
AFGIFTEKANTOOR 3000 LEUVEN 1

36e jaargang - Nr. 6 - november-december 2006
België-Belgique

P.B.
3000 Leuven 1

BC 5971
Tweemaandelijks onafhankelijk algemeen-cultureel tijdschrift van de vzw VKD-SPOORSLAG
Verantwoordelijke uitgever: André Vanhaeght, Jozef Kumpsstraat 59, 1560 Hoeilaart

Erkenning: P 306656

Losse nummers: € 2,50

In dit nummer 
onder meer:

Analyses van de
verkiezingsuitslag 

van 8 oktober

F

Zuid-Afrika

F

Dossier:
de Vlaamse Wooncode

F

Pepingen

F

Geschiedenis -
Boekbespreking -

Cultuur

Prof. Kris Deschouwer (VUB/VRT):

“GEEN 
VERFRANSING 
MEER 
IN RAND!”



2 Spoorslag jaargang 36, nummer 6 - 2006

Editoriaal

Na de verkiezingen…
In dit nummer besteden we natuurlijk
ruimschoots aandacht aan de analyse
van de voorbije gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen. De gemeenten Hoei-
laart en Overijse komen aan bod, maar
ook aan de situatie in de ganse Vlaamse
rand is er een artikel gewijd.

In Overijse is alles gelukkig goed afgelo-
pen: het experiment CDOV-Blauw-Plus

is niet kunnen doorbreken, en de nieu-
we coalitie van OV2002-N-VA-CD&V en
VLD kan bogen op een stabiele meerder-
heid. Wij hopen alleszins dat het nieuwe
bestuur de volgende 6 jaar een uitge-
kiend Vlaams en integratiebeleid uitstip-
pelt!

In Hoeilaart is dé grote verrassing na-
tuurlijk het feit dat CD&V niet meer in
het volgende bestuur zal zetelen. PW
(Progressieve Werkgroep) koos er voor
een coalitie met VLD, en de liberaal Tim
Vandenput volgt Vic Laureys op, de hui-
dige en toekomstige voorzitter van de
Vlaams-Brabantse provincieraad. Wij
hopen dat de nieuwe coalitie ook hier
voldoende aandacht zal schenken aan
het Vlaams en integratiebeleid.

In de gemeenten Tervuren en Hulden-
berg echter zijn er “verkiezingsproble-
men”:

– In Tervuren raken de partijen GT-VLD
en CD&V/N-VA het maar niet eens
over een coalitieakkoord. Beide partij-
en zijn nochtans gedwongen om met
elkaar samen te werken, omdat elke
andere optie uitgesloten is, tenzij…
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men gaat samenwerken met het
Franstalige Union. Maar daar durven
we zelfs niet aan te denken, temeer
omdat beide lijsten voor de verkiezin-
gen plechtig beloofd hebben om dat
nooit te zullen doen.

– In Huldenberg was er wel vlug een
coalitieakkoord tussen CD&V/N-VA
en sp.a-Spirit, maar dat wordt al we-
kenlang overschaduwd door de
vondst van een “verloren” stemkaart.
Op zich een weinig opzienbarend feit,
ware het niet dat de VLD net één
stem te kort komt voor een volgende
zetel. Het feit dat de VLD nu klacht
heeft ingediend bij de Raad van State
doet ons in elk geval terugdenken
aan de situatie in Overijse 6 jaar gele-
den. Toen is de nieuwe meerderheid
pas een half jaar later van start kun-
nen gaan, met alle gevolgen van dien.
Wij hopen alleszins dat de Huldenber-
genaren daarvan gespaard blijven.

