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Editoriaal

Afhankelijk van wanneer u dit nummer
van Spoorslag in uw brievenbus heeft
gevonden, organiseert of organiseerde
de archief- en de museumsector, de erf-
goedcellen, de sector volkscultuur, ge-
meenten en provincies op zondag 23
april voor de zesde maal een Erfgoed-
dag in Vlaanderen en in Brussel, op zon-
dag 23 april, met als centraal thema ‘in
kleur’.
Welnu, inzake roerend en immaterieel
erfgoed kunnen onze nationale manda-
tarissen heel wat initiatieven nemen die
de mensen op gemeentelijk vlak ten
goede komen. Kijken we in eigen streek
eens rond, dan zien we dat de oude
paardenwedrenbaan van Groenendaal
(Hoeilaart) steeds meer in verval raakt.
In het geboortehuis van Justus Lipsius
(Overijse) – die dit jaar herdacht wordt
– giert de wind door het huis en stapelt
de duivendrek zich op. We stellen vast
dat de Vlaams-Brabantse tafeldruif, een
schitterend en kwaliteitsvol product, in
haar voortbestaan wordt bedreigd door
het dalende aantal druiventelers. In Ter-
vuren is het Spaans Huis of de Gordael-
molen op het nippertje gered van de on-
dergang, maar het blijft nog onduidelijk
welke bestemming het na restauratie
zal krijgen. Vaak kunnen dergelijke pro-
blemen, waar lokale erfgoedverenigin-
gen van wakker liggen, slechts op
Vlaams of federaal niveau opgelost wor-
den.
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“Erfgoed maakt oude en nieuwe inwo-

ners gevoelig voor streekgebonden ei-

genheden; VKD-Spoorslag wil het werk

van heemkundige en folkloristische

verenigingen valoriseren ter vrijwa-

ring van het streekeigen straat- en leef-

beeld”, lezen we in de opdrachtverkla-
ring van het Vlaams Komitee
Druivenstreek. Wij hopen dan ook dat
onze ministers tijdens de komende
maanden bovenvermelde dossiers in
een stroomversnelling kunnen (of wil-
len) oplossen. En wie weet houden we
daar dan rekening mee in het stemhok-
je…
In dit nummer hebben wij van onze kant
alvast een nieuwe rubriek opgenomen:
‘Erfgoed Hier en Elders’. Samen met
‘Drank en Spijs’ - waarvan u de eerste
aflevering in ons vorig nummer mocht
lezen - zal de redactie op regelmatige
basis aandacht schenken aan lokaal, na-
tionaal of internationaal erfgoed. Wie
zich geroepen voelt om een bijdrage te
leveren aan deze rubriek mag steeds
contact opnemen met het redactiese-
cretariaat. Tot het volgende nummer?

De redactie

NB: Meer informatie over de erfgoed-

dag vindt u op www.erfgoeddag.be.

Raadpleeg ook regelmatig ons dossier

‘Erfgoed’ op www.spoorslag.org. 

HET is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2006 al volop aan de gang zijn. Lokale politici slaan ons om de

oren met beloftes, initiatieven, webpagina’s en berichten in verband met lijst-
vorming. Weldra zal ook de nationale politiek in het teken staan van de lokale
partijpolitiek. Ministers en volksvertegenwoordigers komen met voorstellen op
de proppen die de mensen op gemeentelijk vlak ten goede (zouden) komen.

Bent u onlangs verhuisd? 

Laat het ons dan aub weten.
Wij verbeteren uw gegevens meteen 

zodat u geen enkel nummer 
van Spoorslag hoeft te missen.

Redactie afgesloten op 31 maart 2006
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DE Brusselse dienst 100 stuurt systematisch medische urgentieteams uit Brussel 19 en Wallonië in een brede waaier
binnen de Vlaamse rand op pad, die geen Nederlands spreken, laat staan verstaan en bovendien hun weg verliezen.

Conform de taalwetgeving moet deze
dienst in Vlaanderen altijd personeel in
dienst hebben die zich in het Neder-
lands kan uitdrukken. Wij stellen vast
dat dit meestal niet het geval is. Wij
kunnen er ook vanuit gaan dat de Brus-
selse dienst 100 zich meestal van de
taalwetten niet veel aantrekt, althans
niet de francofone overheid. 
Wij herinneren eraan dat reeds in de
lente van 1994 in de Overijsese gemeen-
teraad een motie werd
goedgekeurd – Vlaamse
raadsleden voor en fran-
cofone raadsleden tegen –
waarin gepleit werd voor
de tussenkomst van uit-
sluitend Nederlandstalige
hulpdiensten in de Drui-
venstreek. De nationale pers, de plaat-
selijke pers en de regionale televisie be-
steedde er toen heel wat aandacht aan.
Zelfs J.L. Dehaene (CVP) had toen een

oplossing achter de hand waar niets
van in huis is gekomen.
Men vergeet snel en 12 jaar later is er
nog altijd niet veel veranderd. 
Voor de zone Halle, St.-Pieters-Leeuw
en Pajottenland werd na eindeloze poli-
tieke discussies met ondermeer minis-
ter Demotte (Parti Socialiste), eind vo-
rig jaar een regeling uitgewerkt
waardoor het mogelijk zou zijn dat ur-
gentiediensten met een noodarts niet

meer zouden moeten uitrukken vanuit
het zeer francofone ziekenhuis ULB
Erasme (dat pal op de gewestgrens
werd gebouwd), of vanuit Tubize of
Braine-l’Alleud, maar dat voorzag in
een “ersatz” spoeddienst met gespecia-
liseerde verpleging, zonder noodarts,
die kon uitrukken vanuit het stedelijk
ziekenhuis in Halle. Hiermede werd zalf
gesmeerd op de taalproblematiek en
werd tegemoet gekomen aan de door
de minister opgelegde kostenbespa-
ring! Mocht bij een ongeval blijken dat
er toch een urgentiearts aan te pas
moet komen dan kan nog altijd beroep
gedaan worden op ULB Erasme, Tubize
of Braine… Dit soort van “apartheits-
regeling” kreeg reeds heel wat kritiek te
verwerken. Wij stellen vast dat zowel
het stedelijk ziekenhuis in Halle als na-
tuurlijk minister Demotte stokken in de
wielen blijven steken. Men hoopt dat
het systeem ten vroegste van start zal
kunnen gaan vanaf juli van dit jaar. 
Voor de Druivenstreek moet er nog al-
tijd geen verbetering worden verwacht.
Hier krijgen wij nog steeds te maken
met hulpdiensten die door Brusselse
100 opgeroepen worden om vanuit 
Overijse, maar ook vanuit La Hulpe en
Wavre in de Druivenstreek uit te ruk-
ken samen met medische urgentie-
teams uit het Brusselse francofone zie-
kenhuis UCL Saint Luc, dat eigenaardig
genoeg eveneens langs de gewestgrens
werd gebouwd. Met allerlei drogrede-
nen wordt een eventuele Nederlandsta-
lige spoeddienst weggewuifd. Door een
domme regelgeving blijft het onmoge-

lijk dat er beroep wordt gedaan op de
spoeddiensten van het Gasthuisberg-
ziekenhuis in Leuven, dat amper enkele
km buiten de perimeter ligt… Neder-
landstalige patiënten die het slacht-
offer zijn van een ongeval worden 
verplicht opgenomen in een francofoon
ziekenhuis! Wanneer er in St.-Luc door
de familie hiertegen wordt geprotes-
teerd haalt men er de politie bij… 
Als je naar het GH Luxemburg kijkt dan

merkt men dat het gebruik
van helikopters voor drin-
gende medische hulpverle-
ning lang geen uitzondering
meer zijn. Letterlijk voor de
deur van het kleine zieken-
huis in Ettelbruck staat dag
en nacht een helikopter ge-

stationeerd, klaar om veilig ingezet te
worden bij spoedgevallen met nood-
arts, verpleging en piloot.
In de Druivenstreek kan men zeker
denken aan een gelijkaardige vorm van
moderne en snelle hulpverlening vanuit
Leuven. Landingsplaatsen voor de rela-
tief kleine heli’s zijn er meer dan ge-
noeg, alleen moet daar de nodige op-
leiding, begeleiding, planning en infor-
matie voorzien worden. Zijn wij aan het
dromen?
Kosten? Hiervoor kan men de populisti-
sche gratis politiek niet toepassen,
maar als men slechts een kleine fractie
van de miljarden euro’s welke jaarlijks
naar Wallonië stromen hiervoor zou
mogen benutten, dan zou men zelfs
meerdere helikopters met de nodige be-
manning en uitrusting kunnen inzetten
voor een breed gebied in Vlaams-Bra-
bant. Problemen met de luchtbegelei-
ding (Belgocontrol) in Zaventem? Tij-
dens de zomer van vorig jaar toerde
hier dagenlang, haast onafgebroken,
probleemloos een helikopter rond om
luchtfoto’s te nemen van alle privé-
eigendommen… in de Druivenstreek.
Het gemakkelijkste is te stellen, zoals
men dat zo dikwijls hoort van Vlamin-
gen in de Druivenstreek, dat er toch
niets kan aan gedaan worden. Om de
vijf jaar zijn er gemeenteraadsverkie-
zingen en om de zes jaar federale ver-
kiezingen. In een democratisch Vlaan-
deren moeten wij kiezen voor
bekwame Vlamingen om ons te verte-
genwoordigen en om voor ons te zor-
gen. Zij zouden bijvoorbeeld ook bereid

Het is toch een essentieel recht om in Vlaanderen 
in zijn moedertaal medische verzorging te krijgen.

Waar zitten de grote verdedigers 
van de mensenrechten?

Beste lezers en aangesloten verenigingen,
Gelieve volgende activiteit alvast in jullie

agenda te noteren:

Algemene Vergadering 
van het VKD vzw

Vriendelijke uitnodiging tot het bij-
wonen van de algemene vergade-
ring welke zal doorgaan op woens-
dag 17 mei 2006 vanaf 20 u in het
GCC Den Blank Overijse.

Agenda:

• Goedkeuring van het verslag 
van de bestuursvergadering van
18/05/2005.

• Activiteitenverslag van ons wer-
kingsjaar 2005.

• Goedkeuring van de jaarrekenin-
gen werkingsjaar 2005. 

• Benoemen van een commissaris
(intern/extern).

• Kwijting geven aan de leden van
de Raad van Bestuur jaar 2005.

• Voorziene activiteiten en projec-
ten gedurende het jaar 2006. 

• Goedkeuren van de begroting
werkingsjaar 2006.

• Mededelingen.

Einde voorzien rond 22 u.
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Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

moeten zijn de verbintenis aan te gaan
om voor dringende medische hulpver-
lening in de Druivenstreek oplossingen
uit werken en te realiseren. Dat is, als
kiezer, onze verantwoordelijkheid. Men
kan nu al een evaluatie maken rond de
vraag wie uit de democratische… par-
tijen de voorbije 5/6 jaar ook maar één
poging heeft ondernomen om er voor te
zorgen dat slachtoffers van een ongeval
uit de Druivenstreek gegarandeerd

door Nederlandstalige medici zouden
worden geholpen én naar Nederlands-
talige ziekenhuizen zouden worden
overgebracht. Is dit “burgerlijke” onge-
hoorzaamheid? Is dit populisme? Neen
dit is onze verantwoordelijkheid!
Het is toch een essentieel recht om in
Vlaanderen in zijn moedertaal medi-
sche verzorging te krijgen. Waar zitten
de grote verdedigers van de mensen-
rechten?

De initiatieven zouden moeten los
staan van de gekleurde partijpolitiek en
zouden een voorbeeld moeten zijn van
hoe Vlaamse partijen rond het gestelde
onderwerp kunnen (moeten) samen-
werken ten voordele van alle inwoners
(dus ook de Vlaamse) uit de Druiven-
streek. 
Daar hebben francofone partijen zich in
Vlaanderen niet mee te bemoeien!

Henri Otte

Donkere wolken over Vlaams-Brabant 

T USSEN enkele hoopvolle lentewolkjes, tekenen zich twee grauwzwarte
wolken af: de ontvlaamsing van onze provincie en het onzindelijk

mastodontplan Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel (VSGB), als zielige
uitloper van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) uit 1997.

1) Dreigende wolk 
van ontvlaamsing

Onze provincie Vlaams-Brabant is bij-
zonder rijk, dus een aantrekkingspool,
en paradoxaal genoeg niet alleen voor
midden- en hogere klassen; de jongste
elf jaar is het aantal vreemdelingen er
met 22,3 % toegenomen, tegenover 
5,7 % als Vlaams gemiddelde. 5000
nieuwkomers, 18 % van alle immigran-
ten, vestigen zich elk jaar in de brede
Vlaamse rand rond Brussel. Probleem
is dat zich daarvan slechts 540 mensen
in het onthaalbureau melden, het
Vlaamse gemiddelde bedraagt 986 per
bureau. Uit de gekende in- en uitwij-
kingscijfers blijkt dat Vlaams-Brabant
steeds minder aantrekkelijk wordt
voor Vlamingen. Het risico ontvlaamst
te worden bestaat echt niet alleen in
het hoofd van doemdenkers.
Oplossingen kunnen niet uit een tover-
hoed gehaald worden, daarvoor zijn er
tegelijkertijd te veel factoren actief.
Om maar één dubbel(zinnig) gegeven
aan te halen. Enerzijds kunnen jonge

een- , zelfs twee-verdieners geen plaat-
selijke grond of woonst kopen. Aan de
andere kant wordt er gelobbyd voor
ongebreidelde uitbreidingszones zon-
der langetermijn-denken, voor massa-
winsten en milieu-vernietiging zonder
bekommernis om de Vlaamse leef- en
woonsituatie der plaatselijke bevol-
king. Die voelt Brussel, waar een en an-
der mis loopt, letterlijk uitdeinen.

