfonds met hoofdzetel in Mechelen en het Neutraal
Ziekenfonds met hoofdzetel in Lier tot het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Daarmee is een krachtig, onge-

bonden en overtuigd Vlaams ziekenfonds geboren dat ruim 70.000 leden telt. Binnen de landsbond van de
Neutrale Ziekenfondsen is dat op twee na het grootste ziekenfonds. Bovendien blijkt uit de almaar groeiende
ledencijfers dat het ziekenfonds vooral aanslaat bij jonge mensen. In zijn missie ijvert het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds resoluut voor de volledige splitsing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en staat het ook volledig
los van iedere politieke partij.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is
nieuw maar krijgt wel als officiële
stichtingsdatum de oprichting van het
vroegere mutualiteitverbond te Lier, nl.
10 april 1916. Het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds bekleedt een unieke
plaats in het landschap van de zieken-
fondsen, nl. Vlaams én Neutraal. Van-
daar ook de naamkeuze die eigenlijk
nauw aansluit bij de namen
van de samenstellende zieken-
fondsen.

Overtuigd Vlaams

In zijn pleidooi voor de volledige split-
sing van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering baseert het Vlaams & Neu-
traal Ziekenfonds zich op een aantal
vaststellingen:
– structurele hervormingen in de soci-

ale zekerheid zijn momenteel onmo-
gelijk omdat Vlamingen en Walen
anders tegen de zaken aankijken.
Vlaanderen heeft overigens andere
noden dan Wallonië;

– goed bestuur is onmogelijk door het
bestaan van verschillende beleidsni-
veaus, dit werkt vaak contraproduc-
tief.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
ziet zichzelf als een onderdeel van het
Vlaamse verenigingsleven en steunt –
hetzij logistiek, hetzij via sponsoring –
de niet-partijpolitieke Vlaamse Bewe-
ging. Op elk moment profileert het zie-

kenfonds zich als een duidelijk Vlaams-
gezind ziekenfonds.

Bewust Neutraal

Onder bewust neutraal, als tweede pij-
ler, verstaat het ziekenfonds dat het to-
taal ongebonden is van eender welke
vakorganisatie, zuil of zorgverstrekker.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
respecteert de mening van haar leden
en is pluralistisch ingesteld. Het zie-
kenfonds heeft ook geen banden met
politieke partijen, investeert niet in
sectoren die tot het domein van de
zorgverstrekkers behoren (bvb. zieken-
huizen, apothekers, ...) en garandeert
zowel de vrijheid van de patiënt als van
de zorgverstrekker. Het ziekenfonds
verdedigt het principe van solidariteit
tussen jong en oud, gezonden en zie-
ken en hecht veel belang aan een toe-
gankelijke en betaalbare geneeskunde. 

Kleinschalig 
met een groot voordeel

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
mag dan binnen de Landsbond van
Neutrale Ziekenfondsen tot de groten

gerekend worden, het opteert wel voor
een kleinschalige aanpak waardoor le-
den een persoonlijke en familiale band
met hun ziekenfonds kunnen opbou-
wen. Dat vertaalt zich in het eigentijd-
se beeld en de bijpassende slagzin:
“Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
staat achter u.” Bovendien speelt het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds soepel

in op maatschappelijke trends
en voorziet het daarom vanaf
2006 extra tegemoetkomingen
bij lasertherapie, lenzen, rook-
stopmiddelen en vaccinaties. 

Jong ziekenfonds 
met overwegend jonge leden

Uit de ledencijfers blijkt duidelijk dat
het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
goed scoort bij jongeren en gezinnen.
Op geografisch vlak valt op dat de le-
den vooral uit de provincie Antwerpen
(63,8%) komen, wat vrij logisch is voor
een ziekenfonds met een maatschappe-
lijke en administratieve zetel in dezelf-
de provincie. Bijna 20% van de leden
woont in Vlaams-Brabant en Brussel.
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
heeft een uitgebreid netwerk aan geïn-
formatiseerde kantoren en contactpun-
ten over heel Vlaanderen, onder andere
in Overijse (Eizer). Meer informatie
kan je krijgen op: 0800-179 75 of
www.vnz.be

Luk Vandeuren
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Ambitieus “Vlaams & Neutraal Ziekenfonds”
uit de startblokken!
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JULES PEETERS N.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Gebr. Danhieuxstraat 6 - 3090 Overijse
Tel: 02 687 63 30 - Fax: 02 687 36 98

Email: verzekeringen@julespeeters.be  -  CDV nr. 11.252

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. (02)687 87 87 - Fax (02)687 33 33

Op elk moment profileert het ziekenfonds
zich als een duidelijk Vlaamsgezind

ziekenfonds.
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Mantelzorg en zelfzorg

NAAR schatting 290.000 gezinnen doen in Vlaanderen vandaag aan
thuiszorg. Zij dragen in het thuismilieu zorg voor een langdurig zieke,

een zorgbehoevende oudere, of een persoon met een handicap. Deze 
‘families-thuisverzorgers’ zijn de belangrijkste zorgdragers in de thuiszorg.

Thuiszorg impliceert keuzes maken,
geen éénmalige keuze, maar elke dag
opnieuw. De ‘lasten’ die vaak op de
schouder van één persoon terechtko-
men, zijn zwaar. Wanneer iemand af-
hankelijk wordt van gezins- en familie-
leden door ziekte en/of handicap,
worden zowel de zorgbehoevende per-
soon als zijn omgeving geconfronteerd
met een emotioneel verwerkingspro-
ces. Gevoelens van onzekerheid, on-
rust en bezorgdheid, verwarring, angst
en kwaadheid, schuld en eenzaam-
heid… kunnen het gevoelsleven ver-
storen van de persoon die de zorg no-
dig heeft, van de mantelzorger, het
gezin en de familie. Daarnaast zijn er
heel wat fysieke, materiële, financiële
en sociale lasten die de draagkrachten
van de mantelzorger flink op de proef
kunnen stellen.

Overbelasting blijkt een van de belang-
rijkste bedreigingen voor de mantel-
zorger te zijn. Naarmate de zorg langer
duurt of intensiever wordt, is er steeds
minder tijd voor ontspanning en een ei-
gen leven. Soms verdwijnt de balans
tussen draagkracht en draaglast. Er
ontstaan dan vaak allerlei lichamelijke,
psychische en/of relationele proble-
men. Er moet voorkomen worden dat
de mantelzorger zelf patiënt wordt, dat
hij of zij opbrandt. Heel belangrijk is
dat de mantelzorger actief blijft deelne-
men aan de samenleving. De zorg mag
niet ten koste gaan van betaald werk,
vrijetijdsbesteding of onderwijs.
Door de toenemende vergrijzing, de
toename van het aantal chronisch zie-
ken, de lange wachtlijsten in rust- en
verzorgingshuizen, de grote schaarste
in de professionele zorg én een tekort

aan financiële middelen, zal het belang
van mantelzorg steeds meer toenemen.
Het aantal mantelzorgers neemt echter
niet in dezelfde mate toe. Vrouwen bij-
voorbeeld - van oudsher de mantelzor-
gers bij uitstek - hebben tegenwoordig
veelal een baan buitenshuis. Kinderen
hebben het te druk met werken of stu-
deren. De vraag naar hulp, en daarmee
de druk op de mantelzorger, zal steeds
meer toenemen, onder andere bij ge-
brek aan voldoende professionele
hulp. 
De meeste mantelzorgers zijn niet op-
geleid als verpleegkundige of zieken-
verzorger maar vaak wordt wel van
hen verwacht dat ze hetzelfde werk
doen. Mantelzorg is dus een veeleisend
beroep waarbij men het juiste even-
wicht moet vinden tussen zorg voor de
ander en zorg voor zichzelf.

Micheline Baetens,

voorzitster De Notenboom

Erkenning Vlaamse Gebarentaal

ONLANGS werd een optreden van de zanger Ronny Mosuse, in gemeenschapscentrum De Zandloper te
Wemmel, simultaan vertaald voor doven en slechthorenden. De vertaling kwam er nadat Mosuse op het

ministerie van Onderwijs in Brussel een optreden gaf, waarbij Anneke Van Rode, de gebarentolk van het Vlaamse
parlementslid Helga Stevens (N-VA) het optreden tolkte voor de aanwezige slechthorenden.

In Vlaanderen zijn er zo’n negenhon-
derdduizend mensen met gehoorpro-
blemen, waarvan tussen de zes- en de
zevenduizend gebarentaalgebruikers.
Toch zijn er maar een veertigtal tolken
beschikbaar en de meesten doen het
ook maar een veertig uur per jaar.
Op 1 en 2 december 2005 werd Helga
Stevens uitgenodigd als gastspreker op
het tweede Arabisch Parlementair
Symposium rond de rechten van perso-
nen met een handicap in Beiroet 
(Libanon). Ze was daar op uitnodiging
van de Speciale VN Rapporteur voor
mensen met een handicap, mevrouw
Khalifa bin Ahmed al-Thani. De aanlei-
ding was een toespraak die Stevens
hield op de conferentie van de Wereld-
federatie van Doven in Helsinki in ok-
tober 2005.