En op de valreep bereikt ons nog het
nieuws dat de electorale opmars van de
Franstaligen in de Vlaamse Rand rond
Brussel de laatste dertig jaar nagenoeg
stilgevallen is. Met uitzondering van de
situatie in de faciliteitengemeenten,
zou de Franstalige politieke invloed on-
geveer stabiel blijven. Dat zou althans
moeten blijken uit een onderzoek van
de VUB-politicologen Fanny Wille en
Kris Deschouwer. Wij hebben daar al-
leszins serieuze bedenkingen bij en ko-
men hier zeker op terug in ons volgen-
de nummer.

De redactie

De volgende VKD vergadering,
gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 
17 januari 2007 om 20.00 uur 

in GCC Den Blank.

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 27 november 2006
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Lange tijd was de CVP de toonaange-
vende partij: 35,83% in 1976, 40,63% in
1982, en 43,10% in 1988. De omvang
van die dominantie wordt nog duidelij-
ker wanneer we de Franstalige en
tweetalige lijsten wegcijferen. In 1988
totaliseerden de christendemocraten
70% van alle Vlaamse stemmen, een
score die in weinig andere gemeenten
gehaald werd.
De CVP was een allegaartje van strek-
kingen, samen gehouden door de
macht. In een rustige plattelandsge-
meente ergens diep in Vlaanderen zou
dat samenleven van tendensen zonder
moeilijkheden verlopen, maar de pro-
blemen waarmee Overijse werd gecon-
fronteerd – de verstedelijking, de er-
mee gepaard gaande verfransing, het
verlies van de centrumfunctie van de
oude kernen, de versnippering van de
open ruimte, de druk van promotoren
op zoek naar industrieterreinen in de
omgeving van Brussel – en de nood-
zaak daarop een antwoord te formule-
ren, brachten de tegenstellingen tussen
de verschillende belangengroepen aan
de oppervlakte. De Boerenbond was
tegenstander van een verder verlies
van landbouwoppervlakte, terwijl het
middenstandverbond NCMV met lede
ogen aanzag hoe het winkelcentrum
langs de Brusselsesteenweg de klein-
handelszaken in het centrum becon-
curreerde. Uit welbegrepen eigenbe-
lang waren deze groepen voorstander
van het behoud van de open ruimte en
van kernversterking. De ACV-strekking
was daarentegen de inplanting van een
bedrijvenzone op Maleizenveld gene-
gen. Anderen waren dan weer geneigd
in te gaan op de vraag van mensen die
hun gronden wilden omzetten in lucra-
tieve bouwgronden, of die gronden nu

Na de overwinning, de bezinning:
een poging tot analyse van de verkiezingsuitslag

van 8 oktober in Overijse

DE verkiezingen van 8 oktober
waren in Overijse het voorlo-

pige orgelpunt van een grondige
herverkaveling van het politieke
landschap volgens nieuwe breuk-
lijnen, die in 1994 op gang werd
getrokken. Daarin, veel meer dan in
de behaalde stemmen, ligt het
belang van deze uitslag.

aansloten bij de woonkernen of niet.
De ene groep binnen de CVP wilde de
verstedelijkende ontwikkelingen te-
gengaan, de andere wilde erop inspe-
len. 
Tijdens de CVP-VU-SP-coalitie (1989-
1994) kwamen de tegenstellingen tot
een hoogtepunt. Onder impuls van
Schepen van Ruimtelijke Ordening
Marcel De Broyer (VU) werd beslist tot
de opmaak van een zogenaamd struc-
tuurplan waarin de gewenste toekomst
voor Overijse zou worden vastgelegd.
Die visie die daaruit te voorschijn
kwam was het ontwikkelen van Overij-
se tot een kwaliteitsvol woon-, rust- en
stiltegebied, met respect voor de eigen-
heid en de cultuur van de gemeente.
Dat werd vertolkt in het opstellen van
een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