Gunter Desmet, gemeenteraadslid in
Ternat, sprokkelde op het internet ook
ander interessant, maar ontluisterend
materiaal bijeen op basis van de ge-

meentelijke kindrapporten van
Kind & Gezin. In de 11.000 Brabantse
gezinnen - die een beroep doen op de
kinddienst - met een kindje geboren in
2004 spreekt 70,9 % Nederlands, 9 pro-
cent lager dan het Vlaamse gemiddel-
de. En voor het arrondissement Halle -
Vilvoorde is het erg: daar daalt dat per-
centage tot 58,7 zodat geschat kan wor-
den dat 25,1 % van die toekomstgerich-
te gezinnen thuis Frans spreken.
Minder dan de helft der jonge gezinnen

communiceert in het Nederlands in
Tervuren (46,3), Vilvoorde (45,3), Over-
ijse (45,1) en Zaventem (37,3). En dan
verzwijg ik nog de faciliteitengetallen!
En volksvertegenwoordiger An Mi-
chiels kreeg enkele weken geleden van
onderwijsminister Frank Vanden-
broucke de getallen van de anderstali-
ge leerlingen in het Vlaams-Brabantse
basisonderwijs. Daar zitten zoals bo-
ven geschreven steeds meer vreemde-
lingen, en welgestelde Brusselse Frans-
talige gezinnen sturen hun zoon of
dochter blijkbaar liever naar een
Vlaamse school in de rand dan naar
een Brusselse school vol allochtonen.
Ik kan hele bladzijden cijfermateriaal
citeren, maar beperk me tot percenta-
ges van 2002 en 2005 in basisscholen
van vier gemeenten en zeg er meteen
bij dat deze cijfers met een dikke kor-
rel zout moeten genomen worden:
want er hangen beloofde subsidies in
een of andere vorm aan vast. Hoei-

laart (VBS 0 – 22,4 %; ’t Groene Dal
36,3 – 46,4 %). Huldenberg (GBS 0 – 
0 %)   Overijse (Centrum GBS 18,5 –
25,2 %, Kasteeltje 24,6 – 53,0 %, Eizer
10,5 – 17,2 %, Jezus-Eik GBS 27,6 – 
37,3 %, VBS 52,0 – 39,0 %, Maleizen-
Tombeek 39,4 – 45,1 %) en tot slot Ter-

vuren (GBS 18,5 – 20,6 %, GO 34,8 –
74,2 %, VBS 23,3 – 0,0 % ).



5Spoorslag jaargang 36, nummer 2 - 2006

V
LA

A
M

S B
EW

EG
EN

2) Zwarte wolk 
boven bouwgronden 
en woongelegenheid

In Brabant blijft de grond- en woon-
markt in warme beweging. Op blz. 8
van de jongste Randkrant kan u lezen
dat in gebieden die in de Atlas 
Woonuitbreidingsgebieden opgetekend
staan als op korte termijn te realiseren,
tussenstappen in de aanvraagprocedu-
re voor woningbouw overgeslagen
kunnen worden. (Raadpleegbaar op
www.vlaanderen.be/wugatlas)
Op dit ogenblik pendelen tussen de ka-
binetsdiensten van Dirk Van Mechelen,
Vlaams minister van Financiën, Begro-
ting en Ruimtelijke Ordening, plannen
over en weer zonder plaatselijk maat-
schappelijk draagvlak om een stedelijk
gebied rond Brussel te creëren. Laten
we heel duidelijk zijn: we zullen geen
maatregelen aanvaarden die de taalcul-
turele eigenheid van de Vlaams-Bra-
bantse gemeenten rond Brussel scha-
den.

– Waarom heeft men de plannen van
een groene gordel rond Brussel ver-
laten? Nu lijkt het wel of de verkeer-
de groei als norm wordt genomen
voor de toekomst! Trouwens, het
was/is bovendien bewezen dat ver-
fransing van Vlaams-Brabantse rand
rond Brussel bevorderd werd/wordt
door ongeordende suburbanisatie
en lukrake verkavelingen.

– Wat zijn de juridische en de steden-
bouwkundige gevolgen van het feit
dat een gebied binnen of buiten het
“stedelijk gebied” ligt? 

– Is het niet verkieslijk het VSGB in
oppervlakte sterk te beperken, b.v.

tot een vierkante km? Dan blijven de
reeds goedgekeurde decretale bepa-
lingen overeind  zonder dat het plan
een nefast-negatieve beweging tegen
de plaatselijke bevolking in gang zet.

Er zijn nog meer vragen te stellen. Ze
worden echter niet beantwoord. Het is
hoogtijd dat de Vlaamse Regering in
overleg met de andere actoren (Brus-
sels gewest en provinciebestuur) het
VSGB bijstuurt. ALLES MOET OP 
ALLES GEZET WORDEN OM HET
VLAAMS KARAKTER VAN VLAAMS-
BRABANT TE VRIJWAREN. 

Francis Stroobants

Wist u dat Beersel, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Overijse,

Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem,

Wemmel en Zaventem in Waals-Brabant liggen? Vastgoedmakelaars à la

Logic-Immo (CIM-uitgave nr. 265 “du 25 mars au 7 avril 2006”) hebben de

baan vrij, voelen geen tegenwerking van de voogdijoverheden en palmen

Vlaams-Brabant met reuzenwinsten in. En wat doet de Vlaamse Regering?

Sssst, niet wakker maken! Hoe lang nog moeten Vlaams-Brabanders dit

dulden?

Zondagavond 25 maart ll. nam ik als
voorzitter van het Halle-Vilvoorde-
comité in Merchtem deel aan een
VVB-panelgesprek o.l.v. Bruno Huy-
ghebaert over het recht in eigen
streek te kunnen/mogen wonen.
Samen met een vol zaaltje in Den
Trap op de Markt luisterde ik naar
interessante politici en hun verdien-
stelijke gemeentelijke initiatieven.
Roel Anciaux; de Merchtemse burge-
meester Eddie De Block; Mark
Demesmaeker, Vlaams volksverte-
genwoordiger die een voorstel van
decreet voorbereidt; Else De Wach-
ter, schepen te Kapellen-op-den-Bos
en Vlaams volksvertegenwoordiger;
en Joris Van Hauthem, volksverte-
genwoordiger.
Samen met vele aanwezigen brak ik
een lans voor deze eis: Waar de
grondprijzen het hoogst zijn, waar
tegelijkertijd de migratiedruk het
grootst is, daar moeten sociale
woonuitbreidingsgebieden komen,
op de eerste plaats voorbehouden
voor personen die een binding met
de streek hebben. Vlaanderen mag
niet bang zijn naar Nederlands voor-
beeld een voorrangsbeleid te voe-
ren! Tegen de sociale en taalkundige
verdringing in Vlaams-Brabant moet
KRACHTIGER en BOVENGEMEENTE-
LIJK opgetreden worden!

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



6 Spoorslag jaargang 36, nummer 2 - 2006

Het grote openingsdebat
V

LA
A

M
S 

B
EW

EG
EN

ONDER de titel Verkiezingen ’06: het grote openingsdebat organi-
seerden de Vlaamse Jongeren Overijse (VJO) op zaterdagavond 25

maart ll. het eerste grote debat in Overijse naar aanleiding van de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Een vijftigtal aanwezigen daagden op en vijf
thema’s kwamen aan bod: jeugd, Vlaams beleid, huisvesting, ruimtelijke
ordening en coalitievorming. Wij lichten voor u vooral de discussies over
Vlaams beleid, huisvesting en ruimtelijke ordening toe.

De organisatoren hadden alle Vlaamse
partijen uitgenodigd. CDOv, de partij
van ex-burgemeester Eric Schamp,
kwam echter niet opdagen omdat zij
niet aan tafel wilden zitten met “onde-
mocratische en racistische partijen”.
Waren wel aanwezig: Peter Van den
Berge (voorzitter Overijse 2002), Marc
Beernaert (voorzitter VLD Overijse),
Hermes Sanctorum (schepen voor
Groen!), Kristel Stouffs (gemeente-
raadslid CD&V), Alain Maus (voorzitter
sp.a Overijse) en Philip Claeys (Euro-
pees parlementslid voor het Vlaams
Belang). Steven Huysegoms, streek-
nieuwsreporter, was moderator.

Vlaams beleid

Over het jeugdbeleid waren alle panel-
leden het bijna roerend eens: het beleid

van de afgelopen jaren was goed, al-
leen de “ongebonden” jeugd – die dus
niet bij een of andere jeugdvereniging
is aangesloten – moet beter bereikt
worden.

Over het gevoerde Vlaamse beleid wa-
ren de meningen echter meer verdeeld.
Overijse 2002 en Groen! benadrukten
een aantal realisaties van de afgelopen
jaren: de invoering van de IJseprijs,  de
nieuwe straatnaamborden die systema-
tisch in het straatbeeld zullen verschij-
nen, de Nederlandse taallessen aange-
boden door de gemeente, en de
gemeentelijke infoportieken waarop
Overijse als “Vlaams, groen en gastvrij”
wordt voorgesteld. Volgens Peter Van
den Berge moet Overijse ook niet ver-
vlaamsen – want dat zou betekenen dat
Overijse nu geen Vlaamse gemeente

meer is – maar moet het Vlaams karak-
ter van de gemeente zeker behouden
en benadrukt worden. Alain Maus stel-
de vast dat de verfransing niet gestopt
is en had het eerder over vernederland-
sen dan vervlaamsen. Als je een an-
derstalige immers kan overtuigen om
Nederlands te leren, dan staan we al
heel ver. Philip Claeys had het over een
zorgwekkende toestand en haalde
daarvoor recente cijfers aan van Kind
& Gezin: in Overijse zou nog slechts
45% van de ouders die met hun jonge
kinderen op consultatie gaan Neder-
landstalig zijn. Hij vindt daarom dat het
gemeentebestuur meer assertief en
agressief moet optreden, door o.m. een
taks op anderstalige reclame in te voe-
ren en de gemeentelijke toezichtcom-
missie nieuw leven in te blazen. De
VLD wil bij monde van Marc Beernaert
Vlamingen elders te lande naar Overij-
se halen om zo het Vlaamse karakter te
versterken. De meeste panelleden von-
den het eveneens interessant om de in-
burgeringprocedure van de gemeente
Zemst van naderbij te onderzoeken,
om deze nadien eventueel toe te pas-
sen in Overijse.

Huisvesting

Elk panellid vond dat sociale en/of be-
taalbare woningen regelmatig moeten
aangeboden worden aan de plaatselij-
ke bevolking. Kristel Stouffs beweerde
dat er meer moet rekening gehouden
worden met de nieuwe doelgroep van
alleenstaanden tijdens het aanbieden
van (sociale) woningen. Marc Beer-
naert zou graag de huidige serregebie-
den omvormen naar woonuitbreidings-
gebieden om zodoende het aanbod te
vergroten en de prijzen te drukken.
Groen! en Overijse 2002 benadrukten
dat de aangeboden woningen op maat
van de Overijsenaar moeten zijn, en dat
de verschillende projecten elkaar ook

Van links naar rechts: Hermes Sanctorum, Marc Beernaert, 

Peter Van den Berge, Kristel Stouffs en Alain Maus.
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niet te snel mogen opvolgen. Anders
riskeert men immers mensen van bui-
ten de gemeente of streek aan te trek-
ken. Er wordt ook gepleit voor betaal-
bare woningen, omdat Overijse daar
meer nood aan heeft dan aan sociale

woningen, een standpunt dat ook door
Vlaams Belang werd bijgetreden. Alain
Maus daarentegen vond dat Overijse
veel te weinig sociale woningen heeft,
en daarom moet er op dat vlak ook een
inhaalbeweging gebeuren.

Ruimtelijke ordening

De standpunten lagen het meest uiteen
wanneer er over de ruimtelijke orde-
ning werd gepraat. Zowel de bespre-
kingen van het recent afgekeurde BPA
65, de KMO zone in Maleizen als het il-
legaal aangelegde golfterrein in Jezus-
Eik legden een grote kloof bloot tussen
de VLD en de rest van het panel. En
aangezien ruimtelijke ordening een be-
langrijk instrument is om Overijse
groen en landelijk te houden, kan men
zich terecht afvragen wie van de overi-
ge aanwezige Vlaamse partijen nog met
VLD Overijse in coalitie wil gaan…
Waarbij dan meteen het laatste punt
aan bod kwam: de coalitievorming.

Vast staat dat VLD en VB alleen opko-
men en dat Overijse 2002, N-VA en
CD&V een kartellijst hebben gemaakt.
Groen! en sp.a voeren op dit ogenblijk
nog gesprekken, en over de afloop zou
rond 1 mei uitsluitsel moeten komen.
De meest interessante vraag werd nog
voor het einde gehouden: wie heeft er
geen bezwaar tegen om een coalitie te
vormen met de Franstaligen van Union

of Plus, hun nieuwe dekmantel? Alle
aanwezige partijen willen – bij monde
van hun woordvoerders – niet met 
Union of Plus samenwerken. Alleen
Marc Beernaert (VLD) antwoordde
ontwijkend op de vraag of er met Plus
kan samengewerkt worden. Hij be-
weerde immers dat hij Plus niet kende,
wat nogal ongeloofwaardig overkwam
omdat hij een paar maand geleden in
een kranteninterview zelf heeft toege-
geven dat er toen met Plus werd ge-
praat…

Luk Vandeuren

Philip Claeys uit zijn bezorgdheid

over de Vlaamse aanwezigheid in

Overijse.