Het parlementslid sprak toen als voor-
zitster van de Europese Unie van Do-
ven (EUD) over hoe belangenverdedi-
ging en netwerking op Europees
niveau ertoe heeft bijgedragen dat
dove mensen meer en meer als vol-
waardige burgers worden gezien in
plaats van als tweederangsburgers. Er-
kenning van de nationale gebarentalen,
speelde in dit alles een grote rol. Want
gebarentaal is dé sleutel tot inclusie
van dove mensen, net zoals het recht
om het Nederlands te gebruiken eman-
ciperend heeft gespeeld voor de Vlaam-
se bevolking. Helga Stevens neemt ook
in het Vlaams parlement het initiatief
voor de erkenning van de Vlaamse Ge-
barentaal.
Het symposium in Beiroet was het
tweede in een serie van 14 symposia

die gedurende de volgende drie jaren in
verschillende Arabische landen zal
worden gehouden. Het doel van de
symposia is de Arabische beleidsma-
kers in staat te stellen om nationale
wetgeving op te stellen of bestaande
wetten te verbeteren met als doel gelij-
ke kansen en volledige inclusie voor
mensen met een handicap in de Arabi-
sche wereld mogelijk te maken. 
Het thema van dit tweede symposium
was Onderwijs en Werk voor personen
met een handicap. In dit kader hield
Helga Stevens een lezing over (de bar-
rières in de) toegang tot hoger onder-
wijs voor dove studenten in Europa.

Micheline Baetens

Op 22 april en 20 mei 2006 organiseert
De Notenboom in het Felix Sohie-
centrum te Hoeilaart twee Gespreks-
namiddagen over Mantelzorg en Zelf-
zorg. Meer informatie: 02 657 51 50 of 
micheline.baetens@telenet.be.
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Wist je dat...
• kurk perfect gerecycleerd kan worden?

• kurk niet vergaat?

• kurk slechts om de 9 jaar geoogst kan worden?

• het dagcentrum in Dadizele kurk terug vermaalt?

• de Sint-Martinusscholen Overijse (SMO) kurk inzamelen voor

dat dagcentrum?

• je met je kurk op onze 2 adressen terecht kan (zie onder)?

• het MOS-team (Milieuzorg Op School) u daarvoor dankbaar is?

SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

Moderne Wetenschappen
Handel
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Kantoor-Verkoop + Verzorging-Voeding

COLLEGE
3de en 4de jaar:

ASO: Economie (4 uur wiskunde)
Economie (5 uur wiskunde)
Humane Wetenschappen
Latijn (4 uur wiskunde)
Latijn (5 uur wiskunde)
Wetenschappen

TSO: Handel
BSO: Kantoor

5de en 6de jaar:
ASO: Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde
Latijn - Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Latijn - Wiskunde
Latijn - Moderne Talen
Moderne Talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

MIDDENSCHOOL
Lipsius B: 1e graad tel. 02 687 82 46
Waversesteenweg 96 fax 02 687 93 07
3090 OVERIJSE middenschool@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be
COLLEGE
Lipsius A en C: 2e graad tel. 02 687 72 70
Waversesteenweg 96 fax 02 687 93 07
3090 OVERIJSE college@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be

Nahon: 3e graad tel. 02 687 74 83
Brusselsesteenweg 147 fax 02 687 46 49
3090 OVERIJSE nahon@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be

De Sint-Martinusscholen behoren tot Drieklank, de scholengemeenschap Overijse-Tervuren-Zaventem

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

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.
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Een nieuwe toekomst voor het Vlaamse lied

HET Algemeen Nederlands Zangverbond is van bij zijn oprichting in 1948 steeds de motor geweest van de
Vlaamse koor- en liedbeweging. Ook vandaag nog is het ANZ één van de belangrijkste promotors van de

Vlaamse muziek. Voor koren en orkesten, zowel professioneel als amateur, voor scholen en academies, voor jeugd-
verenigingen, middengroepen en voor vele muziekliefhebbers is het ANZ hét aanspreekpunt als over het Vlaamse
lied gaat. Dagdagelijks krijgt het ANZ vragen naar partituren.

Sinds enkele jaren stelt zich echter een
probleem. De liederen van onze com-
ponisten (Preud’homme, Hullebroeck,
Meulemans, Van Hoof, Tinel, Fere-
mans, De Vocht, Veremans,…) zijn nog
amper verkrijgbaar. De respectievelij-
ke uitgeverijen, vaak nog in handen
van de familie van de componisten, zijn
niet meer actief of kunnen de investe-
ringen voor druk en distributie niet
meer dragen. Nochtans is de
vraag nog groot.
Dit probleem dreigt nefast te
worden voor onze liedcultuur!
Daarom is het ANZ gestart met
een ambitieus project: de digi-
talisering van het Vlaamse lied.
Met dit initiatief willen we meer dan
ooit werk maken van onze opdracht
om het Vlaamse lied te promoten, in
het bijzonder naar de jeugd. Daarom
ook kiezen we resoluut voor toekomst-
gerichte toepassingen. 

Paradepaardje wordt onze nieuwe
webstek: www.anz.be. 
Alle partituren zullen via het Internet
wereldwijd, 24/24 uur, ingekeken en le-
gaal gedownload kunnen worden. Bo-
vendien zullen bij elk lied ter illustratie
een muziekfragment en een verwijzing
naar beschikbare cd’s gevoegd worden.
Op die manier krijgen ook koren en so-

listen, die deze liederen opnemen, een
extra promotionele ondersteuning.
Sinds 12 december 2005 is een eerste
schijf van 100 partituren beschikbaar,
en werd de webstek gelanceerd. En zo
zal stilaan, maar zeker, een structurele

en blijvende oplossing geboden wor-
den voor het partiturenprobleem én
krijgt het Vlaamse lied een nieuwe en
mooie toekomst.
Een dergelijk groots en ambitieus pro-
ject betekent natuurlijk een enorme in-
vestering: ruim 30.000 euro gedurende
3 jaar. 
Onze minister van cultuur heeft beslist
het ANZ geen subsidies te geven voor

dit project. Dit betekent dat wij
genoodzaakt zijn aan te klop-
pen bij al wie het Vlaamse lied
wel een warm hart toedraagt
en er mee wil voor zorgen dat
ook onze jeugd deze liederen
nog kan zingen. Daarom heb-

ben we een formule uitgewerkt van Pe-
ter- en Meterschap. Als Peter of Meter
van een lied betaalt u 30,00 euro en
maakt u de digitalisering ervan moge-
lijk. In ruil wordt uw naam opgenomen
op de Peter & Meterlijst.
Dankzij de erkenning van het project
door het VCM, het contactforum voor
erfgoedverenigingen in Vlaanderen,
kunnen wij u desgewenst een fiscaal
attest bezorgen. Giften kunnen vanaf
heden op het rekeningnummer 745-
0141667-19 op naam van VCM-ANZ.
Wie geen fiscaal attest nodig heeft of
een factuur voor sponsering verkiest,
kan rechtstreeks storten op rekening
402-6179031-31 van het ANZ.
Meer informatie vindt u op onze web-
stek www.anz.be, maar u kan ook
steeds contact opnemen met Geert
Gravez, secretaris ANZ vzw, College-
laan 106, 2100 Deurne, telefoon
03/237.93.92, fax 03/322.58.77, e-post
geert.gravez@anz.be. 
Het ANZ dankt u alvast voor het ver-
trouwen en de steun.

Bruno Valkeniers,

Voorzitter ANZ

Alle partituren zullen via het Internet
wereldwijd, 24/24 uur, ingekeken en legaal

gedownload kunnen worden.

TASTENHOYE bvba

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

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

MARNIXRING
Overijse
Vlaamse internationale serviceclub

De Vrijheijt
www.marnixring.org
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Linkebeek

We komen Linkebeek binnen langs de
Hollebeekstraat. We kruisen de spoor-
lijn en rijden 20 m verder rechts de
Lange Haagstraat in. Lang is ze inder-
daad, want pas na 1,2 km nemen we
rechts de Kleiveldstraat over 50 m. Dan
links de Kleindalstraat over 400 m,
links de Kasteelstraat over 200 m,
rechts de Zavelstraat over 100 m, links
opnieuw de Kasteelstraat over 100 m,
links de Stationsstraat over 200 m en
nog eens links het Gemeenteplein over
100 m. Met nog een stukje Kerkstraat
over 100 m zijn we aan de Sint-Sebasti-
aanskerk, meteen het centrum van
Linkebeek. Dit verstedelijkt woon-
dorp met villawijken is 434 ha groot en
telt 4770 inwoners (Linkebekenaars,
mulle douwers). Dit betekent 1100 in-
woners per km2. Er is nog 26 ha bos
(vnl. Kleetbos). De gemeente is heuve-
lig tussen 42 en 112 m, ze ligt aan de
rand van de Brusselse voorsteden en
kent taalfaciliteiten voor de Franstali-
gen. 
De naam Linkebeek werd al vermeld in
1190 en betekent waarschijnlijk ‘krom-
me beek’. Bij de jongste verkiezingen
haalde de Lijst van de Burgemeester
(Christian Van Eyken) 12 zetels en de
oppositie LK 2000 (zeg maar de onver-
valste Vlamingen) 3 zetels. De OCMW-
voorzitter is Philippe Thiéry. Het ge-
meentebestuur is er dus in Franstalige
handen. Dit mag ons optimisme niet
temperen en we beginnen hier een 8
km lange wandeling of fietstocht door
het dorp. De driebeukige classicisti-
sche Sint-Sebastiaanskerk is van
1773. Binnen kan men bekijken: een ro-
maanse doopvont uit de 12e eeuw,
twee zijaltaren uit 1650, koorlambrise-
ring, communiebank en biechtstoelen
uit de 18e eeuw, een orgel uit 1619, beel-
den van Sint-Antonius abt en
O.L.Vrouw met het Kind. De kerk bezit
een perkamenten Guldenboek van de
Broederschap van Sint-Sebastiaan ge-
sticht door Karel de Stoute in 1469. Dit
gebeurde bij zijn bezoek aan het dorp
met een stoet van edellieden, hofbe-
ambten en legerleiders. Van die dag af
werd Linkebeek een beroemd bede-
vaartsoord naar Sint-Sebastiaan. Langs
de rechterzijbeuk van de kerk dalen we
van de Kerkstraat af naar de Kasteel-
straat. 
Even rechts over 25 m en dan links de
Kasteelstraat. We komen aan het be-
roemde Wijnbrondal dat we volgen.
Het is ongetwijfeld een van de aller-