was de Volksunie, de partij die het mot-
to “Vlaams en groen” belichaamde. Het
draagvlak van de VU was echter te ge-
ring, enerzijds omdat de partij ten on-
rechte nog steeds als de partij van de
“zwarten” werd gepercipieerd, ander-
zijds door de aloude trouw van veel
Overijsenaren aan de CVP en aan hun
kopstukken. De enige manier om deze
impasse te doorbreken, was het op-
richten van een nieuwe politieke for-
matie, waarin naast onafhankelijke,
niet-partijgebonden personen ook
CVP’ers die achter een Vlaams en lan-
delijk Overijse stonden, onderdak zou-
den kunnen vinden. Die operatie lukte
tijdens de verkiezingen van 1994
slechts ten dele. Dirk Brankaer (zoon
van oud-burgemeester Renaat Branka-
er), Viviane Dewaet (dochter van Jos
Dewaet) en OCMW-voorzitster Irène
Bergiers zetten de stap naar de nieuwe
formatie Overijse 2002 (OV2002).
Stemmenkanonnen Dirk Dewolf en
Jules Peeters daarentegen bleven bij de
CVP. Dit gebrek aan politieke moed,
was er uiteindelijk verantwoordelijk
voor dat Eric Schamp zijn plannen
voor een coalitie met de VLD kon door-
zetten. Dewolf en Peeters werden
schepen, maar werden totaal geïso-
leerd binnen het college. Met lede ogen
moesten ze aanzien hoe het structuur-
plan in het vriesvak terecht kwam, hoe
Schamp de plannen van promotor
Flanders Business Park voor Maleizen-
veld steunde en ook een grootschalig
winkelcentrum in Overijse wilde in-
planten op maat van projectontwikke-
laar MDC.
Dat en de onvoorstelbare politieke
hoogmoed van Schamp – die het ver-
trouwde letterwoord CVP inruilde voor
“B”, zorgde er tenslotte voor dat in
2000 gebeurde wat reeds in 1994 had
kunnen gebeuren. Er volgde een geor-
kestreerde uittocht uit de CVP, waarin
het ene na het andere kopstuk over-
stapte naar OV2002 (Peeters, De Man)
of ermee stopte (Dewolf, Bennekens).
Acht oktober 2000 was bijltjesdag. Lijst
“B” viel terug van 11 op 4 zetels.
OV2002 verdrievoudigde naar negen.
Indien AGALEV niet zo dwaas was ge-
weest om apart op te komen, hadden
er hoogstwaarschijnlijk zelfs 11 zetels
ingezeten. 

Het valt te hopen dat er de
volgende zes jaar hard
gewerkt wordt om de

Franstalige kiezers, waarvan
er ongetwijfeld heel wat ook

gewonnen zijn voor een
landelijk Overijse, te laten

inzien dat hun verkozenen
hun stemmen misbruiken
voor een verstedelijkende

agenda.

ter bescherming van de open ruimte
(Plateau van Overijse en de Laneval-
lei), een BPA dat Maleizenveld slechts
gefaseerd wilde aansnijden in functie
van de noden van de plaatselijke
KMO’s en het niet ontwikkelen van
woonreservegebieden (bv. Nekkedelle
in Eizer), die niet aansloten bij de be-
staande woonkernen. En daar kwam
de kat op de koord. Een groep binnen
de CVP met als spilfiguur toenmalig
schepen Eric Schamp, stak zowel het
BPA Open Ruimte als Maleizenveld
vakkundig stokken in de wielen. 
Vandaar dat de noodzaak van een poli-
tieke herschikking op basis van de te-
genstelling landelijk/verstedelijkend
zich opdrong. Wie dat duidelijk inzag,
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De overwinning van Overijse 2002
zorgde ook voor een kentering bij de
CVP. De groep van vier verkozenen viel
snel uit elkaar toen Paul Debremaeker
zich reeds bij de installatievergadering
van Schamp distantieerde. De lokale
afdeling werd op bevel van nationaal
opgedoekt en er werd een nieuwe start
gemaakt. Schamp werd uiteindelijk uit
de partij gezet, die inmiddels CD&V
was gaan heten. CD&V schoof een flink
stuk op in de richting van OV2002. Niet
onlogisch mondde dat uit in een kartel
tussen beide partijen in 2006. Er dient
wel een kanttekening geplaatst. Toe-
komstig schepen Kristel Stouffs stem-
de in 2000 nog mee met Schamp voor
de inplanting van een bedrijvenpark op
Maleizenveld en onthield zich in maart
jl. bij de stemming over het BPA Open
Ruimte. Raadslid Peeters stemde zelfs
tegen. Verkozene Lea Debrouwer was
in het verleden een trouw aanhanger
van Schamp en dreef de idolatrie zover
dat ze op 24 februari 2000 een schrijven
richtte aan het college waarin ze zich
helemaal achter het MDC-project
schaarde, dat volgens haar het centrum
van Overijse nieuw leven zou inblazen
“zodat de Overijsenaar niet meer ver-
plicht wordt om in Waals-Brabant te
gaan winkelen.” Maar goed, we note-
ren wel dat Nest Peeters van de kies-
lijsten geweerd werd en dat in het 
gemeenschappelijk verkiezingspro-
gramma de belofte staat het BPA Open