Ook het taalgebruik van de chauffeurs
van De Lijn laat echter te wensen over.
Dikwijls word je in Overijse of Hoei-
laart begroet met een “goedendag /
bonjour”; in uitzonderlijke gevallen
laat men het Nederlands zelfs vallen en
krijg je een “bonjour” of “bonsoir”
voorgeschoteld. Niet echt een voor-
beeld om anderstaligen aan te zetten
tot integratie natuurlijk...
Maar De Lijn weet blijkbaar niet van
ophouden, want nu zijn de nieuwe uur-
roosters voor 2006 in heel onze regio
tweetalig voor alle bussen die van en
naar Brussel rijden. Deze uurroosters
zijn vrij te verkrijgen in de infobakjes
op elke bus. 
In antwoord op een mondelinge vraag
van provincieraadslid Jan Laeremans
tijdens de provincieraad van 7 maart ll.
heeft de verantwoordelijke gedepu-
teerde Toine De Coninck beloofd dat
de deputatie hierover een protestbrief

De Lijn drijft de spot met de Vlamingen 
in de Vlaamse rand rond Brussel!

DAT de directie van De Lijn het niet te nauw neemt met de taalgevoelig-
heid in de druivenstreek weten we allang. Zo is er in onze streek reeds

lang consternatie over de tweetalige bestemmingsaanduidingen vooraan
op de lijnbussen die Brussel aandoen. De verantwoordelijke minister
Kathleen Van Brempt zou onlangs nu toch beslist hebben om die te laten
vervangen door eentalig Nederlandse aanduidingen, hoewel dat dus nog
niet meteen in de praktijk zichtbaar zal zijn.

zal schrijven naar de directie van De
Lijn.
Het laatste, toch wel trieste “hoogte-
punt” in heel deze affaire is dat er nu
ook al eentalig Franse folders door De
Lijn worden verspreid op het traject
Hoeilaart – Overijse – Huldenberg –
Leuven, een lijn die nota bene uitslui-
tend Nederlandstalige gemeenten be-
dient! Een Vlaams overheidsbedrijf,
dat met flink wat Vlaams belastinggeld
wordt gesubsidieerd, werkt dus dage-
lijks actief mee aan de verfransing van
het straatbeeld in de Vlaamse rand
rond Brussel. Waar zijn we in gods-
naam mee bezig, vraag je je dan af?!
Eén ding is zeker: dit kan niet meer
door de beugel!
Het wordt dus echt wel eens tijd
dat er schoon schip wordt ge-
maakt binnen de directie van De
Lijn. De verantwoordelijke voog-
dijminister Kathleen Van Brempt

moet haar verantwoordelijkheid opne-
men, want deze situatie kan de drui-
venstreek niet meer dulden. Als de
Vlaamse regering het echt meent met
haar beleid in de Vlaamse rand rond
Brussel, dan moet ze dat beleid ook
consequent op alle vlakken doortrek-
ken! Anders draagt ze alleen maar wa-
ter naar de zee...

Luk Vandeuren

Philippe I, de Taaie

Als Brugge het Venetië 

van het Noorden is ...
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Het in werking treden van de wet is on-
dertussen uitgesteld tot 1 augustus
2006. De wet moet het statuut voor de
vrijwilligers regelen. Met de nieuwe
wet wordt onder meer een duidelijke
omschrijving gegeven van wat onder
een vrijwilliger wordt verstaan. Een
vrijwilliger is namelijk iemand die on-
bezoldigd en onverplicht, in georgani-
seerd verband, een activiteit verricht
ten behoeve van derden.
Volgens de Vereniging van Steden en
Gemeenten (VVSG) is het doel van de
wet nobel, maar door de bijkomende
administratieve plichten voor de be-
doelde kleine verenigingen, dreigt ze
wel haar doel voorbij te schieten.
“Het probleem is dat de nieuwe wet

een pak meer administratieve ver-

plichten oplegt voor orga-

nisaties die met vrijwil-

ligers werken”, legt Hilde

Plas van de VVSG uit.

“Voor grote organisaties

en de lokale besturen zelf

verandert er op zich heel

weinig. Men maakt ge-

woon officieel wat nu meestal al in de

praktijk gebeurt. Dat merken we ook

tijdens onze vormingssessies over de

materie. Gemeenten en OCMW’s wil-

len vooral weten of ze nu al in orde

zijn met de wet, wat meestal wel het

geval is. Gemeentebesturen maken

zich daarentegen wel ernstige zorgen

over wat met de kleinere organisaties

gaat gebeuren. We mogen niet verge-

ten dat de administratieve druk al be-

hoorlijk groot is: na de billijke vergoe-

ding, de nieuwe vzw-wet en de fiscale

attesten legt die wet nu nog eens ver-

plichte verzekeringspolissen en het

opstellen van organisatienota’s op.”

(De Morgen 6.1.2006)

Concreet bevat de wet een viertal be-
langrijke punten:

De organisatienota

Voordat de vrijwilliger kan starten
moet de organisatie hem of haar een
zogenaamde “organisatienota” bezor-
gen waarin onder meer de rechten en
plichten van de vrijwilliger staan.

Is de nieuwe vrijwilligerswet een vergiftigd geschenk?

IS de nieuwe wet van 3 juli 2005 ter bescherming van vrijwilligers, die
normaal gezien op 1 februari 2006 van kracht moest worden, al dan niet

een vergiftigd geschenk voor tal van kleine feitelijke verenigingen en de vele
buurt- en wijkcomités? 

De aansprakelijkheid 
en de verzekering

De wet verplicht de organisaties om
een verzekering af te sluiten voor hun
vrijwilligers.

De vergoedingen

Het uitgangspunt is dat vrijwilligers-
werk op zich niet wordt vergoed, maar
de wet regelt wel de terugbetalingen
van onkosten gemaakt door de vrijwil-
liger.

Vrijwilligerswerk voor mensen met
een uitkering (zieken,
gepensioneerden,…)

De wet regelt ook de rechten en plich-
ten van deze groep van vrijwilligers.

Volgens Greet van Gool en Magda De
Meyer (SP.a) werd het in werking tre-
den van de wet van 3 juli 2005 uitge-
steld  tot 1 augustus 2006 omdat nog
niet alle verenigingen op de hoogte
zijn, maar vooral omdat de verzeke-
ringssector nog niet klaar is. Verder is
de sp.a ervan overtuigd dat de nieuwe
wet vrijwilligers niet zal afschrikken en
verenigingen de das niet zal omdoen.
Wel zal men over een aantal zaken
moeten nadenken en duidelijke afspra-
ken maken.

Voor Bart De Wever (N-VA) heeft het
niet van kracht kunnen worden van de
wet op 1 februari alles te maken met
het gebrek aan enthousiasme bij de be-
voegde federale excellenties. Zij na-
men geen of onvoldoende initiatief om
tijdig te zorgen voor de nodige uitvoe-
ringsbesluiten. Evenmin namen zij het
initiatief om de vele vrijwilligersorgani-
saties op de hoogte te brengen van wat
de nieuwe wet precies zou betekenen.
Gevolg: grote onduidelijkheid bij de
vele vrijwilligersorganisaties.

Een statuut voor de vrijwilliger is mis-
schien inderdaad een nobel doel. De
vraag is echter of dit doel haalbaar is
voor kleine verenigingen en organisa-
ties. Zoals de wet er nu uitziet zal het
hen geld en werk kosten, terwijl het
voor verenigingen zo al moeilijk ge-
noeg is om in de huidige maatschappij
het hoofd boven water te houden. 
Bovendien is het ook zo dat de wet de
verantwoordelijkheid van de vrijwilli-
gers verschuift naar de organisatie
waarvoor ze optreden. Bij kleine orga-
nisaties betekent dat in de praktijk dat
die verantwoordelijkheid gewoon bij
andere vrijwilligers komt te liggen.
Voor de ene vrijwilliger is de wet dus
een zegen, voor de ander een vloek.
Ondertussen hebben vooral de jeugd-
verenigingen al actie gevoerd tegen de
nieuwe wet.
Vrijwilligerswerk levert een bijzonder
waardevolle bijdrage aan de opbouw
van een maatschappij, maar het moet
wel voor iedereen de moeite waard

blijven. Afwachten dus of
vrijwillig engagement
door deze wet opgewaar-
deerd of afgeremd zal
worden.
Het Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk vzw
(VSVW) volgt de verdere

ontwikkelingen op de voet. Het steun-
punt heeft als hoofddoel het vrij-
willigerswerk te promoten en te onder-
steunen. Op hun webstek www.vrijwil-
ligersweb.be kan men terecht voor ver-
dere informatie.

Micheline Baetens

Zoals de wet er nu uitziet zal het hen geld en werk
kosten, terwijl het voor verenigingen zo al moeilijk

genoeg is om in de huidige maatschappij 
het hoofd boven water te houden.
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TraVo: nieuw studie- en documentatiecentrum
voor Vlaamse volksmuziek

OP 30 september 2005 verschenen in het Belgisch Staatsblad de
statuten van TraVo, of voluit Studie- en documentatiecentrum voor

Traditionele Volksmuziek in Vlaanderen. De vereniging wenst de verschil-
lende facetten van de traditionele volksmuziek uit Vlaanderen op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen, te verzamelen, te
conserveren, te inventariseren en de verspreiding ervan te bevorderen:
dans, lied, instrumentale muziek, instrumenten en de gebruiken waarmee
deze onderwerpen verbonden zijn.

TraVo wil met andere woorden hét aan-
spreekpunt worden voor al wie zich wil
verdiepen in de muzikale tradities van
het Vlaamse land. Voorzitter Hubert
Boone schreef reeds baanbrekende
studies over Vlaamse volksinstrumen-

ten, en wordt bijgestaan door bestuurs-
leden Gilbert Huybens (muziekhistori-
cus en specialist van het oude lied-
boek) en Wim Bosmans (conservator
aan het Muziekinstrumentenmuseum
te Brussel).

Voorlopig draait TraVo uitsluitend op
vrijwilligerswerk maar hoopt op een
subsidiëring vanwege de Vlaamse over-
heid in het kader van het volkscultuur-
decreet van 1999.
Meer informatie kan men bekomen op
volgend adres: TraVo – kamer 03.27 –
Parijsstraat 72B – 3000 Leuven.
Sinds kort is het centrum toegankelijk
voor het publiek iedere eerste woens-
dag van de maand, van 14 tot 17u30.
Bezoekers kunnen ook een afspraak
maken via mailto:travo.centrum@hot-
mail.com en mailto:hubertboone@hot-
mail.com of telefonisch: 016/65.65.85. 
Bron: Folkroddels.be

David Joly

Kunststedenactieplan

MIDDEN februari zette Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois
(N-VA) samen met de toerismeschepenen van de Vlaamse kunst-

steden het eerste kunststedenactieplan op de sporen. De stadsbesturen van
Brugge, Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven willen met dit plan enerzijds
beter en meer gecoördineerd promoten in het buitenland, en anderzijds de
kwaliteit van het product ‘kunststad’ verbeteren.

De belangstelling voor onze kunstste-
den neemt af. De aankomstcijfers wij-
zen immers op een stagnatie. In de pe-
riode 1994-1998 was er een gemiddelde
jaarlijkse groei van het aantal aankom-
sten door buitenlanders in de Vlaamse
kunststeden van 4,9%, in de periode
1999-2003 verminderde de groei tot
1,8%. In 2002-2003 was er zelfs geen
groei meer.
“Het is inderdaad een probleem en

daar zijn meerdere redenen voor”,
verklaart Klaas Verbeke van Toerisme
Vlaanderen aan De Standaard. “Goed-

kope vluchten van luchtvaartmaat-

schappijen zoals Ryanair maken ver-

dere bestemmingen aantrekkelijker

dan vroeger. Mensen gaan gemakkelij-

ker een lang weekend naar Madrid of

Venetië als het ticket niet te duur is.

Er zijn ook nieuwe spelers op de

markt gekomen in Oost-Europa. En

grote markten zoals Engeland voerden

de jongste jaren de promotie voor hun

binnenlands toerisme op. Al die facto-

ren maken dat de Vlaamse kunstste-

den het moeilijk kregen.”

De doelstelling van het kunststeden-
plan is dan ook Vlaanderen coherent
en efficiënt promoten als toeristische

regio, en de economische positie van
de Vlaamse toeristische ondernemin-
gen versterken. Het moet tevens de
toeristische reflex in de kunststeden
zelf stimuleren. De kunststeden moe-
ten hun expertise en informatie uitwis-
selen en hun acties op elkaar afstem-
men.
Minister Bourgeois betreurt dat Brus-
sel vooralsnog niet deelneemt aan het
kunststedenoverleg: “Brussel is een
Vlaamse kunststad bij uitstek en mag
eigenlijk niet ontbreken in dit plaatje.
Maar de deur staat nog altijd open. Wij
zullen Brussel blijven informeren over
de stand van zaken. De toerismesche-
pen blijft uitgenodigd voor alle over-
leg.”
Bron: Persdienst Bourgeois & De Stan-
daard 18.02.2006.

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!
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Generaties lang verkopen ijsventers
hun ijsjes aan de toeristen en wande-
laars die de Abdij van Averbode en de
bossen komen bezoeken. Het roomijs
heeft de abdij en Averbode bekend ge-
maakt tot buiten de provinciegrenzen
en zelfs landsgrenzen. Driekwarteeuw
geleden kwamen mensen een ijsje lik-
ken omdat er toevallig een ijskar aan
de abdij stond, nu gebeurt eerder het
omgekeerde. Het eenvoudig genot van

IN 1997-1998 legde gasmaatschappij Fluxys de zogenaamde VTN-leiding
(Versterking Transit/Transport Netwerk) aan, een aardgasleiding van

bijna 300 km tussen Zeebrugge en Eynatten aan de Duitse grens. Voor de
Vlaamse archeologie betekende het hele project een loodzware opdracht:
een groot deel van het bodemarchief zou onherroepelijk verloren gaan.

Het was dan ook de taak van de arche-
ologen om aan wetenschappelijk ver-
antwoorde stervensbegeleiding te
doen. Archeologen van het Vlaams In-
stituut voor het Onroerend Erfgoed
(het toenmalige Instituut voor het Ar-
cheologisch Patrimonium) namen de
wetenschappelijke leiding op zich om
i.s.m. met verschillende universiteiten,
stedelijke en provinciale archeologen

en vrijwilligers de opgravingen tot een
goed einde te brengen. 
De boeiende resultaten van het jaren-
lange interdisciplinaire onderzoek zijn
nu gebundeld in twee boekdelen met
als titel Een lijn door het landschap.