mooiste plekjes van Vlaanderen. Het
ligt in een golvend landschap tussen 58
en 102 m. Prachtig voorbeeld van Bra-
bants Valleitype met een rijke planten-
groei. De Wijnbronbeek die door het
landschap kronkelt als een slang heeft
een zo wisselend landschap dat vele
schilders, schrijvers en musici er hun
toevlucht hebben gezocht. In de volks-
mond spreekt men dan ook van het Ar-
tiestendal. 
Dit Wijnbrondal eindigt in de Holle-
beekstraat  en wanneer we hier 90 m
rechts nemen komen we aan het Wou-
terbos dat we links inslaan, de toe-
gangspoort tot het kerkhof, de voetbal-
velden en het Kleetbos. We keren
terug en nemen rechts de Schavei die
we 200 m volgen. Dan rechts de Holle-
beekstraat over 150 m en we komen in
de wijk ’t Holleken (genoemd naar de
gelijknamige hoeve) dat zelfs een eigen
spoorwegstation heeft. De kapel is toe-
gewijd aan Franciscus Xaverius. We

nemen de Hollekensweg over 370 m tot
de Lange Haagstraat, deze naar rechts
over 250 m en dan links de Perkstraat.
We gaan onder de spoorweg door en
nemen na 750 m rechts het Kautergat
waarmee we het Hof te Perck berei-
ken. Het is een prachtige, zeer merk-
waardige en zeer goed bewaarde geslo-
ten hoeve met bakstenen gebouwen
rond het erf. Vroeger Hof te Linkebeke
maar sinds het afgeperkt werd tegen
het wild van het Zoniënbos, Hof te
Perck. Bakermat van het geslacht Per-
ke, reeds vermeld in 1186. In 1660 ge-
deeltelijk afgebrand en later veel scha-
de door de Franse troepen. Na de
Franse revolutie eigendom van de
godshuizen van Brus-
sel (OCMW). We zijn
hier in het gehucht
Verrewinkel vlakbij
de gelijknamige beek. 
We verlaten de hoeve
met het Kautergat en
aan de Perkstraat ne-
men we rechtdoor de veldweg die na
400 m uitkomt aan de Kleindalstraat.
Hier links 250 m tot de Klaprozenweg
die we rechts nemen. Aan een T-krui-
sing na 250 m rechts de Marissaldreef
die na een bocht het Wijtsmanpad
wordt. Dit pad eindigt na 300 m aan de
Roze Molen. Deze voormalige water-
molen heeft een bewaard gebleven ijze-
ren molenrad onder een houten boven-
gedeelte. Opgericht in 1563 als
papiermolen en in 1718 omgevormd tot
graanmolen. Het huidige roze geschil-
derde gebouw heeft drie traveeën en
dateert van 1850.
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H.Sebastianus, martelaar

Van de heilige Sebastianus is niet veel bekend. Veel legenden zijn over deze bijzondere
persoon verteld. Hij werd in de derde eeuw geboren in Milaan en was soldaat in het
leger van keizer Carinus (283-285). Hij was van christelijke ouders en stelde het tot
doel; zij die leden onder de christenvervolging te helpen. Na de dood van keizer Carinus
werd Diocletianus (284-305) de nieuwe keizer en onder zijn bewind laaide de christen-
vervolging weer op. Toen de keizer ervoer dat zijn voorbeeldige soldaat Sebastianus
christen was liet hij hem aan een paal binden en met pijlen doorboren, daarna werd hij
gegeseld tot de dood er op volgde.
Een legende vertelt dat een jonge weduwe, Irene genaamd, het levenloze lichaam van
de martelaar wilde afnemen en begraven, toen ze plotseling bemerkte dat Sebastianus
nog leefde. Na te zijn genezen ging hij naar de keizer en beschuldigde hem openlijk van
zijn misdaden tegen de christenen. Daarop liet de keizer hem vastnemen en door
soldaten in het Circus van Rome, met stokken doodslaan. Dit zou zijn gebeurd op 20
januari 288. Hij werd door Lucina, een vroom christin, uit het Circus weggehaald en aan
de Via Apia bij de apostelbasiliek begraven. In de negende eeuw werd de H.Sebastianus
de titelheilige van deze basiliek. Feestdag: 20 januari.

De Moelie.



17Spoorslag jaargang 36, nummer 1 - 2006

De Roze Molenweg brengt ons na 150
m onder de spoorwegbrug naar de Kas-
teelstraat. In het Kasteel heeft Her-
man Teirlinck heel wat van zijn wilde
jaren doorgebracht. De huidige gebou-
wen dateren van 1860 en zijn opgericht
door J.J. d’Anethan, de toenmalige bur-
gemeester van Linkebeek. Momenteel
woont er een graaf, en de imposante
gebouwen in een 10 ha groot park ade-
men een zekere rust uit. De Kasteel-

straat brengt ons na 350 m rechts naar
de Fons Dehaesstraat die we 200 m vol-
gen tot de Trap van de Honderdjarige.
We bestijgen de oude trappen en ne-
men links de Pastorijstraat die ons
naar de Pastorie brengt. Oudste ver-
melding in 1496. Het tweeverdiepin-
genhuis heeft een zadeldak van pannen
en leien. Naar de kerk is het nog een
peulschil. Na een bezoek aan het ge-
meenschapscentrum van de Vlaamse
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Rand, De Moelie (Sint-Sebastiaan-
strraat 14) kunnen we onze wagen op-
nieuw oppikken en rijden we door de
Sint-Sebastiaansstraat naar het Dap-
perheidsplein. Links de Stationsstraat,
wordt na een tijd de Brouwerijstraat
(hier woonde op Nr. 21 Herman Teir-
linck). We eindigen aan de Alsemberg-
sesteenweg waar de grens is met Dro-
genbos dat hierna ter sprake komt. 

Drogenbos

We komen dit dorp binnen langs het ge-
hucht Kalevoet dat drie gemeenten
omvat: Ukkel, Linkebeek en Drogen-
bos. De Grotebaan brengt ons na 750 m
aan de Drogenbossesteenweg waar we
links de ingang vinden van het “Oud
Kasteel” of “Kasteel de Rey” of “Kas-

teel Calmeyn”. In 1540 een groot huis
gebouwd door ridder Doverijn, in 1740
herbouwd in een prachtig kasteel door
markiezin Maria Hendrika van Garetto
en Grana. Bij haar dood plunderden
haar erfgenamen alles en lieten het ge-
bouw met de grond gelijk maken. In
1860 liet de familie De Rey er een clas-
sicistisch kasteel bouwen met Italiaan-
se terrassen naar plannen van de
Noord-Nederlandse bouwmeester J.P.
Cluysenaer. Het is een mooi gebouw,
melkachtig van kleur dat midden een
uitgestrekt park ligt. Het goed werd
verkocht aan de familie Calmeyn en
doet nu dienst als gemeentehuis. 
Meteen zijn we in het centrum van Dro-
genbos aangeland, een woondorp met
veel industrie in het noordelijk gelegen
gehucht Neerstalle. Het is 249 ha
groot en telt 4800 inw. (Drogenbosse-
naars, kaaskrabbers) of 1928 inwoners
per km2. Het landschap is golvend van
20 tot 40 m en er is nog 7 ha bos. De ge-
meente heeft taalfaciliteiten voor de
Franstaligen. Bij de jongste verkiezin-
gen haalde de tweetalige Lijst van de
Burgemeester er 13 zetels en het
Vlaamse Accent 2 zetels. Burgemeester
is Myriam Claessens in opvolging van
de overleden Jean Calmeyn en OCMW-
voorzitter is Alexis Calmeyn. 
De naam van de gemeente ligt voor de
hand. Sinds de 13e eeuw achtereenvol-
gens in het bezit van volgende geslach-
ten: de Berthouts van Grimbergen-Me-
chelen, de Hertewijcks, de Doverijns
(Douvrin), Dubois en Arenberg. De
kerk hing tot 1825 af van Ukkel. We vol-

gen de Grote Baan nog een 200 m en
komen aan de schilderachtige gotische
Sint-Nicolaaskerk, in 1350 door Jan
van Lier gebouwd. Het interieur her-
bergt een arduinen doopvont en heel
wat laatgotische beelden. Bij de kerk
staan twee venijnbomen (taxussen)
die 200 jaar oud zijn. 