Ruimte goed te keuren. Bovendien is
CD&V stembuskanon en toekomstig
eerste schepen Dewolf een onvervalst
voorstander van een Vlaams en lande-
lijk Overijse. 
Overijse 2002 kon haar machtspositie
tijdens deze legislatuur echter nog niet
verzilveren. Dat had te maken met coa-
litiepartner VLD, die eigenlijk liever de
samenwerking met Eric Schamp had
verder gezet. Twee verkozenen van de
VLD – ex-schepen Botteldoorn en
schepen Dewilder – hielpen het BPA
Open Ruimte wegstemmen. Een meer-
derheid van het liberaal bestuur wou
zelfs samen met Schamp en de Fransta-
ligen naar de kiezer trekken. Een po-
ging die vakkundig afgeblokt werd
door Sven Willekens. Het resultaat was
dat de voorstanders van verstedelij-
kende ontwikkelingen uit de VLD stap-
ten en dat het programma van die par-
tij sterk herschreven werd op maat van
Overijse, zoals Sven Willekens op de
verkiezingsavond zelf toegaf.
En zo komen we opnieuw terecht bij
de uitslag van 8 oktober 2006, die de
herschikking van het politieke land-
schap voorlopig voltooide. We hebben
nu een coalitie OV2002-CD&V-N-VA
met een VLD die een heel eind naar
OV2002 is opgeschoven. Ook opposi-
tiepartijen Groen! en Vlaams Belang
zitten op de lijn “Groen en Vlaams”. De
mensen die eerder een verstedelijken-
de of cliëntelistische visie aanhangen,