Archeologie en het VTN-project 1997-

1998 (formaat A4, ingebonden, 2dln.,
282 & 328 pag., met illustraties), ver-
schenen in de reeks Archeologie in

Vlaanderen. U kunt deze publicatie be-
stellen via volgend adres:
Anne Seys - anne.seys@lin.vlaande-
ren.be - tel: 02/553.16.56 of Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed
(VIOE), Phoenixgebouw, Koning 
Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel - 
tel: 02 553 16 50 - fax: 02 553 16 55.

U ontvangt van het VIOE een factuur.
Wanneer die betaald is, sturen zij uw
bestelling op.
Prijs: € 80 + verzendingskosten België:
€ 5 - Europa: € 12.
Bron: Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed - http://www.vioe.be. 

David Joly

De Likdreef moet weg!

WAAR je tegenwoordig ook gaat langs Vlaams-Brabantse wegen,
overal kom je ‘openbare werken’ tegen. Ook in Averbode heeft ruimte-

lijke ordening plannen en moet er geherstructureerd worden. Zo ook de
Likdreef.(Bron: De Standaard en Het Nieuwsblad 23.03.2006)

een ijsje te likken en gezellig te keuve-
len in een rustige en natuurlijke omge-
ving betekent voor vele dagjestoeristen
de ideale zondagse uitstap. Simpel ge-
not dat voor de simpele mens nog zel-
den te vinden is.
Maar nu moeten de ijskarretjes weg!
Het studiebureau dat het ruimtelijk
structuurplan heeft opgesteld wil de
ijskarren naar het dorp verplaatsen.
Handel en horeca moeten in de toe-

komst mee kunnen profiteren van het
succes van de Likdreef. Er moet meer
beweging komen in de dorpskern. 
Iets wat spontaan ontstaan is en succes
heeft omdat het voldoet aan de kleine
geneugten van het leven waar mensen
het meest plezier aan beleven, zal ver-
dwijnen. Waarom wat goed is, niet
goed laten? Na het frietkot, nu ook de
ijskar weg? Een eenvoudig mens komt
tegenwoordig nog moeilijk aan zijn
trekken in ons vlakke land van platte
commercie.
Bron: De Standaard en Het Nieuwsblad
23.03.2006

Micheline Baetens

EEN AVOND GENIETEN VAN HET MOOIE AFRIKAANS:
De Zuid-Afrikaanse kleinkunstenaars Jannie du Toit en Christa Steyn 
brengen u een verzorgd avondvullend gevarieerd programma.

Dinsdag 25 april 2005 om 20.00 in de polyvalente zaal 
van het cultuurcentrum Papeblok te Tervuren.

Een initiatief van Marnixring Overijse de Vrijheijt,
Marnixring Leuven de dry tonhgen 
in samenwerking met Davidsfonds Tervuren

Informatie en kaarten (7 euro) te bekomen bij Frans Van Dyck,
02 767 47 54 of fvandyck@telenet.be
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Nieuws uit het parlementair halfrond

OP 24 oktober 2005 keurde de gemeenteraad van Merchtem een besluit goed, dat
stelt dat handelaars op de woensdagmarkt enkel Nederlandstalige affiches en

opschriften mogen uithangen. Dit besluit werd echter door de gouverneur van
Vlaams-Brabant bij besluit van 28 november 2005 geschorst op basis van artikel 30
van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat het taalgebruik enkel bij wet kan worden
opgelegd, maar eveneens dat het gebruik van de in België gesproken talen vrij is en
enkel kan worden geregeld voor handelingen van het openbare gezag en voor
gerechtszaken.

nodige stappen te zetten opdat de
Vlaamse Gemeenschap, via haar minis-
terie of via een van haar instellingen,
de informatiegegevens van het Rijksre-
gister zou kunnen raadplegen en ge-
bruiken voor het voeren van een ont-
haalbeleid in de Vlaamse Rand. De vzw
De Rand, zeker als ze de vorm van een
extern verzelfstandigd agentschap
heeft aangenomen, zou kunnen instaan
voor deze toegangen voor het verwer-
ken van de gegevens, vermits aan die
vzw door de Vlaamse Regering een bij-
zondere rol in het onthaalbeleid is toe-
gewezen.
Uit een recent onderzoek van de admi-
nistratie Planning en Statistiek van het
ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap blijkt dat de 19 gemeenten in de
Rand rond Brussel een toenemend aan-
tal inwoners van buitenlandse nationa-
liteit tellen. De belangrijkste verklaring
hiervoor is natuurlijk de nabijheid van
Brussel als internationale aantrek-
kingspool.
Zonder accurate kennis van de identi-
teit en de adresgegevens van deze in-
wijkelingen is het echter niet eenvou-
dig om een efficiënt onthaalbeleid te
voeren. “Men kan uiteraard algemene

communicatiecampagnes lanceren,

maar ze hebben zeker niet dezelfde

impact als bijvoorbeeld het individu-

eel toesturen van een onthaal- of in-

formatiepakket naar elke inwijkeling,

waarbij men zelfs rekening kan hou-

den met de nationaliteit van de be-

trokkene”, aldus indiener Steven Van-
ackere.

Tien jaar Randkrant

De Randkrant is dit jaar aan zijn tiende
jaargang toe. Naar aanleiding hiervan
verschijnt er een extra dik feestnum-
mer waar extra aandacht besteed zal
worden aan het beleid van de Vlaamse
Regering en de provincie Vlaams-Bra-
bant in de Vlaamse Rand rond Brussel.
Uiteraard wordt ook de rol van vzw De
Rand, de verantwoordelijke uitgever
van het blad, belicht.
Voor dit feestnummer is er dit jaar in
de begroting van de Vlaamse Regering
10.000 euro vrijgemaakt, bovenop de
gewone verhoging van de subsidies ten
gevolge van de stijging van de port- en
papierkosten. Dit blijkt uit een schrifte-
lijke vraag van Greet Van Linter
(Vlaams Belang).

Meer informatie over de vzw De Rand:
www.derand.be. 

David Joly

Steven 

Vanackere.Taalgebruik 
op openbare markten

Momenteel is er geen enkele wettelijke
regeling voorzien om het taalgebruik
op openbare markten te regelen, zodat
de taalvrijheid, voorzien in artikel 30
van de Grondwet, geldt. 
Op 23 januari 2006 diende senator Joris
Van Hauthem (Vl. Belang) enerzijds
een wetsvoorstel in houdende de in-
voeging van een artikel 10bis in de wet
van 25 juni 1993 betreffende de uitoefe-
ning van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten. Dit
artikel 10bis luidt als volgt: “Eenieder

die een standplaats inneemt op een

openbare markt, alsook al diegenen

die hem daarbij behulpzaam zijn, ge-

bruikt bij de schriftelijke en monde-

linge aanprijzing van zijn goederen

of diensten en in zijn communicatie

de taal of de talen van het taalgebied

waarin de openbare markt plaats-

grijpt.”

Anderzijds diende de senaatsfractie
van het Vlaams Belang ook een voor-
stel van verklaring tot herziening van
artikel 30 van de Grondwet in, zodat de
het principe van de taalvrijheid niet
van toepassing is op de regeling van
het taalgebruik op openbare markten.

Onthaalbeleid voor
inwijkelingen Vlaamse Rand

Op 15 maart werd een voorstel van re-
solutie goedgekeurd in het Vlaams Par-
lement betreffende de toegang van de
Vlaamse overheid tot het Rijksregister
met het oog op het voeren van een ont-
haalbeleid voor inwijkelingen in de
Vlaamse Rand. De resolutie werd inge-
diend door Steven Vanackere (CD&V)
en meeondertekend door Sven Gatz
(VLD), Else De Wachter (SP.A), Mark
Demesmaeker (N-VA) en Eric Van
Rompuy (CD&V)
In het voorstel van resolutie wordt aan
de Vlaamse Regering verzocht om de

NVA is nu 

independentitisch.

Hun federalisme

is dood.
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Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

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

Het dikke-ik neemt wat het nodig
denkt te hebben en dat is heel wat. Het
wil niet alleen steeds meer consume-
ren maar eist ook erkenning van zijn
handelingsvrijheid en respect voor zijn
hoogst individuele opvattingen en ver-
langens. Dit leidt tot voortdurende
wrijvingen met anderen, waardoor het
dikke-ik verwikkeld is in een perma-
nente concurrentie- en prestatieslag.
De opmars van dit dikke-ik en de daar-
mee verbonden verharding van sociale
verhoudingen vormen de achtergrond
van hoogoplopende maatschappelijke
debatten over veiligheid, individuele
vrijheid en de multiculturele samenle-
ving. In het kader daarvan klinkt van
verschillende kanten de roep om bin-
dende waarden en normen in ere te
herstellen. Tot nu toe heeft dat echter
weinig zoden aan de dijk gezet. Mis-
schien moeten we eens gaan kijken
waaraan het dikke-ik zijn gestadige op-
mars ‘te danken’ heeft.
De opmars van het dikke-ik manifes-
teert zich volgens Kunneman op drie
onderling verbonden niveaus: op per-
soonlijk niveau, op het niveau van groe-
pen  en organisaties en ten slotte op het
niveau van de planeet waar de menselij-
ke soort zozeer uitdijt en zoveel rotzooi
om zich heen verspreidt, dat de moge-
lijkheid van catastrofale ontwikkelin-
gen opdoemt. Empirisch gezien valt
deze opmars samen met de verbreiding
van het postindustriële kapitalisme
over de hele wereldbol en alle daarmee
verbonden spanningen en verleidingen. 

Voorbij het dikke-ik Harry Kunneman - Voorbij het dikke-ik

Uitgeverij SWP, 2005, 287 blz.

Prijs: 24,00 Euro.

V OLGENS Harry Kunneman heeft zich het afgelopen decennium in het geïndividuali-
seerde en welvarende Nederland een verontrustende ontwikkeling voorgedaan, die

samengevat kan worden als de opmars van het dikke-ik. Deze eigentijdse figuur openbaart
zich met grote kracht in de openbare ruimte: in het verkeer, in treinen, in voetbalstadions, op
straat, in wacht- en spreekkamers en in talloze tv-programma’s. Maar ook op het niveau van
de lokale en landelijke politiek en binnen het bedrijfsleven voelt het dikke-ik zich bijzonder
thuis, onder meer in de gedaante van zich dik makende politici en zelfverrijkende managers.

Drie elkaar versterkende krachtenvel-
den maken de opmars van het dikke-ik
begrijpelijk. In postindustriële samenle-
vingen is in de eerste plaats sprake van
voortdurende verleiding tot dikke-ik ge-
drag, in de tweede plaats is er een per-
manente druk werkzaam om dergelijk
gedrag te vertonen en ten derde treedt
er een ongekende accumulatie van men-
selijke en technologische vermogens
op, die niet alleen de mogelijkheden
voor dikke-ikgedrag vergroten, maar
ook in hoge mate de gevolgen ervan.
De verleiding tot dikke-ik gedrag valt in
de eerste plaats te begrijpen vanuit alle
verleidingen die de postindustriële
consumptiemaatschappij voor steeds
meer mensen produceert. De multime-
diale stroom van indringende reclame-
boodschappen en alle daarmee verbon-
den marketinginspanningen vormen
daar het eigentijdse symbool voor. De
verleidingen grijpen aan bij reële men-
selijke behoeften, die vervolgens met
strategische middelen worden uitver-
groot. Wij leven momenteel immers in
een cultureel en politiek klimaat waar-
in onze vermogens om te genieten van
voedsel, drank, erotiek, spel en allerlei
vormen van comfort voortdurend op
de voorgrond worden geplaatst en be-
krachtigd.  
Een tweede betekeniscomponent ver-
bonden met de metafoor van het dikke-
ik is het Ik dat zich dik maakt ten kos-
te van anderen: de ‘dikke autonomie’
van individuen, groepen en organisa-
ties die alleen hun eigen belangen zien

en anderen primair als middel gebrui-
ken om die te realiseren of als obstakel
of bedreiging daarvoor waarnemen.
Postindustriële samenlevingen zijn ge-
groepeerd rond markten voor arbeid,
grondstoffen, goederen en kapitaal. Op
die markten streven ondernemingen
maximaal rendement op geïnvesteerd
kapitaal na, en ze doen dat in een com-
plex en dynamisch mengsel van samen-
werkingsverbanden en nietsontziende
concurrentie, bij voorkeur door con-
currentie te minimaliseren – bijvoor-
beeld door kartelvorming, protectio-
nistische maatregelen en patenten op
innovaties – en waar dat niet lukt door
rechtstreeks te concurreren op prijs en
kwaliteit. Daarmee is er niet alleen een
permanente druk op ondernemingen
om steeds beter te presteren en voort-
durend te innoveren op straffe van eco-
nomische achteruitgang of ondergang,
maar staat er ook een premie op strate-
gisch handelen en op dikke-ik gedrag:
sneller, sterker en slimmer zijn dan an-
deren, en het ontwikkelen van een dik-
ke huid voor de destructieve gevolgen
die dat voor andere mensen kan heb-
ben.
Binnen het postindustriële kapitalisme
gaat de verleiding om steeds meer te
consumeren zogezien hand in hand
met de druk om steeds beter te preste-
ren en succesvol te zijn in een perma-
nente concurrentieslag. Deze druk is
enerzijds een bron van constructieve
energie en creativiteit, maar is ander-
zijds een permanente bron van stress
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Openingsuren:
ma.- vrij.: 8.30 u. - 12.30 u. 
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Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39