Nog een 140 m verder op de Grote
Baan en dan rechts de Sterstraat over
120 m brengt ons naar de Kuikenstraat.
Hier staat het nieuwe museum gewijd
aan Felix De Boeck. Deze schilder en
tekenaar werd hier geboren in 1898 en
stierf er in 1995. Hij evolueerde van ly-
risch fauvisme, over dynamisch ex-
pressionisme naar abstracte vormge-
ving en ontwikkelde een autonoom
koloriet met herinnering aan Villon.
Zijn daaropvolgende werken worden
gekenmerkt door diagonalen waarvan
het snijpunt een lichtpunt vormt. Het
zijn reeksen chromatische structuren
van landschappen, insecten en stadsge-
zichten. In zijn latere visionaire beel-
den vormt de cirkel een kosmisch
punt. 
Verder moeten we niet meer gaan want
er is alleen nog industrie. Dus de Kui-
ken- en de Sterstraat terug naar de Gro-
te Baan die we links nemen over 500 m
tot de Nieuwstraat. We slaan deze
rechts in en volgen ze over 600 m tot
we aan de grens zijn van de gemeente
Beersel maar dat is voor volgende
maal.

(wordt vervolgd)

Roeland Gillis

Drogenbos - Gemeenteplein.
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Op zoek naar culinair erfgoed

IN het Zuid-Italiaanse Altamura heeft de plaatselijke bakker een
McDonald’s-restaurant weggeconcurreerd. Luigi verkoopt al jarenlang

Italiaanse kwaliteitsproducten zoals gevulde panini’s en een speciaal
goudgeel brood met knapperige korst. Lekker genoeg voor de lokale inwo-
ners om de uniforme Amerikaanse kost links te laten liggen.

Begin januari 2006 heeft de Europese
Unie de Geraardsbergse mattentaarten
erkend als oorsprongsbenaming. Door
deze vorm van bescherming komt de
Geraardsbergse mattentaart op dezelf-
de voet als andere streekproducten zo-
als parmaham, champagne en feta.
De Dienst Cultuur van de provincie
Vlaams-Brabant ging in oktober 2005
van start met het project ‘Eten om
nooit te vergeten’. Iedereen in onze
provincie werd uitgenodigd om het fa-
milierecept te verklappen waarvan
men het water in de mond krijgt. “We

zoeken lekkere, kleurrijke gerechten.

Gerechten met een verhaal, met ge-

schiedenis en vooral heel veel smaak.

Soepen, voorgerechten, aperitiefhap-

jes, hoofdschotels, desserts, drank-

jes…: laat het maar aanrukken. Om

de smaak van toen is het ons te doen.”,
riep gedeputeerde voor cultuur, Jean-
Pol Olbrechts op.
Midden december 2005 betoogde ruim
3.000 bierliefhebbers, inwoners en me-
dewerkers tegen de sluiting van de
bierbrouwerij Hoegaarden. De beto-
gers en vele anderen met hen vinden
het een schande dat eigenaar InBev het

brouwen van het witbier overbrengt
van het dorp Hoegaarden naar Jupille
bij Luik. “InBev laat zicht erop voor-

staan ’s werelds lokale brouwer te zijn

– the world’s local brewer. Niet overal

hetzelfde fluitjesbier, maar respect

voor traditie en terroir, betekent dat

toch? Het signaal dat het bedrijf nu

geeft, is dat dat maar om te lachen

was. Witbier mag uit Haacht, Brugge,

Dentergem of godbetert zelfs uit Witte-

kerke komen. Het speelt geen rol. Dit

is geen waarde creëren, maar vernie-

tigen.”, schrijft journalist Bart Sturte-
wagen in De Standaard.
Allemaal redenen genoeg voor Spoor-
slag om dit jaar met een nieuwe ru-
briek op de proppen te komen: Drank
& Spijs. Streekproducten maken im-
mers deel uit van het cultureel erfgoed
van Vlaanderen en Europa. Met onze
rubriek willen wij dit erfgoed in de
schijnwerpers zetten. In dit nummer
kunt alvast kennismaken met één
streekgebonden godendrankje. Voor-
malig inwoner van de druivenstreek,
Stijn Hiers, leidt ons rond in de ‘inspi-
rerende’ wereld van de Schotse whis-
ky. 

Heb je zelf ook iets te vertellen over
een bepaald streekproduct, aarzel dan
niet om schriftelijk onze smaakpapil-
len te strelen. Voor meer inlichtingen
kan je terecht op het redactiesecretari-
aat: Nijvelsebaan 71, 3090 Overijse of
vkd_spoorslag@yahoo.com. Alvast be-
dankt!

David Joly
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Whisky: waarom de Goden in Schotland wonen

ALCOHOL is al zo oud als de mensheid zelf. De Griekse wijsgeer Aristoteles beschreef in 322 voor Christus al een
heel eenvoudig distillatieproces. Al snel werd ontdekt dat alcohol ook uit granen kon worden gedistilleerd.

Sinds het eind van de 15de eeuw gebeurt dat in de Schotse Hooglanden. In 1644 werd er voor het eerst belasting
op het maken van whisky geheven. En in 1823 werd het stoken van whisky legaal. De eerste distilleerderij die in
1824 zijn vergunning kreeg, was The Glenlivet.

Uisge beatha

Maar wat onderscheidt whisky nu van
andere alcoholische dranken; wat
maakt het tot de heerlijke godendrank
bij uitstek?
Het woord whisky is afkomstig van uis-
ge beatha, Keltisch voor levenswater.
Water, vuur en gerst vormen al eeu-
wenlang de belangrijkste benodigdhe-

den voor het maken van whisky, een
sterke drank met minimaal 40% alco-
hol. Na minstens drie jaar rijpen in ge-
bruikte eikenhouten vaten kan de
whisky worden gebotteld en gedron-
ken. 
De meeste whisky wordt geproduceerd
in Schotland (uiteraard!), Ierland en de
Verenigde Staten. In Ierland en de VS
spreken we trouwens van whiskey –

met een e-tje erbij dus. Een ander – be-
langrijker – onderscheid is dat Ierse
whiskey, drie maal in plaats van twee-
maal gedestilleerd wordt. Voor Ierse
whiskey maakt men behalve van ge-
moute gerst ook gebruik van ongemou-
te gerst. Ierse whiskey heeft normaal
gezien ook geen rooksmaak, omdat hier
niet het karakteristieke open turfvuur
gebruikt wordt om de malt te drogen.
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Blended, Vatted of Single?

Wanneer er gesproken wordt over een
blended whisky houdt dit in dat er malt
whisky wordt gemengd met grain whis-
ky. Op deze manier wordt er een drank
gemaakt die vaak minder uitgesproken
van smaak is dan de single malt whisky
en meestal makkelijker drinkbaar. De
drinkbaarheid is een reden om te blen-
den. Een andere belangrijke reden is
dat het goedkoper en eenvoudiger is
om grain whisky te maken dan malt
whisky. Op deze manier is het makke-
lijker aan de grote vraag naar whisky te
voldoen. De blended whisky’s beslaan
zo’n 95% van de whiskymarkt.
Naast de blended whisky bestaat er
ook vatted of pure whisky. Deze bevat
malt whisky van verschillende destil-
leerderijen.
Tegenover de blended whisky’s staan
de single malt whisky’s, die samenge-
steld zijn uit whisky’s afkomstig van
één destilleerderij, maar wel uit ver-
schillende vaten van verschillende leef-
tijden. De meeste kwaliteitswhisky’s
zijn dan ook single malts.
Tenslotte is er de single cask single
malt (de single-single), die het exclu-
siefste is. Deze whisky is allemaal af-
komstig uit één en hetzelfde vat. Vaak
gaat het om genummerde flessen.

Highland, Speyside of Islay?

De omgevingsfactoren en de verschil-
len in bereidingswijze in de streek van
herkomst beïnvloeden uiteraard de
smaak van een single malt. Daarom zet
ik even de belangrijkste whiskystreken
met hun eigen karakteristieken op een
rijtje.

1. HIGHLANDS

Gelegen in het hoge noorden van
Schotland. Tot dit gebied behoren ook
de eilanden (behalve Islay). Op High-
landwhisky kan men moeilijk een dui-
delijk etiket plakken. Zo heeft elke
whisky zijn eigen karakter, dat sterk
bepaald wordt door de ligging en de
watervoorraad ter plaatse; en de al-
dan-niet aanwezigheid van turf voor
het drogen.

2. SPEYSIDE

Het gebied rond de rivier Spey behoort
eigenlijk tot de Highlands, maar wordt
afzonderlijk beschouwt vanwege het
enorme aantal destilleerderijen aldaar.
De distillateurs in deze streek maken
veel gebruik van ondergrondse water-
bronnen. De zuiverheid van dit water
draagt bij aan de kwaliteit van het eind-
product. Het water stroomt in dit deel
van Schotland veel langer over granie-
theuvels, wat de whisky een aparte
frisheid geeft.