waren voor 8 oktober nog met veertien
(Schamp, Vandaele, Peeters, Bottel-
doorn, Dewilder, en de 9 Franstaligen),
maar zijn nu nog slechts met negen. De
fractie van OV2002 is met mensen als
Leen Gillis (afkomstig uit de Vlaamse
Jongeren Overijse), Jan De Broyer
(idem) en Hugo Dewit radicaler gewor-
den. Ze kunnen er mee voor zorgen dat
OV2002 geen “nouveau CVP” wordt,
een gevaar dat altijd om de hoek blijft
schuilen. Ook de samenstelling van het
college is een stuk beter dan de voor-
bije zes jaar. Viviane Dewaet, die eer-
der een zwak beleid voerde, ruimt
plaats voor Dirk Dewolf op Vlaams be-
leid. De VLD heeft nog slechts één
schepen en kan ook niet echt dwars
gaan liggen aangezien Groen! en ook
VB aan wisselmeerderheden kunnen
helpen. 
Dat is het significante van de verkie-
zingsuitslag. De gunstige zetelverdeling
dreigt echter de uitslag in stemmen te
verdoezelen. En die is veel minder gun-
stig. Wanneer we immers het stemmen-
aantal van CDOV-Blauw-Plus en Union
des Francophones (UF) optellen, ko-
men we aan 4700 stemmen, maar liefst
1000 meer dan Union in 2000 haalde.
Weliswaar verloor Union toen 400
stemmen, die waarschijnlijk naar lijst
“B” zijn gegaan. Schamp heeft die
stemmen en ook een aantal Vlaamse
stemmen deze keer meegenomen. Een
eenheidslijst van Schamp en Franstali-
gen zou goed geweest zijn voor 11 ze-
tels op 27. Het gevaar is dus niet gewe-
ken. Het valt te hopen dat Schamp uit
de politiek verdwijnt zodat de Vlaamse
stemmen binnen zes jaar terugvloeien.
Het valt ook te hopen dat er de volgen-
de zes jaar hard gewerkt wordt om de
Franstalige kiezers, waarvan er onge-
twijfeld heel wat ook gewonnen zijn
voor een landelijk Overijse, te laten in-
zien dat hun verkozenen hun stemmen
misbruiken voor een verstedelijkende
agenda. Pas op dat ogenblik zal de
Vlaamse en landelijke toekomst van
Overijse echt veilig zijn gesteld. 

Rudi Coel

Na de opdoffer:

restyling

bij de VLD.
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VLD

De VLD mocht tevreden zijn over de
stembusslag. Lijsttrekker Tim Vanden-
put werd stemmenkampioen met maar
liefst 1112 voorkeurstemmen. De uit-
tredende VLD gemeenteraadsleden de-
den het echter nauwelijks beter dan 6
jaar geleden: Henri Vanderlinden haal-
de er nu 308 (in 2000 300), Olivia Mi-
chiels 222 (204) en Marc Vanderlinden
245 (208). Twee raadsleden deden het
zelfs opvallend slechter: Marie-Claire
Gillard ging van 160 naar 120 en lijstdu-
wer Jean-Paul Van Horenbeke zakte
van 504 naar 363. Door de monstersco-
re van Tim Vandenput werd het matige
resultaat van de andere kandidaten
‘vergeten’, en werd door de plaatselijke
pers de VLD onterecht als winnaar van
deze verkiezingen uitgeroepen. We
kunnen stellen dat niet de VLD, maar
wel Tim Vandenput de morele winnaar
van deze verkiezingen is. De campagne
van de VLD stond bol van het negativis-
me. Alles aan het bestuur, en aan Hoei-
laart, leek slecht: geen goed woord,
geen positieve boodschappen, een fout
referendum. Bovendien werd er een
zeer negatieve folder verstuurd door 2
‘ervaren bedrijfslijders’ (u leest het
goed!). Net deze 2 kandidaten (Henri
Vanderlinden en J.P. Van Horenbeke)
komen nu in aanmerking voor een
schepenambt. 

CD&V/N-VA

Totaal onverwacht, voor de buitenwe-
reld althans, werd Eddy Boydens lijst-
trekker. Patrick Demaerschalk werd
als goed werkende en populaire sche-
pen gepasseerd en kreeg plaats 3. De
andere schepen Jan Van Assche moest
zich tevreden stellen met de zesde
plaats. Waarom werd er binnen de
CD&V geen afspraak gemaakt om tij-
dens de huidige legislatuur de populai-
re burgemeester Vic Laureys na 3 jaar
af te lossen door de schepen met het
hoogste aantal voorkeurstemmen? Zo

Een nieuw bestuur in HoeilaartVrije tribune

IN Hoeilaart hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober voor
een ware schok gezorgd. De kaarten werden nochtans maar lichtjes

herschud: op 21 zitjes behield CD&V/N-VA zijn 9 zetels, VLD ging van 7 naar
8, en PW bleef status-quo op 3. Door de verdeeldheid bij de Franstaligen
verloren deze één zetel, maar behielden ze er wel eentje.
Hierdoor kwam de VLD plots, samen met PW, in de mogelijkheid om de zo
gehate CD&V na ongeveer 70 jaar uit de meerderheid te houden.