VERZEKERINGEN

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

en frustratie voor degenen die op hun
tenen moeten lopen om daaraan te vol-
doen, of die daar überhaupt niet toe in
staat zijn en moeten leven met de last
van uitsluiting en maatschappelijke
marginalisering.
De verleidingen tot dikke-ik gedrag in
consumptieve zin en de druk tot dikke-
ik gedrag in strategische zin, worden
beide versterkt door de enorme toena-
me van technische vermogens en de
permanente acceleratie van de tech-
nisch-wetenschappelijke vooruitgang
die kenmerkend zijn voor postindustri-
ële samenlevingen. De consumptieve
verleidingen strekken zich op basis van
technologische innovaties over steeds
meer levensgebieden  uit, van spel en
communicatie tot en met de plastische
vormgeving van het eigen lichaam en
de beïnvloeding van genetische ken-
merken van toekomstige generaties.
In postindustriële samenlevingen is bo-
vendien een enorm arsenaal van ken-
nis, inzicht en technologisch
vermogen geaccumuleerd
rond het transformeren van
maatschappelijke domeinen
die primair aan niet-econo-
mische codes beantwoord-
den, tot domeinen waar de
druk om te presteren en de verleiding
om te consumeren centraal staan, en
technologische vooruitgang een drij-
vende kracht wordt. Interessante en
zorgwekkende voorbeelden van dit
proces zijn onder meer te vinden in do-
meinen als de gezondheidszorg en de
massamedia. Kenmerkend daarbij is
dat in de loop van dergelijke transfor-
maties oriënterende morele waarden
vervangen worden door een marktper-
spectief. 
Wat moeten wij nu doen om voorbij dat
dikke-ik te komen? Harry Kunneman
stelt in zijn slotbeschouwing dat de
vooruitgangsdynamiek van de postin-
dustriële productiewijze intern verbon-
den is met een liberaal-democratische
rechtsorde, met sociale rechten en met
individuele vrijheden van burgers die
bereid en in staat zijn om actief vorm te

geven aan voortdurend veranderde
maatschappelijke verhoudingen. In
combinatie met de mogelijkheden tot
genieten en verstrooiing die het postin-
dustriële kapitalisme biedt, leidt dat tot
levensomstandigheden waar veel men-
sen beter onder gedijen dan onder au-
toritaire maatschappelijke verhoudin-
gen waarbinnen liberale vrijheden
geweld wordt aangedaan en consump-
tieve mogelijkheden slechts voor een
elite toegankelijk zijn.
Deze vooruitgangshorizon wordt ech-
ter gekenmerkt door een cruciale een-
zijdigheid en bijziendheid. Deze eenzij-
digheid leidt niet alleen tot een
structurele overbelasting van vermo-
gens tot technische beheersing en be-
stuurlijke controle, zoals het falen van
controlegericht overheidsbeleid op ge-
bieden als milieu, veiligheid en oude-
renzorg laat zien. Een nog ingrijpender
gevolg van deze eenzijdigheid en de
daarmee verbonden verdringing is het

buitenspel zetten of naar de rand drin-
gen van belangrijke hulpbronnen voor
menswaardige vormen van omgang
met persoonlijke en maatschappelijke
problemen. Kunneman doelt hier op
existentiële en morele leerprocessen
die mensen in staat stellen om minder
controlerend met elkaar om te gaan,
confrontaties met eindigheid en verlies
samen uit te houden, bewogen te wor-
den door het lot van anderen en 
geïnspireerd te raken door vormen van
samenwerking en professioneel hande-
len die ook in morele zin betekenisvol
zijn. 
De toenemende welvaart lijkt, bij dege-
nen die daar het meeste van profiteren,
eerder een honger naar meer te stimu-
leren dan tot tevredenheid te leiden.
Het dikke-ik is welvaren én ontevre-
den. Is een bestaan dat vooral uit pres-

teren, concurreren en consumeren be-
staat, in een samenleving die verhardt,
alle moeite wel waard? Is dit het beste
wat wij onszelf en toekomstige genera-
ties te bieden hebben?
Tot zover een summiere inleiding tot
het boek van Harry Kunneman. Het
boek wil ons bewust maken van waar

wij mee bezig zijn en wat de
oorzaak is van onze onbe-
grensde behoeften en onte-
vredenheid. Het reikt ons
bouwstenen aan voor een
zinvol en menswaardig leven
in deze postindustriële sa-

menleving waarin het dikke-ik zijn op-
mars voortzet. In naam van welke
waarden kunnen de autonomie en on-
verzadigbaarheid van het dikke-ik in
het dagelijks leven begrenst worden
zonder diens eigenheid geweld aan te
doen? Deze vraag wordt in dit boek be-
antwoord vanuit een kritisch-humanis-
tisch perspectief met behulp van de be-
grippen diepe autonomie, horizontale
transcendentie, normatieve professio-
naliteit en maatschappelijk verant-
woord organiseren.
Harry Kunneman is hoogleraar sociale
en politieke theorie aan de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht en publi-
ceerde onder meer Van theemutscul-

tuur naar walkman-ego (1996) en het
essay Postmoderne moraliteit (1998).

Micheline Baetens

Harry Kunneman
© foto: Universiteit voor Humanistiek

Het boek wil ons bewust maken van waar wij
mee bezig zijn en wat de oorzaak is van onze
onbegrensde behoeften en ontevredenheid.
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Beersel

De Nieuwstraat van Drogenbos wordt
Dachelenberg en we zijn meteen in
Beersel. Na 800 m rechts de Ukkelse-
steenweg tot het 1 km verder gelegen
Herman Teirlinckplein en we zijn in het
centrum van deze laatste gemeente. Ze
is 3.000 ha. groot en telt 23.040 inw. of
768 inw. per km2. Ze bestaat uit de dor-
pen Beersel, Alsemberg, Dworp, Hui-
zingen en Lot. De gemeenteraad be-
staat er uit 11 CD&V, 5 VLD, 4 UF, 
2 VB, 2 PS, 1 N-VA, 1 SPA en 1 Groen.
Het college is samengesteld uit CD&V
en VLD en burgemeester is Hugo 
Casaer. De gemeentevlag is in zilver,
een uitgeschulpt kruis van azuur, ver-
houdingen zijn 2:3. Officiële webstek:
www.beersel.be waar men nog veel
meer kan vernemen. 
Het dorp Beersel waar we ons mo-
menteel bevinden is 631 ha groot en is
een woondorp met villa’s in het oosten
(Schavei). De hoogte varieert van 25 m
(Zennevallei) tot 117 m aan de rand
met Alsemberg en er is nog 42 ha bos.
De 5.300 bewoners noemt men Beerse-
laars, kaasboeren of boterdieven. De 1e

vermelding in 847 was Bersalis (van
Ber = beer of modder en Sali = woning
met één ruimte). De oorsprong ligt in
het Hof van Beersel uit de 9e eeuw. Ver-
scheidene geslachten drukten hun
stempel op het dorp: Hellebeke (begin
14e eeuw), Stalle (14e eeuw), Wittem
(einde 14e tot 16e eeuw) en Arenberg
(18e eeuw). De gotische Sint-Lamber-
tuskerk die hier staat, is afgebrand in
1730 en heropgebouwd in 1763 en heeft
nogal wat meubilair uit de 18e eeuw.
Achter de kerk ligt de Uwenberg waar
schrijver Herman Teirlinck woonde
van 1935 tot aan zijn dood in 1967. Zijn
woonhuis is nu het Herman Teirlinck-

museum. De Puttestraat rechts en de

Lotsestraat brengen ons na 500 m on-
der de spoorwegbrug en we zijn aan
het Kasteel van Beersel, een burcht uit
1312 met drie woontorens verbonden
door muren en omringd door een slot-
gracht. Het kan bezichtigd worden. Te-
rug naar het Herman Teirlinckplein vol-
gen we de Hoogstraat tot de Grote
Baan. Hier rechts en aan de rotonde
rechtdoor De Dekt tot het Hoogveld-
plein. Hier staat een sanatorium van
het Brugmann-instituut. Verder de Sa-
natoriumstraat (rechts het Gasthuis-
bos) en verder de Genstberg waar we
links het voormalig kasteel Rondenbos
zien, nu gemeentehuis. Aan de Brussel-
sesteenweg rechtdoor de Deneyer-
straat tot aan de statige O.-L.-Vrouwe-
kerk van ...

Alsemberg

Dit klein verzorgingscentrum van 619
ha is heuvelachtig en gaat van 56 tot
120 m. Het heeft nog 52 ha bos(jes). De
5.500 inwoners noemt men Alsember-
genaars, klokkenluiders, bijters of
meubelkloppers. De 1e vermelding is
van 1219 als Alsenberge (van het Ger-
maans Alsan Berga of berg van Also).
In 1241 trouwt de Brabantse hertog
Hendrik II voor de 2e maal met Sophie
van Thüringen, de dochter van  hertog
Lodewijk VI van Thüringen en Elisa-
beth van Hongarije. Als huwelijksge-
schenk geeft ze een beeld van O.-L.-
Vrouw Ster der Zee aan de toen
bestaande Romaanse kapel van Alsem-

Herman Teirlinck

Deze schrijver werd geboren te Sint-Jans-Molenbeek op
24 februari 1879 als zoon van volkskundige, onderwijzer
en leraar Isidoor Teirlinck. Op zijn 23e werd hij beambte
bij het Brussels stadsbestuur, op zijn 27e correspondent
bij het Nederlandse dagblad Het Handelsblad, op zijn
33e directeur van een meubelfabriek en op zijn 46e leraar
aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Op zijn 49e werd hij leraar en op zijn 59e directeur van de Nationale Hogere School voor
Bouw- en Sierkunst te Brussel. Hij sticht in 1946 de Studio van het Nationaal Toneel van
België (sinds 1967 Studio Herman Teirlinck). Hij was privé-raadsheer van koning Albert
I en Leopold III voor kunst en wetenschap. Hij was medewerker aan Van Nu en Straks
en medeoprichter van Vandaag en het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Van zijn werken ont-
houden we vooral: Zon (1906, fijnzinnige dorpsverhalen), Mijnheer Serjanszoon (1908)
en Het Ivoren Aapje (1909, beiden dilettantistische stijl), Vertraagde Film (1922) en 
De Man zonder Lijf (1925, beiden expressionistisch), Maria Speermalie (1940) en 
Het Gevecht met de Engel (1952, beiden vitalistische stijl).Rolande met de Bles (1944)
en Galgenmaal (1955). Hij was eredoctor aan de universiteiten van Brussel, Antwerpen,
Luik en Gent en kreeg in 1956 de Prijs der Nederlandse Letteren. Herman Teirlinck over-
leed te Beersel op 4 februari 1967.
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Burcht van Beersel.

Basiliek van Alsemberg.

berg. Aan de huidige O.-L.-Vrouwekerk

werd gebouwd van 1350 tot 1527. De
spits dateert zelfs van 1891. Uitgevoerd
in laatgotiek en met een rijk interieur.
Alleen het beklimmen van de trappen
doet wat aan Montmartre denken. De
beroemde taal- en oudheidkundige Jan
Bols (Werchter 1842 – Aarschot 1921)
was er pastoor van 1887 tot 1907 en
ijverde er voor een grondige restaura-
tie. De muurschilderingen zijn uit de
15e eeuw. Neogotisch hoofdaltaar van
Van Uytvanck uit Leuven, barokke
biechtstoelen, dokzaal uit de 18e eeuw.
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Verder zijn er smeedijzeren hekken,
preekstoel uit 1836, Romaanse doop-
vont, triomfkruis uit 1516, beeldhouw-
werk uit de 16e en 17e eeuw, schilde-
rijen die herinneren aan de mirakelen
uit de 17e tot de 20e eeuw en gebrand-
schilderde glasramen. De 1e zondag van
mei is er Mariastoet. We verlaten de
kerk langs de Boonstraat en nemen aan
het Winderickxplein rechtdoor de Ei-
genbrakelsesteenweg. Na een honderd
meter rechts de Halsesteenweg kaars-
recht tot de kapel op de kruising van
Heidebroek. Rechts de Fabrieksstraat
naar de voormalige kartonfabriek

Winderickx met vroeg 19e eeuwse hoe-
ve. De papiermolen bestond al in 1551
en kan bezichtigd worden. We keren te-
rug naar de Halsesteenweg die we
rechts inslaan. Waar hij Alsembergse-
steenweg wordt zijn we in …

Dworp

Het is een verstedelijkt dorp van 961
ha, zeer heuvelachtig (40 tot 110 m)
met diepe beekdalen van Hallebeek,
Kesterbeek, Meerbeek en Molenbeek.
In 1138 Tornepia, een gegermaniseerde
Keltische riviernaam van het Ger-
maans thurnu of doorn. Er is nog 143
ha bos (Vroenenbos, Begijnenbos,
Krabbos) en mooie heidelandschappen
(Destelheide, Grootheide, Meigemhei-
de, Rilroheide, Solheide). De 5.300 inw.
noemt men Dworpenaars. In de 12e

eeuw bezit van de graven van Leuven,
in 1489 van Hendrik van Wittem, in
1558 van Pieter Boisot, in 1626 van Ni-
klaas van Varik, de burggraaf van Brus-
sel, in 1636 van Ignaas le Roy, heer van
Kesterbeek, in 1693 van Pieter Fari-
seau, in 1723 van Pieter Robijns, in
1766 van graaf Cornet van Grez, de
laatste heer van Dworp. We volgen de
Alsembergsesteenweg en komen aan
de neogotische Sint-Gaugericuskerk

uit 1892 die we bereiken met links de
Snelborre in te slaan. Ze heeft een drie-
beukig schip en hoge torenspits. Via de
Kerkstraat bereiken we de Vroenen-
bosstraat waar de ommuurde pastorie

staat uit 1768 in classicistische stijl. We

volgen verder de Kerkstraat en komen
terug op de Alsembergsesteenweg die
we meteen dwarsen om de Lotsesteen-
weg te nemen. Links ligt het Gravenhof

met een 17e eeuwse kern en vier hoek-
torens uit 1878, nu luxehotel. Na 100 m
nemen we rechts de Solheidestraat die
we over een 800 m volgen met heerlij-
ke landschappen. Dan links de Bruine-
putstraat die ons leidt langs mooie
hoogten naar het Begijnenbos. Na een
weldoende rustpauze terug naar de Al-
sembergsesteenweg die we rechts op-
rijden en we zijn weldra in 

Huizingen

Voor we de autoweg bereiken rijden
wij rechts de Torleylaan op en komen
meteen aan de grote parkeerplaatsen
voor het Provinciaal Domein (91 ha
waarvan 55 ha bos), geopend in 1948,
bebost en met een zeer rijke flora. Het
park omvat fraaie bloemperken en
rotspartijen en ligt rond het kasteel Be-
aulieu van 1875. Nog iets verder de Tor-
leylaan en we zijn aan de neogotische
Sint-Jan-de-Doperkerk van 1896. Het
driebeukig basiliekschip huisvest nog-
al wat belangrijk meubilair. Het dorp
heette in 1208 Huncenghem, een per-
soonsnaam en heem. Het landelijk
woondorp van 283 ha is heuvelachtig
(30 tot 97 m). De 3.000 inwoners noemt
men Huizingenaars of heren. In 1510
kwam Huizingen onder Hendrik van
Wittem, heer van Beersel; in 1592 aan
Leonard Michault, in 1649 aan de fami-
lie Van Varick. Buiten het Provinciaal
Domein telt het dorp nog 7 ha bos. We
zetten onze tocht verder met aan de
kerk rechts de Menisberg in te slaan
die aan het kerkhof de Kesterbeeklaan
wordt. Over de spoorweg wordt het de
Lakenberg en meteen zijn we in het le-
lijkste maar productiefste deel van de
gemeente, in het industriële …

Lot

De Dworpsestraat brengt ons vlug naar
het centrum waar we rechts de pasto-
riestraat nemen tot het Europaplein.