3. LOWLANDS

Lowland Malts hebben een zoetere,
zachtere smaak dan de malts uit ande-
re streken. De meeste Lowland Malts
worden met heel weinig turf bereid.

4. CAMPBELTOWN

De zeelucht van het schiereiland Mull
of Kintyre, waarop het stadje Campbel-
town ligt, geeft de malts van deze
streek een speciale, zilte smaak.

5. ISLAY

De zeven distilleerderijen op dit ‘Malt-
eiland’ produceren totaal verschillende
whisky’s. Aroma en smaak worden na-
drukkelijk gekenmerkt door de invloed
van turf, zeewier en jodium, omdat de
whisky sterk de aroma’s van de omge-
ving opneemt.  Doordat er op Islay
haast geen bomen zijn te vinden, wordt
hier van oudsher reeds turf gebruikt als
natuurlijke brandstof. Voor turfliefheb-
bers is een Islaywhisky dus een absolu-
te aanrader.

Tot slot…

… nog enkele termen. Op sommige
whiskyflessen zal je zien staan: “Non-
chilled filtered”. Chill-filtering is een
proces waarbij de whisky, vlak voordat

ze gebotteld wordt, soms tot tegen het
vriespunt afgekoeld wordt, teneinde de
kans op troebel worden te minimalise-
ren. Ook al ziet een whisky er dan be-
ter uit, er gaat een hoop smaak bij ver-
loren. Ook wordt er vaak karamel
toegevoegd om de whisky mooier van
kleur te maken. Een niet-koud gefilter-
de whisky mag er dan al wat bleker uit-
zien – hij is meestal veel voller van
smaak, dankzij de natuurlijke oliën van
het eiken vat die er nog in aanwezig
zijn.
Een tweede term is ‘Cask Strength’.
Gerijpte whisky heeft normaal zo’n 60-
65 % alcoholpercentage. Normaal
wordt dit aangelengd tot 40-45 % voor-
aleer te bottelen. Een cask-strength
whisky is echter een fles whisky op
vatsterkte. Straf spul dus.
Normaal gezien drink je whisky nooit
ofte nimmer met water of ijs (!!), maar
voor een cask-strength mag je een uit-
zondering maken. Een paar druppeltjes
ijskoud water zullen bij zulke whisky
een totaal nieuw pallet aan smaak en
geur laten open gaan.
En voor wie er zin in heeft gekregen:
whisky drink je nooit uit een Ameri-
kaans bourbonglas of uit een long-
drinkglas. Het enige juiste whiskyglas
is een tulpvormig glas dat de aroma’s
toelaat zich maximaal te ontplooien.
Een portoglas is perfect bruikbaar.

Slainté !!

Stijn Hiers
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Meer weten? Zin om eens een whisky-
proefavond te organiseren? Vraag 
vrijblijvend inlichtingen en prijs via
0477/85.44.35, of via de webstek
http://osm.skynetblogs.be

Feestzaal tot 40 pers.
familiefeest
koffietafel,
vergadering...

P.I. Taymansstraat 9, 3090 Overijse - 02 687 73 29
Gesloten: dinsdag en woensdagvoormiddag

❃  Zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen
❃ 100 % maïsolie
❃ OOK ZOUTARM TE VERKRIJGEN IN DIEETWINKELS

Fabrikant: VLOEBERGH, Abstraat 227, Overijse
Tel. (016)47 72 67

MAYONAISE
TARTARE
MOSTERD
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ... jaar geleden

W ETENSWAARDIGHEDEN over je dorp, over je familie of bedenkingen bij grote gebeurtenissen kun je hier kwijt
voor een leesgraag publiek. Bezorg de redactie of ondergetekende een tekst(je) voor 22 maart 2006 op

schijfje of per e-post. Maar nee, het mag ook hand- of machinegeschreven.

1906 - 1906 - 1906

Leefdaal: Het gemeentebestuur van de
zelfstandige gemeente schenkt tijdens
de feestzitting van de Sint-Sebastiaans-
gilde een eremedaille aan twee ver-
dienstelijke leden: aan Alexander
Goossens omwille van 41 jaren lid-
maatschap en aan Filip Van Vlasselaer,
die 32 jaar lid is.

1931 - 1931 - 1931

Hoeilaart: Van schuttersgilden gespro-
ken… Is er eigenlijk wel één schieten-
de Doender die met enige trots en
heimwee terugdenkt aan de prestatie
van zijn voorvaderen van voor 400
jaar? Op een wedstrijd in Brussel kaap-
ten die immers in 1531 de tweede prijs
weg! 
Dat er rond de jaren 1900 in nagenoeg
ieder dorp van onze streek nog boog-
schuttersgilden actief waren, willen wij
illustreren met een mooie fotokaart,
die op bladzijde 28 van “Hoeilaart in
oude prentkaarten” afgedrukt staat.
Bert Van Kerckhove stelde het kijk-
boek in 1972 samen.

1956 - 1956 - 1956

Vossem: Wij zijn aanwezig op het jaar-
lijks concert van de koninklijke harmo-
nie “Vossem’s Voerezonen” en mogen
op deze 8e januari genieten van de ope-
rette “Amor in Travesti” in een regie
van Jozef Smets. Deze verdienstelijke
Vossemnaar leidde de toneelvereniging
“Kunst en Vermaak” van 1936 tot 1957.

1981 - 1981 – 1981

Groenendaal: Hoeilanders en vele an-
deren blikken met trots terug op zes-

honderd jaar wereldvermaardheid van
Jan van Ruusbroec, de Wonderbare.
Geboren in 1293 in het Brabantse Ruis-
broek, nu onder Sint-Pieters-Leeuw,
groeide de monnik van het groene dal
uit tot een mysticus van wereldfor-

maat. Hij wisselde op 2 december 1381
zijn mystieke Godsnabijheid voor een
andere.

Francis Stroobants
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Hoeilaartse Sint-Sebastiaansgilde rond 1900. Van een mannenwereld gesproken!

De beide dames mogen het gerstenat laten aanrukken...

Start … met een niemendalletje!
Toen een aantal jaren geleden een mi-
nuscuul typisch vrouwelijk kledings-
stukje op de  markt verscheen, kreeg ik
een déjà-vu-gevoel.
Op 10 mei 1940 werd België door het
Duitse leger overspoeld en ook Overij-
se ontsnapte er niet aan. Op zekere dag
deed in de gemeenteschool in de Heu-

velstraat het gerucht de ronde dat de
Duitse militairen gezien waren in de
Leegheid.
Nieuwsgierig als we allen waren, ging
ik met enkele vrienden een kijkje ne-
men en inderdaad, aan de Kellebron
was een groep atletisch gebouwde sol-
daten aan het baden in het heldere wa-
ter van de bron. Natuurlijk waren ze

naakt - die meidag was het immers
prachtig zomerweer - op een minus-
cuul niemendalletje na.
De naam van dat stukje textiel was mij
toen niet bekend, maar vandaag wordt
het in alle reclamebladen van vrouwe-
lijke lingerie als ‘string’ aangeduid. Is
er dan toch niets nieuws onder de zon?

T. R.

Périgord (Frankrijk)

L’Eperon d’Or
De betere vakantiewoning voor rustige volwassenen

Verwarmd privé zwembad • Jacuzzi • Rust 
Vlaamse degelijkheid
Ganse jaar geopend

Tel : 0033 553 54 55 78  •  eperondor@worldonline.fr
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De Boerenkrijg in Brabant (1798 – 1799) 
De opstand van het jaar 7 in het Dijledepartement

Op het ogenblik dat er in de streekpers
sprake is van de mogelijke sloop van
een huis in de Onderbosstraat te Sint-
Agatha-Rode, waar Charlepoeng zich
op het eind van de achttiende eeuw zou
verschanst hebben voor zijn belagers,
ben ik een boek van Sint-Agatha-Rode-
naar Erik Martens aan het lezen. De au-
teur is niet zijn proefstuk toe, ik heb
van hem al vele, nauwgezet historische
bijdragen gelezen over Groot-Hulden-
berg, artikels in het heemblad van Hul-
denberg en een goed boek over Charle-
poeng alias Charles de Loupoigne,
officieel Charles-François Jacqmin, de
man die met zijn geronselde aanhan-
gers een der gekendste en succesrijk-
ste brigands was. 
En zo zijn we bij de boerenkrijg beland,
waaraan Erik Martens zopas zijn twee-
de boek wijdde, ditmaal uitgegeven
door Uitgeverij De Krijger, gespeciali-
seerd in Belgische Krijgsgeschiedenis
(Dorpstraat 144, 9420 Erpe-Mere; e-
post: de.krijger@proximedia.be). Het
boek met als kenmerk ISBN 90-5868-
151-3 kost 25 euro (+ 5 euro verzend-
kost) en het recensie-exemplaar van
Spoorslag wordt geschonken aan de
winnaar of winnares van de eerste
kronkel – zie elders in dit nummer –,
opvolger van de spraakmakende rebus-
sen van onze huistekenaar Dries. 