kon de burgemeester in schoonheid
eindigen, en had CD&V de mogelijk-
heid om de nieuwe kopman en het bur-
gemeesterschap beter uit te spelen.
Een strategische blunder.
Eddy Boydens deed het behoorlijk,
maar opvallend slechter dan de andere
kandidaat-burgemeester Tim Vanden-
put. Het zag er nochtans goed uit voor
de christendemocraten. De nieuwe
lijsttrekker haalde 790 stemmen, en de
2 uittredende schepenen zagen hun
goede werk van de afgelopen jaren
flink beloond: Patrick Demaerschalk
haalde 640 voorkeurstemmen, Jan Van
Assche 474. Uittredend burgemeester
Vic Laureys behaalde als lijstduwer

PW

De Progressieve Werkgroep (Groen!,
Spa, onafhankelijken) deed het goed.
Het haalde 6 jaar geleden, samen met
de toenmalige VU 3 zetels, en kon deze
nu zonder partner behouden. Opmer-
kelijk is dat de eerste 3 plaatsen naar
Groen! gingen, en dat Jean-Pierre
Maeyens als uittredend Schepen op de
eerste plaats minder stemmen haalde
(249) dan gemeenteraadslid Sylvie
Gahy (267) en nieuwkomer Pieter Ro-
wies (250). Ook enkele andere nieuwe-
lingen deden het goed: Luc Vanhecke
en Klaas Geers haalden respectievelijk
223 en 184 stemmen.

Nieuwe coalitie

Het zag er voor de Hoeilaartse burger
naar uit dat de huidige coalitie van
christendemocraten en progressieven
zou worden verder gezet. De afgelopen
6 jaar werd er immers goed samenge-
werkt,  iedereen leek tevreden. Al werd
de samenwerking even bemoeilijkt
door het niet nakomen van de be-
stuursovereenkomst waarin werd afge-
sproken dat Henri Broutin (CD&V) als
OCMW-voorzitter na 3 jaar zou worden
afgelost door Koen Geers (PW). Brou-
tin ging zijn eigen weg en bleef rustig
zitten als OCMW-voorzitter, PW bleef
met lege handen achter. 
Niettegenstaande deze gebeurtenis
konden we in een van de verkiezings-
folders van PW lezen dat ‘het wenselijk
zou zijn de huidige coalitie verder te
zetten...’.
Echter, na de woordbreuk van 2000
(PW had een overeenkomst met de VU)
blijken ook vandaag opnieuw de post-
jes het belangrijkste. Inhoudelijk staan
PW en de VLD mijlenver van mekaar,
maar toch wordt er voor elkaar geko-
zen. Even geen tijd voor inhoud, visie
en kwaliteit. Weg met alle mooie en
ideologische woorden van PW. De kie-
zer wordt na een eerste maal in 2000,
nu opnieuw voor schut gezet.   

CD&V blijft met lege handen achter.
Foute keuzes, strategische blunders en
een ontrouwe coalitiepartner liggen
aan de oorzaak hiervan. Jammer voor
Patrick en Jan, zij kunnen enkel hopen
dat hun werk de komende jaren ernstig
wordt verder gezet. Voor Eddy Boy-
dens verandert er niets: eventjes gepro-
beerd om burgemeester te worden,

CD&V blijft met lege handen
achter. Foute keuzes,

strategische blunders en een
ontrouwe coalitiepartner

liggen aan de oorzaak
hiervan.