Ook dit dorp van 506 ha is zeer heuvel-
achtig (25 tot 86 m). Het ligt aan de
Zenne, het kanaal Brussel-Charleroi en
de spoorlijn Brussel-Bergen. De 4.200
inwoners noemt men Lottenaars of
pensendraaiers. Vermeld in 1076 als 
Laect (laku = waterloop in moeras-
grond). Op dit Europaplein staat de ne-
ogotische Sint-Jozefskerk uit 1910
maar voor het oudste deel van Lot
moeten we nog iets verder. We keren
terug in de Pastoriestraat, nemen
rechts de Dworpsestraat tot de Berg-
Meesstraat die we rechts nemen tot
over de Zenne. Daar links de Stations-
straat over 100 m, opnieuw links en
dan weer rechts, altijd maar de Stati-
onsstraat tot over de vaart. Rechts de
Vaartlaan tot de Frans Walravensstraat.
Hier staat een bezienswaardig recht-
hoekig gotisch gebouw in natuursteen,
de Wolfshagenkapel. Het hof dat hier
stond dateert uit de 14e eeuw en de he-
ren bestuurden Lot. De Frans Walra-
vensstraat terug tot het Haustraten-
plein en hier rechts de Stationsstraat
tot de Laaklinde die we rechts volgen
tot het grondgebied van Sint-Pieters-
Leeuw maar dat is voor volgende afle-
vering.

(wordt vervolgd)

Roeland
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Gaugericus van Kamerijk, bisschop

Gaugericus werd geboren in het jaar 540 in het plaatsje Yvoy in Luxemburg. Zijn ouders
stamden uit een vooraanstaand Romeins geslacht en hierdoor genoot de knaap een
gedegen opleiding van bisschop Magnericus van Trier (Duitsland). In een bewogen 
leven heeft hij veel betekend voor de gevangen en de slaven van zijn tijd. Velen heeft hij
weten vrij te kopen en gevangen gaf hij de vrijheid terug. Nabij Kamerijk stichtte hij een
klooster. Op 12 augustus 625 is Gaugericus gestorven. Hij ligt begraven in Kamerijk. Zijn
feestdag is op 12 augustus. Hij is de patroon van: Brussel, gevangenen, slaven. Andere
naam: Gorik, in het Frans Géry.

Kerk van Lot.
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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.

Moet je conservator zijn om prachtige
stukjes uit onze geschiedenis te verza-
melen, te koesteren en te bewaren?
Het mag. En dan krijg je zoals Ben Ren-
son een mooi artikel in De Randkrant
(april 2006, blz. 10-11), want hij beheert
al sinds jaar en dag het heemkundig
museum van Tervuren. En toch… ik
ken vele mensen in de Druivenstreek
die thuis zelf een klein museum uitge-
bouwd hebben. Hier denk ik eerst, en
met dankbare bijklank, aan Jozef Van
Buggenhout, die mij een paar maanden
geleden een dubbel exemplaar van de
Belgische telefoongids uit 1914
schonk. Zo is het echt prettig samen
geschiedenis op te diepen.

Wie had in jouw familie het eerste tele-
foontoestel?  Hoeveel personen, han-
delszaken, besturen en instellingen be-
schikten in de Druivenstreek bij het
begin van vorige eeuw al over een per-
soonlijke telefoon?
Slaan wij de tweetalige gids eens open
op Hoeilaart. Nee, dat levert niets op. ’t
Zoeken eindigt in Groenendaal, met
lijst 107 waar mensen van Groenen-
daal, Hoeilaart, Terhulpen, Welrieken-
de en Waterloo vermeld staan. Er wa-
ren twee openbare telefoons: een in ’t
station van Groenendaal en een in het
Hoeilaartse postkantoor. Het gemeen-
tebestuur, de elektriciteitsfabriek, de
renbaan en de restaurants van Groe-
nendaal en de Prins Leopold konden
zelf telefoneren. Verder ook brouwer
Van Lier, cafébaas C. Craps-Bouffé, di-
recteur L. Nignet, de dokters T. Huybe-
rechts, C. La Haye, F. Potvin en A. Van-
keerberghen, sportreporter A. De
Neutter en sporttrainer F. Neale. Naast
welgestelde burgers als Désiré Gillijns,
H. Van Dyk, die ook in Overijse een lijn
bezat (beiden worden besproken in de
geschiedenis van de Brabantse drui-
venteelt onder glas, die in het najaar
verschijnt), R. Mannes, E. Maubach, J.

Pascal en C. Sternheim, vallen kasteel-
en villabewoners goed op:  L. Brabandt
‘Welriekende’, C. De Baets ‘Val Riant’,
E. Dalloye ‘Val des As’, P. Hye ‘Ter-
block’; F. Vander Straeten ‘Long Fond’
en V. Vinche ‘Les Bruyères’.

In Overijse was de telefonie in de Heu-
velstraat gehuisvest. Het gemeentebe-
stuur had twee lijnen met de nrs. 2 en
3, zoals u kunt lezen op de afgedrukte
bladzijde. Nummer 1 verbond de we-
reld met Jezus-Eikenaar A. Delcourt.
Zoekt u mee naar het nummer van vee-
arts Jozef Busselen, bewoner van Den
Bonten Os? Van L. Decoster, brouwer
Depage, mevrouw Charles Graux, het
Heilig-Hartinstituut, graaf Ferdinand
de Marnix, dokter E. Nyssens van Ter
Nood, de rijkswacht, kleermaker-han-
delaar in stoffen Henri Philips, mole-

Samen geschiedenis opdiepen

De abonnees van heel Overijse op een halve bladzijde…

naars Stevens-Decoster, fijnbakker L.
Van Cranenbroeck, en de mij onbeken-
de L. Van Elder? 

Ook in Tervuren was er slechts één
kantoor, in het station. Onder lijst 241
treffen we slechts zeven aangeslotenen
aan: het gemeentebestuur en de rijks-
wacht, F. Autrique, brouwerij-mouterij
Jespers-Boon, ’t café-restaurant De
vier armen, de stoeterij van P. Mathieu
en de Vossemse advocaat A. De Smeth.
(FS)

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
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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

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.

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

1906 - 1906 - 1906

In de jaren twintig van vorige eeuw
kreeg de Duisburgse gemeenteschool
strenge opmerkingen van de kantonna-
le schoolopziener over de toestand der
klaslokalen. De inspecteur drong ook
aan op de bouw van een derde lokaal.
De gemeenteraad weigerde op de aan-
bevelingen in te gaan, maar na de zo-
veelste aanmaning van 27 mei 1929
durfde het gemeentebestuur niet lan-
ger wachten. De twee bestaande klas-
sen werden door de Leuvense architect
hertekend tot drie klassen. Onderwij-
zeres Gabriëlle Vandenplas had toen
Germanus Puttemans als hulponder-
wijzer. Maar door het gestegen aantal
leerlingen was het nodig een tweede
hulponderwijzer aan te stellen: het
werd Leuvenaar Maurits Pinnoy, gebo-
ren op 19 januari 1906. Hij werd al in
1932 opgevolgd door de rasechte Duis-
burgenaar Jozef Eugeen Koekelbergh.

1931 - 1931 - 1931

Wie heeft de windmolen langs de Duis-
burgse Huldenbergstraat nog gekend?
Ik niet. Die molen startte zijn zwaar le-
ven in 1763 in Borgerhout, werd in
1847 naar Duisburg, meer bepaald naar
het ‘Henneken Meigat’, gebracht door
J.F. Van Doren, die zijn dochter Maria-
Theresia een bron van inkomsten wil-

de bezorgen. En dat lukte aardig: ze
baatte de molen eerst twee jaar uit sa-
men met een knecht en dan als echtge-
note van Philippus Victor Decoster,
zoon van de molenaar van Sterrebeek.
Samen brachten ze ook nog twaalf kin-
deren groot. Veel later, in november
1929, deed een verschrikkelijk nood-
weer twee wieken van de reeds flink
gehavende molen afknakken. Met twee
overgebleven wieken heeft de molen
nog voortgedraaid tot in 1931. Een
paar maanden later heeft een muilezel
de molen omvergetrokken.

1956 - 1956 - 1956

In Etterbeek wordt Jacques Dujardin
geboren. De restaurator en conserva-
tor van kunstwerken schildert in zijn
vrije tijd op een vegetaal abstracte wij-
ze. Hij rijfde reeds verscheidene prijzen
binnen en kenners getuigen dat zijn
werk een lyrische, zangerige expressi-
viteit bezit. Gelooft u het niet? Ga maar
eens kijken langs de parkeerplaats aan
de kerk van Eizer. Daar staat het beeld
van wonderdokter Gaugericus Mouffé,
in Eizer en omstreken beter gekend als
‘Gerieke Moef’.

1981 - 1981 - 1981

In het jaar 1976 herdacht Duisburg dat
de Brabantse hertog Hendrik I 750 jaar

tevoren een vrijheidskeure schonk,
waardoor Duisburg een heerlijkheid
werd met enkele niet te versmaden
voorrechten. En sindsdien laat het
heerlijke Duisburg zich rond halfoogst
van zijn feestelijkste zijde zien. Na het
oogstfeest in 1977, een gevarieerd folk-
loristisch feest in 1978, de doop van
reus Susse De Lansier in 1979 en het
oogstfeest van 1980, sneed het feestco-
mité in 1981 een ander thema aan. Op
voorstel van André Hemeleers en zijn
ploeg werd een ‘kareeloven’ gebouwd.
Weken van tevoren werd het dorps-
plein door de steenbakkers herscha-
pen in een ‘plein’ met ‘gammen’. En
toen de oven ‘van hoogte’ was, werd hij
‘afgestreken met platte kleem’. Op 16
augustus 1981 werden alle bewerkin-
gen van leem tot steen tot en met het
metselen met de gebakken stenen ge-
toond;  her en der werd een flesje kriek
afgetrokken. Sommigen beweren dat
de stenen rood zagen van de kriek, niet
zozeer van de hitte.

(Alle bovenstaande gegevens werden
gesprokkeld in ‘Duisburg, oude Vrij-
heid op nieuwe wegen’ dat Maurits Wy-
nants voor het Feestcomité Duisburg
en de heemkundige kring Sint-Huber-
tus Tervuren in 1996 uitgaf.)

Francis Stroobants
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HET heeft ons weer verrast hoe iemand gerechtelijk vervolgd wordt omdat hij een zogezegd racistische mop zou
doorgestuurd hebben. Totaal onvergefelijk dat het over de islam moet zijn geweest. Zijn naam werd samen

met zijn partij onmiddellijk voer voor de pers zonder enige veroordeling door het gerecht. Lachen is tegenwoordig
niet meer populair. Dat het om een blokker ging maakte het natuurlijk eerste pagina nieuws. Onze moppentappers
lopen er vandaag bij met een dubbele volwassen pamper van de schrik.