Over onze ‘jongens’ die in 1798  tegen
‘sansculotten’ streden, werd al veel ge-
schreven. En vaak met een duidelijke
recuperatiebedoeling. Door katholie-
ken, door Belgische  patriotten en ook
door de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Maar het tegenovergestelde is ook ge-
beurd: in 1999 meende de VRT grappig
te moeten zijn met een komische reeks
over de Boerenkrijg. De kwaliteit was
zo ondermaats dat de VRT loontje om

zijn boontje kreeg: een flop zonder
weerga!
Over die strijd van 1798-1799 in Bra-
bant hangt Erik Martens een waar-
heidsgetrouw beeld op, steunend op
(eigenlijk nogal saaie) bronnen, met
name de rapporten van Franse militai-
ren en ambtenaren. Over de boeren-
krijg in andere departementen zijn al
studies verschenen, maar wie meer wil
weten hoe het in onze brede Brabantse
omgeving aan toe ging, moet het boek
zeker ter hand nemen. 
Het vlot geschreven boek met tien il-
lustraties is handig ingedeeld. Gewa-
pend verzet voor 1798. Het ongenoegen
bij de bevolking. De opstandelingen
van 1798. De republikeinen. De op-
stand. De repressie. Beschouwingen.
Gedenktekens, onder meer in Halle,
Kessel-Lo, Leuven en Sint-Joris-Weert
(verplaatsing na vernieling te Loon-
beek). Bijlagen en bibliografie, en het
geheel is zeer praktisch te hanteren
door de registers over plaatsnamen en
persoonsnamen. Een ferme aanvulling
voor u en alle streekgeschiedkundige
bibliotheken! 

Francis Stroobants

Op de kaft van het boek zijn we 

getuige van een gevecht in 1796 

tussen opstandelingen en Franse 

ruiters (K.B. Albert I, Handschriften-

kabinet, II, 1492)

Het Kruis van Charles de 

Loupoigne (met een nieuw voetstuk)

tegen de muur van de kapel van het

scoutsdomein “De Kluis” te St.-Joris-

Weert. (Foto auteur)

De 38 kantons van het
Dijledepartement
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Is geluk een moderne uitvinding?

DE zoektocht van de mensheid naar geluk is van alle tijden en van alle volkeren. Maar wat is geluk? Hoe kun je
over iets zo ongrijpbaars, zo ondefinieerbaars, een geschiedkundig boek schrijven?

Historicus Darrin M. McMahon (1963)
onderzoekt in zijn boek ‘Geluk, een ge-
schiedenis’ de westerse obsessie met
geluk en laat zien dat de zoektocht naar
het persoonlijk welbevinden een mo-
derne uitvinding is, met een even rijk
als merkwaardig verleden. Via onder
meer wijsgeren als Socrates en Aristo-
teles, moderne denkers als Kant, Freud
en Nietzsche, maar ook schrijvers als
Huxley en Samuel Beckett, vertelt
McMahon een meeslepende geschiede-
nis van de westerse filosofie aan de

hand van een begrip dat ons allen zo na
aan het hart ligt en het doel van ons le-
ven uitmaakt.
Socrates (469-399 v.o.j) was de eerste
die nadacht over een onderwerp dat
alle filosofen na hem slapeloze nachten
en afmattende denkoefeningen zou be-
zorgen. Socrates was een vurig aanhan-
ger van het idee dat de mensen door
hun rationele gedrag hun leven in eigen
hand kunnen nemen. Het was Socrates’
verdienste dat hij die gedachte toepaste
op het streven naar geluk. Zo schiep hij
een verlangen dat klassieke denkers
eeuwenlang in zijn ban zou houden, en
dat de mensheid sindsdien altijd heeft
geobsedeerd.
Voor Aristoteles (384-322 v.o.j.) moest
een gelukkig leven ‘boven het menselij-
ke niveau uitstijgen’ en was zoiets voor-
behouden aan de goden. De gelukkige
man – en minder vaak de gelukkige
vrouw – is iemand die de goden bena-
derde, die het louter menselijke achter
zich heeft gelaten en die een vorm van
transcendentie heeft bereikt. 
In de westerse geschiedenis is geluk
lange tijd het teken geweest van mense-
lijke perfectie. Denken we maar aan de
katholieke heiligen: mensen die iets bo-
venmenselijks hadden door uitzonder-
lijke verdiensten of bijzondere genade.
Zij zouden na hun aardse gestaan het
eeuwige geluk kennen. Men ging pas
wezenlijk anders denken over het geluk
tijdens de Verlichting (17de eeuw). In
die periode kwamen mannen en vrou-
wen voor het eerst op het ongewone
idee dat ze in dit leven gelukkig zouden
kunnen zijn. Het geluk werd iets dat ie-
der mens in dit leven kan nastreven.
Gelukkig zijn heette voortaan de nor-
male toestand van de mens, niet een
gave van god of een speling van het lot,

geen beloning voor uitzonderlijk ge-
drag, maar iets wat de mens van nature
toekwam en wat door iedereen kan
worden bereikt.
De Duitse filosoof, Immanuel Kant
(1724-1804) heeft terecht het volgende
opgemerkt: ‘Geluk is zo’n vaag begrip
dat, al wil iedereen gelukkig worden,
niemand duidelijk en samenhangend
kan omschrijven wat het is wat hij ei-
genlijk begeert en wil bereiken’. Zoals
Sigmund Freud bijna een eeuw geleden
inzag, is ‘geluk in wezen iets subjec-
tiefs’. Het is voor de vader van de psy-
choanalyse ook een vaststaand feit dat
het ontzettend lastig, ja zelfs onmoge-
lijk om te peilen hoe gelukkig iemand
anders is en hoe gelukkig we zelf zijn.
Darrin M. McMahon probeert door een
geschiedenis van het geluk te schrijven
na te gaan welke voorstellingen in de
loop van de tijd aan de term en het be-
grip ‘geluk’ verbonden waren. Hij wil la-
ten zien dat daar grote veranderingen in
zijn opgetreden: het ‘geluk’ van gisteren
lijkt nauwelijks op het ‘geluk’ van van-
daag. Maar door de ontwikkelingsge-
schiedenis van dit idee na te gaan en de
herkomst te traceren van wat nu zo’n
allesoverheersende aspiratie is, is het
zijn betrachting te kunnen laten zien
dat er toch belangrijke verbanden zijn.
Een fragment uit het voorwoord dat de
auteur schreef bij dit lijvig boek. 

Geboren in de oude wereld van het

klassieke Griekenland, diepgaand

beïnvloed door de joods-christelijke

traditie, om als een radicale nieuwe

kracht op te duiken in het tijdperk van

de Verlichting, heeft geluk – en het na-

jagen ervan – ons sindsdien altijd ge-

fascineerd en heeft het onze moderne

verwachtingen en ervaringen wezen-

PANORAMA
EETCAFE
Hengstenberg 77 - 3090 Overijse
Tel. 02 687 71 98 - Fax 02 687 43 86
http://www.hotelpanorama.be - hotel.panorama@pi.be

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

Open van maandag tot vrijdag
van 11.30 tot 14.30 u en van 18.30 tot 22.30 u.

Geluk. Een geschiedenis 

Darrin M. McMahon

De Bezige Bij (Amsterdam), 2005, 

527p., 24.95 euro
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lijk bepaald. Het is duidelijk dat geen

enkele hedendaagse poging om geluk-

kig te worden te begrijpen valt zonder

een blik op dit verleden – een verleden

dat, zoals we zullen zien, niet altijd zo

gelukkig is geweest. Het najagen van

geluk is altijd gepaard gegaan met

worsteling en teleurstelling, met desil-

lusie en wanhoop. Dat is de schaduw-

zijde ervan. De negentiende-eeuwse

criticus Thomas Carlyle noemde het

een ‘schaduw van onszelf’. ‘Er zit al-

tijd een zwarte vlek in ons zonlicht.’

Zoals de schrijver beweert moet dit
boek leesbaar zijn voor de vakkundige
en niet-vakkundige filosoof. Voor de
‘gewone lezer’ dus. Het is daarom een
bewuste poging om niet alleen te analy-
seren en te verklaren, maar ook om te
verlevendigen en er een aangenaam
boek van te maken. En eigenlijk ben je
dat bij dit onderwerp verplicht. Ieder-
een heeft immers recht op zijn of haar
stukje geschiedenis van het geluk.

Micheline Baetens  
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VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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ER is weer een jaartje bij en wij zijn er nog altijd. Een man, een woord klonk het vroeger toch, dus we gaan
vandaag nog eens over biljarten praten. Ja, daarover geraakt men nooit uitgepraat. Sommige dagen zit het

wat tegen, nochtans op hetzelfde biljart. Een van mijn bevriende betere spelers had daar dan een systeem op. Hij
ging mentaal een lijstje af van dingen die hijzelf verkeerd kon doen. Dat hielp meer dan eens en met reden. De
fouten die het missen veroorzaken kunnen toch alleen maar door de speler gedaan worden! Slordig of brutaal
afstoten, minder vaste linkerhand, een te lange spits, mindere stevige plaatsing van de voeten, men kan nog lang
doorgaan.