precies 500 stemmen. Ook de andere 4
CD&V’ers gingen er op vooruit en haal-
den goede persoonlijke scores van ge-
middeld 300 stemmen.  De N-VA verko-
zene op de kartellijst, Els Menu, deed
het uitstekend met 308 bolletjes achter
haar naam.
Een paar dagen voor de verkiezingen
vond burgemeester Laureys het nodig
om zijn schepenen te schofferen. In
Het Nieuwsblad verscheen een artikel
waarin hij zijn college onvoldoende
dossierkennis verweet. Opnieuw een
blunder van formaat.
Bovendien werd er onmiddellijk na de
verkiezingen niet snel genoeg gehan-
deld. Er werd aan de VLD alle tijd gela-
ten om met PW te praten. En meer,
CD&V bleek te veeleisend en onrede-
lijk. Blijkbaar werden de verkeerde
mensen naar de onderhandelingstafel
gestuurd. Nog een blunder. 
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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

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

niet gelukt, en verder geen vuiltje aan
de lucht. Zoals hij zelf verkondigde na
de verkeerd gelopen onderhandelin-
gen: ‘Er is nog meer in het leven dan de
politiek’. En onze ‘oude’ burgemeester
geniet intussen van zijn goedbetaalde
functie in de provincieraad. Voor hem
is het Hoeilaarts bestuur verleden tijd.
Het gaat hem goed.

Vlaams beleid

En wat met het Vlaams beleid? Het is
alom gekend dat er binnen PW hier
nauwelijks iemand wakker van ligt.

Nergens in hun verkiezingsfolders is
dit thema ter sprake gekomen. 
De splitsing van het kiesarrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde? Niet be-
langrijk. Taalproblemen in onze twee
lagere scholen? Dat is mogelijk. De
grootste sportvereniging (ERCH) die
de kleinste voetballertjes laat begelei-
den door Franstalige trainers? Geen
probleem.
Ook bij de VLD is de Vlaamse reflex ver
te zoeken. Integendeel, een deel van
het bestuur leunt nauw aan bij het 
Overijsese “Blauw”. Moet er nog zand
zijn? Het wordt een van de belangrijk-

ste taken van de nieuwe oppositie om
dit nauwgezet in de gaten te houden.  

Toekomst 

Laat ons hopen dat het nieuwe bestuur
het goed meent met Hoeilaart, dat het –
in tegenstelling tot hun verkiezingsfol-
ders – positief ingesteld is, goed beleid
verder zet, minder goede punten beter
aanpakt, en vooral, dat de burger er
wel bij vaart. 
Of is het ‘vaard’? Even de bedrijfslij-
ders bellen...

Michel Joly

SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

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

COLLEGE
3de en 4de jaar:

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

TSO: Handel
BSO: Kantoor

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

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

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

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

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

www.smo-vzw.be

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

www.smo-vzw.be

De Sint-Martinusscholen behoren tot Drieklank, de scholengemeenschap Overijse-Tervuren-Zaventem
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Maar goed, de Franstalige partijen ver-
klaarden hun intentie enerzijds in zo-
veel mogelijk niet-faciliteitengemeen-
ten (éénheids)lijsten neer te leggen en
in de Zes overal met zuivere Franstali-
ge lijsten op te komen, terwijl de
Franstaligen in een aantal gemeenten –
zoals Drogenbos – in het verleden op
taalgemengde burgemeesterslijsten
kandideerden. 
Oorspronkelijk was er sprake van lijs-
ten in dertien niet-faciliteitengemeen-
ten. Uiteindelijk werden er dat slechts
tien, evenveel als in 2000 maar ééntje
minder als in 1994. In Meise werd geen
lijst meer ingediend, in Steenokkerzeel
voor het eerst wel. Het ging ook lang
niet overal om eenheidslijsten. In Hoei-
laart waren er net als zes jaar geleden
twee lijsten (UF en Union). Het geza-
menlijk percentage steeg met 2% maar
doordat de ene lijst onvoldoende toe-
nam en de andere significant daalde,
ging er een zetel verloren. Ook in Vil-
voorde waren er opnieuw twee lijsten
(FDF-PS en CDH). In zetelaantal bleef
de situatie status-quo, in percenten
was er bijna 3 percentpunten stijging.
Een aparte vermelding verdient Overij-
se. Het kartel CDOv-Blauw-Plus verza-
melde immers zowel Vlamingen als
Franstaligen: medestanders van ex-
burgemeester Schamp (CD&V), libera-
le dissidenten en de uittredende ge-
meenteraadsleden van Union. Het
Franstalige Plus erkende het Vlaams
karakter van de gemeente. Dat werd
door campagneman Wim Schamp – 
ondertekenaar van het Warandemani-
fest – voorgesteld als een belangrijke
opening en een voorbeeld voor de hele
rand. In feite ging het slechts om een
tactische toegeving, die een aantal
machtsgeile Vlamingen het broodnodi-
ge alibi verschafte waarachter ze zich
konden verschuilen om met de Frans-