Racismebestrijding luistert en leest
mee, zelfs onze elektronische post. We
gaan naar toestanden die ons herinne-
ren aan de laatste wereldoorlog met
zijn nationaalsocialisme. Toen moest je
ook op je woorden letten. Toen ook
waren alle middelen goed om je te pak-
ken. Gelukkig staat onze “privacy”
hoog in onze prioriteitenlijst, vooral bij
politiekers. Daarvan worden de mis-
stappen meestal verjaard of gesepo-
neerd. Verrassend toch als er bijna da-
gelijks met onze godsdienst en tradities
gespot wordt op onze nationale gesub-
sidieerde vRT. Staan die dan boven die
wetten? 
Toch ook een positieve noot. Naar het
schijnt spreekt men in Brussel van
Zweden als er iets aangeklaagd moet
worden van minder jonge misdadigers
die jongeren genoemd worden. Zo ver-
mijdt men last met racismevervolgin-
gen. Het klinkt ook veel gezelliger en
het is ver weg. 
Men vraagt zich wel eens af waarom er
in Vlaanderen zoveel zelfmoordpogin-
gen gebeuren. De gewone Vlaming
weet schijnbaar wel waarom. Baas in
eigen huis is hij hoe langer hoe minder
in onze nieuwe versie van democratie.
Vroeger lagen wij meestal onder de
knoet van een vreemde mogendheid.
Dat waren nu eens Romeinen, dan
Franken, Oostenrijkers, Spanjaarden,
Fransen, Duitsers, iedereen kreeg zo
ongeveer zijn beurt. Nu gebeurt dat
veel subtieler, maar ook perverser, om-
dat nu alles met onze eigen centen en
inspanningen gebeurt. Wij betalen het
grootste deel van bijna een miljard bef-
kens per jaar voor een centrum van
“gelijke kansen” en “racisme-” bestrij-
ding bijvoorbeeld. Een Vlaming kan

daar echter niet terecht met zijn klach-
ten. Het centrum verklaart zich zelf on-
bevoegd! Heeft hij dan geen ras, geen
gelijke rechten in zijn eigen land! Wie
beslist zulke dingen? Onze koning die
geen politieke macht heeft? Onze
kroonprins die ijverig achter de scher-
men werkt? Waar zijn alweer onze
Vlaamse vertegenwoordigers? Heeft er
al iemand gehoord van een Waal die
door “het” centrum werd aangeklaagd?
Zijn daar geen racisten? 
Onze minister-president Leterme heeft
nog eens een studie laten uitvoeren. Hij
wou weten of er in Vlaams Brabant nog
specifieke noden zouden bestaan die
zijn aandacht zouden vragen. Hallo,
hoor je dit goed? Nooit gehoord van
splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde? Van
de splitsing van het gerechtelijke ar-
rondissement en de politiediensten?
Van een Nederlandstalige MUG voor de
Vlaamse Rand, oost en west? Van de
spreiding van de nachtvluchten? Hope-
lijk ging die studie naar een bevriende
zaak, want die kan gewoon alles uit de
kranten halen.
In Halle-Vilvoorde zijn 8.074 anderstali-
ge werklozen. De VDAB biedt die gratis
taallessen Nederlands aan. Maar 10%
maar maken daar gebruik van. De an-
deren blijven levenslang steuntrekkers,
misschien al de tweede generatie?
Sancties kunnen alleen maar federaal
door de RVA, maar minister Vanden-
broucke ziet geen probleem. Voor de
sollicitatiegesprekken moet de VDAB
maar een tolk leveren! En daarna? 
Onze koning heeft hartzeer gehad. De
pers heeft eens haar werk gedaan met
te rapporteren dat onze prins niet zo
veel deuren opent in het buitenland als
zijn jaarlijkse vergoeding zou laten ver-

moeden. Hij loopt er ook al eens ver-
veeld bij. Dat zou eerder negatief wer-
ken. Geen paniek echter, binnen de
kortste keren kreeg de prins ineens
veel positief commentaar in de pers.
Men zou bijna denken dat ze onder
druk werd gezet, maar zo erg is het hier
misschien toch niet.
De medische urgentiediensten Halle-
Vilvoorde blijven mij ook bijzonder in-
trigeren. Er zijn geen centen voor. Na
lang aandringen, kan het misschien wel
eens slagen dat een Vlaming die hulp
nodig heeft geholpen mag worden door
een verpleegster die redelijk goed Ne-
derlands spreekt. Met een beetje geluk
is de batterij van haar GSM genoeg op-
geladen om te communiceren met een
(Franstalige?) dokter van wacht. Die
kan haar dan instructies geven voor de
meest dringende handelingen waartoe
zij gemachtigd is. Kankeraars die daar
een graat in zien. Probeer echter zo een
oplossing eens aan een Franstalige
Belg te verkopen! Die slaan direct de
boel kort en klein.
Na al die bekende miljardentransfers
(wat een woord), die nog jaarlijks stij-
gen met zo een 6%, is er geen geld meer
om een Vlaming in zijn eigen taal te
verzorgen! Schandalig gewoon!
Jacques Brel werd door onze Waalse
broeders als grootste Belg gekozen.
Heb je al eens de woorden van sommi-
ge van zijn anti-Vlaamse liedjes ge-
hoord? Moest een Vlaming zulke din-
gen over Walen schrijven hij had
gegarandeerd een proces aan zijn been,
vervolging door het schrikbewind cen-
trum van onze Guy incluis. Minimum
een zware boete en misschien levens-
lang.

Op het biljart spreken we vandaag eens
van de “Massé” speciaal. Deze wordt
toegepast wanneer ballen 2 en 3 achter
elkaar en redelijk dicht bijeen liggen,
maar op enige afstand van de keubal 1.
De keu wordt dan, nog altijd tegen de
hals, niet te recht gehouden, om de af-
stand te overbruggen en de keubal
wordt ook wat hoger geraakt. Men
mikt daarbij naast bal 2, maar door het
spinnen gaat de bal die omzeilen en bal
3 raken. Volwaardige carambole en vol-
gende!

Jan Goossens

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

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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Het vrijheidslied

DE vrije volksaard heeft in elk land zijn zinnebeeld. Bij ons is dat zowel Uilenspiegel als Pierlala. Deze laatste is
een Vlaamse vervorming van het Franse Pierrot, een typische commedia dell’arte-figuur. Het lied zou reeds in

de 17e eeuw ontstaan zijn naar aanleiding van de Franse invallen onder Lodewijk XIV. Er bestaan talrijke versies
waarbij de woorden aan belangrijke politieke gebeurtenissen werden gewijd, maar het lied eindigde steeds met de
herrijzenis van Pierlala. Onderstaande tekst werd opgetekend in de bundel ‘Oude Vlaamse Liederen’ van Jan Frans
Willems.

De tekst:

I
Kom hier al bij, aanhoor dees klucht:

Het is van Pierlala,         

Een drollig ventje vol genucht, 

De vreugd van zijn papa.      

Wat in zijn leven is geschied,

Dat zult gij horen in dit lied:

’t Is al van Pierlala, sa, sa,

II
Zozeer was Pierlala bemind

Van vaartj’ en moertje saam,

Zij zeiden: ‘Hoor eens lieve kind,

Ons enig erfgenaam,

Gij wordt haast meester van ons goed,

Daarom zie wel toe wat gij doet.’

‘’t Is wel’, zei Pierlala, sa,  sa.

III
’Papaatje, maak u maar van kant,

Dat ik uw schijven heb,

Ik zal mij dragen heel galant,

Gelijk een watersnep.

‘k Wil met de bek in ’t nat ook zijn,

Altijd verheugd in bier of wijn,

’t Moet op’ zei Pierlala, sa, sa.

IV
Maar als nu was de vader dood,

Och arme, Pierlala,

Die heeft zijn vrienden al genood,

Op d’uitvaart van papa,

Hij hield niet veel van lekkernij,

Hij gaf ze t’eten pap en brij,

‘’t Is bon’, zei Pierlala, sa, sa.

V
De vrienden smeerden daar in huis,

Voorwaar zo lange, tot

Hij dacht: nu wil ik dit gespuis,

Weer voeren naar hun kot,

Eer ik rake al mijn schijven kwijt,

Want ’t is, ma foi, al meer dan tijd,

‘Adieu’ zei Pierlala, sa, sa.

VI
Als Pierlala nu was alleen,

Wild’ hij uit vrijen gaan,

Hij docht: Ik zal zo wel getweeën,

Als maar alleen bestaan:

En ziend een meisje na de zwier,

Vroeg: ‘Wil je trouwen, lodderlijk dier?

Zeg Ja’ zei Pierlala, sa, sa.

VII
‘Ik hebbe geld en goed genoeg,

Voor u’ zei Pierlala,

Waarop dat aardig meisje loeg,

En zeide aanstonds: ‘Ja,

Maar ‘k wil dat gij mij preuve doet,

En blijk van uw oprecht gemoed.’

‘Ja, kom’ zei Pierlala, sa, sa.

VIII
Dus Pierlala bood geld courant,

En trouwde met de bruid,

Hij hield ook bruiloft heel plezant,

Maar ’t was haast blijdschap uit,

Als hij alomme werd gevraagd,

En door haar crediteurs geplaagd,

‘Da’s kaal’ zei Pierlala, sa, sa.
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Pierlala

Tekst en muziek: Zuidnederlands 17e eeuw
Opgetekend door Jan Frans Willems (Boechout 1793 - Gent 1846)

Bewerking: L. van Dessel
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IX
Daarvan werd Pierlala zo dul,

Dat hij raakte op de loop,

En met zijn makkers in de krul,

Liep zuipen stoop bij stoop,

Als hij dan thuis kwam vol en zat,

Hij gaf zijn wijf een schop in ’t gat,

‘Hou daar’ zei Pierlala, sa, sa.

X
Omdat dit hem stak in de kop,

Heeft hij veel geld vertierd,

Maar als zijn schijven waren op,

Sprak hij: ‘Ik ben geleerd,

Hoe dat van trouwen komt profijt,

Ziedaar ik ben mijn schijven kwijt,

’t Is op’ zei Pierlala, sa, sa.

XI
‘Sa, tap al gauw een kanne bier,

Ofwel een pinte wijn,

Want ik ben door een lelijk dier,

Geraakt in angst en pijn’,

’t Waardinke zet hem bij het vier,

En kookte een zuipke met plezier,

‘Sa, bon’ zei Pierlala, sa, sa.

XII
Als hij dat zuipken gedronken had,

Sprak hij ‘’k ben nog meer krank,

’t Is aan mijn hart, ‘k en weet niet wat,

‘k En leef geen ure lang’,

Hij maakte dan zijn testament,

Aan al de vrienden die hij kent,

‘Ik sterf’ zei Pierlala, sa, sa.

XIII
Alsdan werd Pierlala gekist,

Met bei zijn billekens bloot,

Want niemand anders dacht of wist,

Of Pierlala was dood,

Hij werd begraven met de trom,

De klokken luiden bim, bam, bom,

‘’t Gaat fraai’ zei Pierlala, sa, sa.

XIV
Als men dan naar de kerke kwam,

Elk zei: ‘’t Is Pierlala’,

Men hem al van de bare nam,

En legde bij zijn papa,

De vrienden zeiden al: ‘kom, kom,

De doden komen niet weerom’,

‘Ik wel’ zei Pierlala, sa, sa.

XV
Als hij nu was in ’t graf de tijd,

Van omtrent een half uur,

De vrinden gingen meer verblijd,

Als droef te samen deur,

Hij schopte ’t deksel van de kist,

En kroop er uit dat ’t niemand wist,

‘Ik leef’ zei Pierlala, sa, sa.

XVI
En Pierlala ging recht naar huis,

En vond zijn naaste bloed,
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En vrienden, met een groot gedruis,

Daar twisten om zijn goed,

Hij greep de bezem met der haast,

Al die hem zag stond heel verbaasd,

‘Hier uit’ zei Pierlala, sa, sa.

XVII
Als Pierlala nu was hersteld,

Verzoende hij met zijn vrouw,

Hij kwistte voorts niet meer zijn geld,

Maar leefde in liefde en trouw,

En als er van zijn volk nog kwam,

Hem vragen: ‘Ben je ons nog gram.’

‘Da’s uit’ zei Pierlala, sa, sa.

XVIII
Dus vrienden, die dees rare klucht,

Hebt g’hoort van Pierlala,

Vol hem in ’t goed doen met gezucht,

Maar niet in ’t kwisten na,

Wilt gij in vrede leven hier,

Met Pierlala verlaat de zwier,

Schei uit, met Pierlala, sa, sa.

(Wordt vervolgd)

Roeland
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Steunabonnees 2006

ANTWERPEN
€ 15: D.V.N., L.U.,
G.V.
BERTEM
€ 20: J.B.
BOECHOUT
€ 20: H.K.
BORGERHOUT
€ 15: R.O.
BORNEM
€ 15: L.V.N.
BRUGGE
€ 25: F.V.
ST. OTTILIEN
€ 15: F.K.
DEURNE
€ 15: W.W.
DILBEEK
€ 15: M.G.
DUISBURG
€ 15: F.T.
DWORP
€ 15: H.D.
ELSENE
€ 15: W.D.
EREMBODEGEM
€ 20: P.C.
GANSHOREN
€ 15: J.R.
GENT

€ 20: V.V.
GRIMBERGEN
€ 15: B.L.
HEVERLEE
€ 15: G.S.
HOEILAART
€ 75: D.J., J.V.A.,
M.B.
€ 15: B.V., L.M.,
E.V.Z., V.L., J.V.E.,
F.B., R.P., M.S.
KORTENBERG
€ 15: G.C.
KRAAINEM
€ 20: M.S.
€ 15: M.B.
LIEDEKERKE
€ 15: M.G.
LIMAL
€ 15: J.M.
LOONBEEK
€ 25: J.D.
LUBBEEK
€ 15: F.G.
MARIA-AALTER
€ 15: P.B.
MECHELEN
€ 15: V.V.Z.
MEERBEKE
€ 15: U.D.

MERKSEM
€ 15: L.V.M., J.M.
OPWIJK
€ 15: E.A.
OVERIJSE
€ 60: V.D.
€ 50: L.T.
€ 30: E.D.
€ 25: R.B., F.C.,
F.D.B., P.M., R.C.
€ 20: L.D.C., D.V.,
L.S.
€ 15: R.M., F.D.T.,
R.D., J.D.,
R.V.D.V., W.V.,
E.D., R.P., W.V.,
D.D., A.R., M.G.,
A.M., T.R., J.R.,
H.V.B., R.C., J.W.,
M.D., L.D., R.S.,
A.V., G.L., D.G.,
A.L., J.G.,
L.V.D.L., E.V.-P.,
D.J., P.R., F.B.
RELEGEM
€ 30: J.D’H.
RUMST
€ 15: W.M.
SCHILDE
€ 15: J.D’H.