Nog even over het spelen van de domi-
nante. Dit is een van de belangrijkste
technieken voor het rappel spelen of
het bijeenbrengen (verzamelen) van de
drie ballen, hoofdzaak als men een gro-
te reeks punten wil maken. Men zoekt
dus een plaatsing, waarbij de keubal de
hoek bepaalt van de driehoek der drie
ballen die het verst verwijderd is van de
korte band. Daarbij moeten de ballen
zo liggen dat men bal twee zo kan aan-
spelen dat die eerst de lange band raakt
en liefst alleen die band om zo de ande-
re ballen te vervoegen. Die positie laat

dus toe al bij de tweede stoot de ballen
mooi bijeen te brengen. Meestal wordt
die plaatsing bekomen door een “passa-
ge”, waarbij de keubal gewild bal 3
voorbijloopt na het raken. 
Ook toch iets over minder serieuze za-
ken.
Zou er in België iemand bestaan die het
nog niet beu altijd maar opnieuw fla-
grante leugens te moeten slikken van
onze politici? Het loopt de laatste tijd
de spuigaten uit. Ik denk dat er snelcur-
sussen bestaan voor politici over dat
ene punt: hoe flagrant liegen tegen een
camera en tegen de ganse bevolking en
tegelijk kijken als een onschuldige
baby. Ze hebben er allemaal van! Al in
de gaten gekregen dat Caucau aan het
terugkomen is? Na schandalen tot af-
treden gedwongen en een beetje later
rustig op onze tv komen uitleggen hoe
hij België gaat redden. 
Nog een enigma? Meer dan de helft der
Vlaamse leraren van Brussel worden
gebuisd in het examen Frans! Al ge-
hoord van een Franstalige die buisde in

een examen Nederlands? In Brussel? In
de faciliteitengemeenten? Eigenaardig
toch. 
Al gemerkt hoe voorzichtig de CD&V
spreekt over christelijke “fundamen-
ten” of “tradities”? Meer moet je niet
verwachten. Onze spoorwegen komen
ook regelmatig in het nieuws. Na jaren-
lang getouwtrek eindelijk de bocht van
Nossegem afgewerkt. Mooi niet? Leu-
ven - Zaventem nu 15 minuten, vroeger
40 minuten meer. België was veel snel-
ler om een miljarden kostende HST-lijn
naar Luik te bouwen, winst 10 minuten!
Moet er nog zand zijn? 
Het viel mij onlangs ook op dat, als je
van Antwerpen komt, je maar pover op-
gevangen wordt als je Brussel binnen-
rijdt. Je wordt gewoon de ring opge-
stuurd. Van Oostende komende is het al
niet veel beter, je valt op de Keizer Ka-
rellaan. Vergelijk maar als je van Luik
komt. Drie tunnels vangen je op, ene
naar rechts, ene naar links en ene
rechtdoor. Je zou gaan denken dat Luik
veruit de grootste stad is van ’t land.
Van Namen kan je ook mooi rechtdoor
naar het centrum. Van Bergen is het
wat minder, maar ja, daar val je op Uc-
cle l’intouchable! Waar zelfs de ring niet
doormag. 
Tot slot nog dit. Er zijn duizenden nieu-
we jobs bijgekomen. Leg me dan eens
uit hoe de werkloosheid niet zakt? Het
budget is in evenwicht, maar er is geen
geld in de kas, men schuift veel betalin-
gen naar later, ondanks eenmalige in-
komsten en uitschieters door hoge olie-
prijzen. Neemt men ons echt voor
onnozelaars? 
Tot volgende keer. 

Jan Goossens
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Uw Vlaamse Slotenmaker in de Rand
Maken en herstellen van schrijnwerk en glas

Tel. & Fax 02 687 32 83 Dringende interventie 
Dag&Nacht GSM 0475 40 27 00

Vooruit Bin, zeg nog eens iets!
De mensen worden ongerust!
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Het historische volkslied

DE Vier Heemskinderen zijn een Middelnederlandse bewerking in dichtvorm van de Franse voorhoofse roman-
cyclus ‘Les Quatres Fils Aymon’. Het behandelt de strijd tussen Karel de Grote en de vier Heemskinderen:

Adelaert, Ritsaert, Writsaert en Reinout, zoons van Karel’s zuster Aye en haar echtgenoot Aymes van Dordogne.
Geholpen door een neef, de tovenaar Malegijs en trouw bijgestaan door het toverros Beiaard, dat hun alle vier
draagt, weten de broers naar de Ardennen (Dinant) en ten slotte naar Gascogne te ontsnappen. Nadat met de
keizer vrede is gesloten sterft Reinout in Keulen.

De Middelnederlandse bewerking is in
enige grote fragmenten bewaard geble-
ven. Toon en vorm wijzen op een hoge
ouderdom (13e eeuw) van dit West-
Vlaams dichtwerk dat later vele malen
als volksboek werd heruitgegeven. Het
gaf aanleiding tot volksgebruiken zoals
de Ommegang met een Ros Beiaard in
Dendermonde.

Het historisch volkslied is nog steeds
eigendom van de Dendermondse Pyn-
ders of stucwerkers die het paard jaar-
lijks ronddragen. De eerste strofen zijn
historisch, de volgende van de hand
van Prudens van Duyse (Dendermonde
1804-1859), dichter en essayist, vader
van Florimond.

De tekst:

I
’t Ros Beiaard doet zijn ronde

In de stad van Dendermonde

Die van Aalst die zijn zo kwaad

Omdat hier ’t Ros Beiaard gaat.

Refr.
De vier Aymonskinderen jent

Met blanken zweerd in d’hand

Zie ze rijden

’t Zijn de schoonsten van ons land

’t Ros Beiaard hoog verheven

Hij is in het vuur gebleven

Zie ’t Ros Beiaard hoog verheven

Zie ’t Ros Beiaard zeer charmant.

II
’t Ros Beiaards ogen fonk’len

En zijn brede manen kronk’len

En hij wendt hem fraai en vlug

Met vier broers op zijnen rug.

III
Hun harnas, schild en lansen

Blinken bij de zonneglanzen

En den Beiaard ’t vooisken geeft

Daar het Ros zijn eer in heeft.

IV
O Dendermondenaren

Blijf altijd de roem bewaren

Van het paard zo wijd vermaard

Als de grootste man op aard.

V
’t Ros Beiaard is ons glorie

En benijdt g’ons die victorie

Aalst, gij hebt nog min verstand

Als ons ridderros vaillant.

VI
’t Ros Beiaard is verheven

Hij heeft hem in ’t vuur begeven

En het werk op ’t oorlogsveld

Alles voor zijn groot geweld.

(Wordt vervolgd)

Roeland Gillis LIED
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 (56)

‘t Ros Beiaard Uit Dendermonde en Aalst
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Horizontaal:
1. … Schotte - … Streuvels
2. do, …, mi - … of maxi – la, …, do
3. Samen …, samen thuis
4. Iemand iets … maken
5. … Boy – Grote en Kleine …
6. … vuur – Zell am …
7. Zij heeft een slanke … - … Daens
8. Hij is aan een … gekoppeld - medeklinkers van ‘roos’
9. Aan de … trekken - … of nee

10. … Romeo
11. … depressief - Chris en …
12. Willem …

Verticaal:
1. Pieter … - Alle wegen leiden naar …
2. Het schip vaart in de … - PALE … - … die willen te

kap’ren varen
3. Felix …
4. Afkorting van ‘emeritus’ - symbool van ‘europium’ - het

… van koren
5. Het … van de rekening zijn - Uncle … - medeklinkers

van ‘focus’
6. In de … schieten
7. la, …, do – James … - … Chi Minh
8. Tom …
9. Het … breken - … Bos

10. Op de … - … van Maerlant
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De winnaar van onze laatste rebus is J. Vandevoorde uit
Hoeilaart, en hij/zij krijgt daarvoor binnenkort een boek
toegestuurd. De oplossing van deze rebus was blijkbaar
niet zo moeilijk, want veel juiste inzendingen hebben ons
tijdig bereikt met als oplossing:

“Sterven voor het vaderland! Een plicht! 

Maar hebt u in de geschiedenis ooit een vaderland zien

sterven voor zijn ingezetenen?”

De oplossing van de kronkel kan u tot uiterlijk 20 maart
opsturen naar: 
Kronkel, Nijvelsebaan 71, 3090 Overijse, 
of per e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com.

Eindoplossing:
1 2 3 4 5 6 7 8

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

1 3
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SSLLAAGGEERRIIJJ    LLEEOONNAARRDD

Openingsuren:
ma.- vrij.: 8.30 u. - 12.30 u. 
en 13.30 u. - 18.30 u.
za. 8 - 18.30 u.
don. en zon. gesloten

Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39



Kort genoteerd

Brussel blijft aantrekkelijke
vestigingsplaats

Uit de ‘European Cities Monitor 2005’
van het vastgoedbedrijf Cushman &
Wakefield Healey & Baker blijkt dat
Brussel nog steeds de meest aantrek-
kelijk vestigingsplaats is voor bedrij-
ven in Europa. In de jaarlijkse ranglijst
prijkt Brussel al sinds 2001 onafgebro-
ken op de vierde plaats:

Stad Rangschikking Score

1990* 2004 2005

London 1 1 1 0,87
Parijs 2 2 2 0,60
Frankfurt 3 3 3 0,33
Brussel 4 4 4 0,30
Madrid 17 7 7 0,24
Berlijn 15 9 8 0,19
Munchen 12 8 9 0,18
Zurich 7 10 10 0,18
Milaan 9 11 11 0,15
Dublin - 12 12 0,14
* In 1990 werden slechts 25 steden opgenomen in
de studie.