SINT-GENESIUS-
RODE
€ 15: J.D.
SINT-JORIS-
WEERT
€ 20: C.L.
SINT-PIETERS-
LEEUW
€ 15: L.D.
TERVUREN
€ 25: A.D.
€ 15: G.T., J.D.R.,
J.V., A.V.
VILVOORDE
€ 15: D.V.D.V.
VOSSEM
€ 15: A.S., G.L.
WESTRODE
€ 30: L.L.
WEZEMBEEK-
OPPEM
€ 15: T.V.D.A.
WILSELE
€ 15: D.D.C.
ZAVENTEM
€ 15: H.V., B.M.,
W.B.
ZEMST
€ 15: G.A.

REEDS jaren schrijven onze medewerkers volledig vrijwillig en onbezoldigd artikels in Spoorslag. Al deze schrijf-
sels in een nummer van 24 bladzijden gieten, op 2.550 exemplaren drukken, en vervolgens verzenden naar

brievenbussen verspreid over heel Vlaanderen en daarbuiten, kost een pak geld. Ook onze huistekenaars vragen
geen billijke vergoeding voor hun humoristische kunstwerkjes.

Dankzij adverteerders, de vele lezers
die hun leesgeld betaalden (al dan niet
via een aangesloten vereniging), maar
vooral dankzij een schare trouwe
steunabonnees, slaagt de redactie erin
om jaarlijks financieel het hoofd bo-
ven water te houden. Het zijn in de
eerste plaats onze steunabonnees die
ademruimte geven en zuurstof leveren
aan onze vereniging, en de redactie
een hart onder de riem steken. Langs
deze weg wensen wij hen hiervoor te
bedanken! 
Hieronder vindt u alvast een eerste
steunlijst, met initialen van de schen-
kers, alfabetisch gerangschikt volgens
gemeente.
(Op de tweede bladzijde vindt u ons
rekeningnummer mocht u door verge-
telheid uw steunbijdrage of abonne-
mentsgeld nog niet gestort hebben…)

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!

Uit sympathie
90e Ronde van Vlaanderen:

minder volks, meer VIPs.
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Horizontaal:
1. “Zolang er ... bestaan, zal Vlaanderen niet vergaan”, zei

Toon De Maeseneer
2. Hij heeft een stuk in zijn ... - Zwarte ...
3. ... with people
4. Ferdinand ... (Jezuïet 1623-1688)
5. O dichtkunst, ... van God (Da Costa) – pais en ...
6. ... Maria – het ... goed afbrengen
7. ...-berichtje – The ...
8. Scheikundig symbool van ‘titanium’ – ‘k heb de zon zien

zakken ... de zee
9. ... Bischops - ... Clijsters

10. ... met me mee (Bart Van Den Bossche) - ... Khan
11. ... Nijs – Carpe ...
12. ... Dale – Ayrton ...

Verticaal:
1. De trommel slaat, de ... gaat – Afkorting van “salva ve-

nia”
2. Al draagt de ... een gouden ring, het is en blijft een lelijk

ding – Nu ... ik daar (Will Tura) - ... en moe
3. ... regen, komt zonneschijn – Overijse, waar ... thuis zijn
4. ... De Jonghe - ... Fleming 
5. In zak en ... zitten - ... meer dan 50 landen wordt de Ne-

derlandse taal gedoceerd
6. De Hoge ...
7. ... Salvador - ... Heylen - ... Zaak Alzheimer
8. Piet De ... - ... en Abel
9. When will I ... you again (The Three Degrees) - ... haard

is goud waard
10. Koen ... - Zap ...

De winnaar van onze allereerste Kronkel is Leo Verhoeven

uit Overijse, en hij krijgt daarvoor binnenkort het boek 
De Boerenkrijg in Brabant (1798-1799) of de opstand van

het jaar 7 in het Dijledepartement van Erik Martens toege-
stuurd. De oplossing was: MERCATOR.

De oplossing van de nieuwe Kronkel kan u tot uiterlijk 16
mei opsturen naar: Kronkel, Nijvelsebaan 71, 3090 Ove-

rijse, of per e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com.

Oplossing 
vorig 
nummer:

Eindoplossing:
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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1

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
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Kort genoteerd

Meertalige verzameldozen

In de ontvangsthal van het Vlaams-Bra-
bantse provinciehuis werden op indivi-
dueel initiatief verzameldozen ge-
plaatst door de vzw Bebat voor de
inzameling van lege batterijen. Omdat
deze dozen echter tweetalige opschrif-
ten hadden, besliste het provinciebe-
stuur ze onmiddellijk te verwijderen.
“Tweetalige informatie in het provin-

ciehuis kan niet. Daarom hebben we

aan de vzw Bebat gevraagd om ons

Nederlandse verzameldozen te bezor-

gen. Aangezien er geen andere exem-

plaren bestaan dan de tweetalige, heb-

ben we uiteindelijk beslist de dozen

niet langer te gebruiken en een andere

oplossing te zoeken”, aldus Toine De
Coninck, gedeputeerde voor het
Vlaams Karakter. (DJ)

Tweedehandsboekenbeurs

Op zaterdag 6 mei 2006 van 14 uur tot
18 uur en zondag 7 mei 2006 van 10 tot
18 uur, organiseert De Notenboom -
één van onze aangesloten verenigingen
- tijdens de Meifeesten te Hoeilaart,
een Tweedehandsboekenbeurs in het
Felix Sohiecentrum (Ingang B – lokaal
Bakenbos). Toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.
De boeken zijn per genre geklasseerd:
de romans, de zogenaamde ‘fictie boe-
ken’, en de meer informatieve ‘non-
fictie’ exemplaren. Naast deze twee
genres is er een mooie verzameling
jeugdboeken en stripverhalen. (DJ)

Meiboom Folklore Festival

Van 23 tot 26 mei organiseert de vzw
Bru-West en gemeenschapscentrum De
Kroon voor de 15de maal het Internatio-
naal Meiboom Folklore Festival. Vol-
gende artiesten of groepen staan op het
programma: het Nationaal Kozakken
Ensemble Ural (Rusland), Karangahan
(Filippijnen), Jallmay Ballet (Peru) en
het Nationaal Tanec Ballet (Macedo-
nië). 
Het publiek is welkom in de Gemeente-
lijke Feestzaal, Koning Albertlaan 33,
Sint-Agatha-Berchem. Meer informatie
op www.info-zomaar.be. Reservaties:
02 465 30 31 of zomaar@chello.be.
(DJ)

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

11-juliviering druivenstreek

Op zondagavond 9 juli organiseert ons
Vlaams Komitee Druivenstreek na lan-
ge tijd nog eens  een 11-juliviering voor
de druivenstreek. Plaats van afspraak
is Den Bonten Os in Overijse-centrum
(rechtover de kerk). Hebben al toege-
zegd om mee te werken aan deze vie-
ring: Boudewijn Bouckaert – huidig
voorzitter van het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen (OVV) – als gast-
spreker, en de Vlaamse folkgroep Zak-
doek die voor de nodige muziek en ani-
matie zal zorgen. Hou dus zeker
zondagavond 9 juli al vrij! Meer infor-
matie en het volledige programma vol-
gen in het volgende spoorslagnummer.
(LV)

Motie Vlaams
Verkeersveiligheidfonds

Op vrijdag 17 februari 2006 stelde de
Vlaamse regering nogmaals vast dat de
federale regering geen rekening houdt
met haar vragen omtrent de herverde-
ling via het Verkeersveiligheidfonds
van de opbrengst van de verkeersboe-
tes over de politiezones.
De Vlaamse regering heeft immers
vastgesteld dat bij deze herverdeling de
Vlaamse politiezones ernstig bena-
deeld worden, al gebeurt dat zoge-
naamd op basis van objectieve criteria.
Al jaren wordt het grootste deel van de
verkeersboetes opgebracht in het
Vlaamse Gewest, maar Vlaanderen kan
niet rekenen op een evenredige terug-
vloeiing van de middelen uit het Ver-
keersveiligheidfonds. Vlaanderen int
83% van de verkeersboetes, maar krijgt
slechts 54 % van de middelen uit het

Verkeersveiligheidfonds. Dat betekent
dus dat ook de zones in Vlaams-
Brabant heel wat financiële middelen
ontlopen. Eind december werd aan
onze zones een totaal bedrag toege-
kend van 5.417.384 euro. Als we daar
de correctie zouden op toepassen zou-
den we 8,3 miljoen euro moeten ont-
vangen, of 2,9 miljoen euro méér!
Op voorstel van provincieraadslid Jan
Laeremans (VB) vraagt de provincie-
raad van Vlaams-Brabant daarom in
een motie van 28 maart ll. bijna una-
niem om met de grootst mogelijke
spoed de nodige wetswijzigingen door
te voeren opdat:
– Het verkeersbeleid tot de bevoegd-

heden van de deelstaten zou beho-
ren, rekening houdend met de inter-
nationale regelgeving.

– Het Verkeersveiligheidfonds zou op-
gesplitst worden in drie delen op ba-
sis van de verhouding per gewest
van de ontvangsten bedoeld in arti-
kel 2 van de wet betreffende de op-
maak en financiering van actieplan-
nen inzake verkeersveiligheid.

– De middelen die elk gewest krijgt
verder zouden worden verdeeld on-
der de politiezones, rekening hou-
dend met de inspanningen die elke
politiezone levert. (LV)

Gemeenschapscentra 
Vlaamse Rand

Op een schriftelijke vraag van Vlaams
parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen
(VB) aan minister Frank Vandenbrouc-
ke, bevoegd voor de Vlaamse Rand, of
de Franstalige faciliteitenscholen – die
toch geacht worden bijzondere aan-
dacht te besteden aan de kennis van
het Nederlands – worden uitgenodigd
op de schoolprogrammering van de 6
gemeenschapscentra uit de Vlaamse
Rand, antwoordt deze laatste: “De
schoolprogrammering van de gemeen-
schapscentra van vzw De Rand in de
faciliteitengemeenten wordt, voor zo-
ver die aanwezig is in de betrokken ge-
meente en relevant is voor de betrok-
ken doelgroep, ook ter informatie
bezorgd aan de Franstalige faciliteiten-
scholen in deze 6 gemeenten. Tot op
heden heeft geen enkele van deze scho-
len op dit aanbod ingetekend”. Moet er
nog zand zijn…? (LV)
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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

Justus Lipsius (Overijse
1547- Leuven 1606)
werd academisch 
op zijn sterfdatum
herdacht

Op zaterdagmiddag 25 maart jl. liep de
Overijsese raadzaal behoorlijk vol met
Lipsiusvrienden, professoren, provin-
ciegouverneur Lode De Witte, provin-
cieraadsvoorzitter en Hoeilaarts burge-
meester Vic Laureys, de burgemeester
van de stad waar Joost Lips overleed
Louis Tobback en de Overijsese bur-
gervader Dirk Brankaer, de druivenko-
ningin Marielyne Millecam en vele be-
langstellenden. De Caemer van
Musiecke speelde aangepaste muziek. 
De Beierijvoorzitster Carine Willaert
was gastvrouw en leidde o.m. de toe-
spraken in van Lipsianumvoorzitter
Paul Denayer, prof. dr. Gilbert Tournoy.
De meeste aandacht (?) ging naar het
beeld van Lipsius, dat opgehangen
werd door prof. dr. Dirk Sacré. Hij nam
Justus Lipsius’ biografie van 1600 – de
brief aan Jan van den Wouwer – als ge-
kleurd zelfbeeld en als legger van het
beeld van Lipsius. Hier behandelde de
laatste alinea’s de onthulling van het
borstbeeld op ‘De Markt’ in Overijse. 
Wat later leidde Frederic Charlier ons
rond in de her aan te leggen Lipsiu-
stuin, we dronken een glaasje, kregen
en ‘tempora te tempori’ (raadseltje!) en

Luppe krijgt 
een heel uitstalraam 
tussen bereide vleeswaren

Wie brengt als geen ander Overijsenaar
de Kellebron, keizer Karel of de Leeg-
heid onder de aandacht van klant of be-
langstellende voorbijganger? We ken-
nen hem allemaal: Jèn Kappee, alias
Eugène Vanherenthals. In zijn uitstal-
raam langs de Waversesteenweg kun je
er niet naast kijken. Die mini-tentoon-
stelling verwijst naar de tentoonstel-

Professor G. Tournoy sprak over Lipsius tussen

Overijse en Europa. (eigen foto)

Striptekenaar Castor tekende zowel het leven van Justus

als ‘de petite histoire’ van Luppe. (eigen foto)

gingen een kijkje nemen in de Lipsius-
kamer. Van schepen Sven Willekens
vernamen we dat de druivenfeesten in
het teken zullen staan van Lipsius’ rei-
zen doorheen Europa. (FS)

The King and I 

De tweede helft van maart trok Den
Blank weer volle zalen (met nog maar
een extra voorstelling!). Een Britse on-
derwijzeres aan het hof van de koning
van Siam, of  “The King and I”. Persoon-
lijk was ik niet sterk onder de indruk
van het 19e-eeuwse verhaal, of zo je wil
van de cultuur- of beschavingsschok,
zeker niet van het eerste soms wat lang
uitgesponnen deel. Maar voor het ge-
heel van de musical probeer ik nu in
mijn bewondering voor productieleider
Willy Vanpee, bijgestaan door assisten-
te Hilde Crommelinck niet in clichés te
vervallen. Dirigent Steve De Veirman
kwam goed aan de overkant, Peter
Jonckheer was beslist geen groentje als
regisseur en choreograaf! Het acteer-
en zangtalent van zovele liefhebbers
van eigen bodem, de schare mooi uitge-
doste kinderen van de koning (bijna
niet te tellen), de muziek van Forza Mu-
sica uit Gent bekoorden vele honder-
den toeschouwers. Het prachtig-functi-
onele decor, technische snufjes van
licht en geluid, wie denkt er tijdens de
voorstelling aan dat hier geen beroeps-
lui aan het werk zijn? (FS)

ling die de universiteit van Leiden heeft
opgezet en bevat enkele originele voor-
werpen, onder meer een plaasteren
beeld van Luppe, dat tot nader orde
enig is. Ga maar eens kijken. (FS)

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

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