De vraag is of dit nu goed of slecht
nieuws is? (DJ)

Surftip
Via www.bib.belgium.be kan men alle
catalogi raadplegen van bibliotheken
die zich in de federale overheidsinstel-
lingen bevinden. Handig om weten is
dat als je bijvoorbeeld de zoektermen
‘taalrol’ of ‘taalwetgeving in bestuurs-
zaken’ intoetst, je een lijstje krijgt met
relevante boeken, wetenschappelijke
artikelen en studies. (DJ)

City marketeer?

Erik Van Eycken uit Zaventem werd
aangesteld als halftijds city marketeer
van Tervuren. Zijn mandaat werd goed-
gekeurd op het College van burge-
meester en schepenen van donderdag
3 november 2005. Zijn belangrijkste
taak is de coördinatie van het jaarlijkse
zomerfestival Hee Tervuren op 7, 8 en 9
juli 2006. Daarnaast zal Van Eycken
ook helpen om de culturele activiteiten
van de gemeente beter uit te werken en
“zijn knowhow ter beschikking te stel-
len bij de organisatie van verschillende
evenementen in de vrijetijdssector.”
City marketeer… knowhow… Wat is er
mis met stadsmarktonderzoeker of
vakkennis? Wat denkt het College van
Burgemeester en Schepenen hiervan?
(DJ)
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Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny
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Niemand weet wat de dag van morgen brengt. Daarom
heb ik bij KBC een ‘Plan voor mijn Toekomst’ afgesloten.
Een afgewogen combinatie van spaarformules, verzeke-
ringen en beleggingen. Met al je zaken zo mooi op een
rijtje, heb je een stuk meer vertrouwen in de toekomst.
www.kbc.be/toekomstplan

Ik weet niet wat de toekomst
brengt. Maar wel wat ik wil
dat ze brengt.

KBC-Plan voor uw Toekomst

We hebben het voor u.

TAK-boetefonds

De 10e Historische Beurs van de
Vlaamse Beweging op 16 oktober ll.
bracht welgeteld 959,35 euro op. De
netto-opbrengst van de beurs komt
steeds volledig ten goede aan een
Vlaamse vereniging of project. Ditmaal
is het bedrag door de organisator
Vlaamse Verzamelaarskring meteen
overgemaakt aan het boetefonds van
het Taal Aktie Komitee (TAK). De vol-
gende Historische Beurs vindt plaats
op zondag 15 oktober 2006. (LV)

Hoeilaart volgt Zemst

Om de toestroom van anderstaligen
een halt toe te roepen vraagt het ge-
meentebestuur van Hoeilaart aan
bouwpromotoren en ondernemers om
kandidaat-kopers te zoeken die Neder-
lands spreken. Volgens schepen van
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Jean-Pierre Maeyens (Groen!) is dit de
enige manier om het maatschappelijk
weefsel van de gemeente te versterken:
“Het hoeven niet per sé Vlamingen te

zijn. Een Japanner of een Nederlan-

der is ook welkom. Maar ons crite-

rium is of de geïnteresseerden een

meerwaarde betekenen voor onze ge-

meente.” Hoeilaart volgt hiermee het
voorbeeld van Zemst waar een regel
werd goedgekeurd waarbij kopers
moeten bewijzen dat ze het Nederlands
machtig zijn of alvast bereid zijn om de
taal te leren. (DJ)

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

KAMELEON PLUS bvba - Overijse

verzorgt de opmaak van tijdschriften,
boeken, catalogi, brochures 

Tel. 02 687 91 37 - Fax 02 305 38 13
E-mail: jan.de.mulder@telenet.be

La reine des raisins?

Voor de uitreiking van de Volkswagen
Fox aan de druivenkoningin van Ove-
rijse werden door Garage Beerens uit-
nodigingen in het Nederlands en het
Frans verstuurd. “Dit is gewoon onge-
hoord. De uitnodiging is in beide talen
en de ‘Druivenkoningin’ wordt vertaald
als ‘la Reine des Raisins’. Die titel kan
helemaal niet vertaald worden!”, ver-
klaarde eerste schepen Jules Peeters
(Overijse 2002) aan Het Laatste
Nieuws.
Een suggestie voor het gemeentebe-
stuur van Overijse (en Hoeilaart?): ver-
plicht kandidaat-sponsors van de drui-
venfeesten om uitsluitend het Ne-

derlands als voertaal te gebruiken door
middel van een contract. (DJ)
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Vlaams Stedelijk Gebied 
rond Brussel 

In vorig Spoorslagnummer werd aan-
gekondigd dat de afbakening der ge-
meenten en de gebiedsspecifieke bepa-
lingen onder het vergrootglas zouden
gelegd worden. De VSGB-werkgroep
binnen het Halle-Vilvoordekomitee
kwam echter pas in Sterrebeek voor
een studievergadering samen op maan-
dag 30 januari ll., een week na het af-
sluiten van de redactionele kopij voor
dit nummer. Onze verontschuldiging
voor de voorbarige aankondiging! 
De (voor)ontwerpteksten worden op
dit ogenblik na een beperkte inspraak-
ronde van provincie en gemeenten ver-
der uitgewerkt op het kabinet van Dirk

Van Mechelen, Vlaams mi-
nister van Financiën, Be-
groting en Ruimtelijke Or-
dening. Over enkele
maanden zullen zij aan een
openbaar onderzoek ge-
toetst worden. U wil de
eerste teksten, opgesteld
door gespecialiseerde fir-

ma’s, maar waarin we een coherente vi-
sie missen, inkijken? Dat kan, neem
contact op met HVK-voorzitter Francis
Stroobants of met de spoorslagredac-
tie. De bundel omvat een honderdtal
informatieve kaarten, een hoofdrap-
port van 104 bladzijden en een uitvoeri-
ge bijlage van nog eens 150 bladzijden.
(FS)

Omzendbrief Binnenlandse
Zaken

In een omzendbrief van 3 januari 2006
laat de Federale Overheidsdienst Bin-
nenlandse Zaken weten dat de elektro-
nische identiteitskaart van een burger,
die van een gemeente met een bepaald
taalregime verhuist naar een gemeente
met een ander taalregime, geldig blijft.
Enkel de wijziging van de hoofdver-
blijfplaats wordt aangepast in de gel-
dende bestuurstaal. Andere Franstalige
vermeldingen blijven ongewijzigd.
In een persmededeling laat burgemees-
ter Dirk Brankaer (OV2002) van Overij-
se weten dat deze omzendbrief niet
conform is met de taalwetgeving. Om
deze reden heeft het college van 
burgemeester en schepenen Patrick
Dewael (VLD), minister van Binnen-
landse Zaken, verzocht om overeen-
komstig de wetten op het gebruik van
talen in bestuurszaken, de Commissie
voor het Taaltoezicht te raadplegen be-
treffende de inhoud van zijn omzend-
brief. (DJ)

Kartel CD&V/N-VA in Hoeilaart?

Uit betrouwbare bron heeft de redactie
vernomen dat er een eerste vrijblijvend
gesprek heeft plaats gevonden tussen
CD&V en N-VA. Het N-VA bestuur van
Hoeilaart raadpleegt momenteel, door
middel van een schriftelijke opiniepei-
ling, zijn achterban vooraleer verdere
stappen te ondernemen. (DJ)

Telenet Vlaanderen

Begin december 2005 ontvingen de in-
woners van Overijse de bus aan bus re-
clame van Telenet. Deze brochure be-
vatte twee los van elkaar staande
folders. In de Nederlandstalige folder
werd een overzicht gegeven van alle di-

We are sick of it all!

Tekenend voor deze tijd: alles moet zo
nodig Engels-chique klinken. Onze taal
wordt doorspekt met Amerikaanse
slang begrippen. Elke vereniging of be-
drijfje moet zonodig een Engels klin-
kend uithangbord hebben, van een ‘at-
letics team’ tot één of andere ‘office’.
Ons voorstel ter attentie van onze ge-
meentevaderen: stop elke subsidiëring
aan anderstalig klinkende sport- of cul-
tuurverenigingen; het Vlaamse straat-
beeld ten bate! (DV)

gitale TV zenders, ongeachte het taalre-
gime, die met Telenet Digitaal te ont-
vangen zijn. In de Franstalige folder
werd opvallend alleen reclame ge-
maakt voor de 17 Franstalige zenders.
Wij vermoeden dat men in Mechelen
niet weet dat Overijse géén faciliteiten-
gemeente is, en dat de officiële voer-
taal uitsluitend het Nederlands is. Tele-
net dwarsboomt op flagrante wijze de
integratie van anderstaligen in de
Vlaamse Rand rond Brussel. (HO)
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