De verkiezingen in de Vlaamse rand

DE gemeente- en provincieraadsverkiezingen in de vlek rond de
lekkende Brusselse olietanker werden door de Franstalige partijhoofd-

kwartieren in het teken van de communautaire onderhandelingen van
2007 geplaatst.“Enkel een massale aanwezigheid van de Franstaligen in de
gemeenteraden van de periferie, zal ons in staat stellen onze rechten te
laten gelden”, schreef MR-voorzitter Reynders in een pamflet dat in de Vlek
werd verspreid. Eigenlijk is dat een bizarre redenering, want hoe sterker de
Franstaligen er zijn, hoe groter de overtuiging bij de Vlamingen dat de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden, zodat mensen als
Reynders er geen electoraal belang meer bij zullen hebben pamfletten als
dat waarover hierboven sprake te verspreiden.

taligen scheep te gaan. Dat het experi-
ment juist in Overijse gewaagd werd,
had dan ook niet te maken met enig
“verlicht” karakter van de Franstaligen,
maar lag enkel aan het feit dat hun
soortelijk gewicht (30% van de bevol-
king; 9 verkozenen op 27 in 2000) ner-
gens elders groot genoeg is om een 
samengaan van Vlamingen en Fransta-
ligen uitzicht te bieden op een absolute
meerderheid. De poging mislukte, on-
der meer door de aanwezigheid van

sel zelfs in verlies resulteerde. Van een
echte dijkbreuk was, ondanks de alar-
mistische cijfers uit het onderwijs
(aantal Franstaligen in Vlaamse scho-
len) en uit de gemeentelijke rapporten
van Kind&Gezin (moedertaal), waar-
mee o.a. Bart Laeremans (VB) uitpak-
te, in elk geval geen sprake. De stijgen-
de aantallen Franstaligen in het
Nederlandstalig onderwijs hoeven
trouwens niet enkel te wijzen op een
verdere toename van de Franstaligen,
maar kunnen evenzeer een indicator
zijn van een stijgende integratie. Een
betere maatstaf voor de verdergaande
verfransing is het onderzoek van Statis-
tiek Vlaanderen (APS-studies, Edwin-
Pelfrene), die aantoont dat de Vlek net-
to inwoners verliest aan de rest van
Vlaanderen en Wallonië, en een netto
inwijking kent uit Brussel, vooral van
jonge ouders met kinderen (leeftijds-
groepen 25-39 en 0-5). 

In de faciliteitengemeenten waren er
eigenlijk drie verkiezingen: gemeente-
raadsverkiezingen, OCMW-raadsver-
kiezingen en ook verkiezing van de
schepenen. Er is sprake van een duide-
lijke polarisatie. In gemeenten waar
voordien tweetalige burgemeesterlijs-
ten de plak zwaaiden (met name Dro-
genbos en Wemmel), kregen die nu
concurrentie van zuiver Franstalige
lijsten (respectievelijk UF en IC). In
Wezembeek verdween het tweetalige
Gemeentelijke Eendracht (GE-EC) be-
langen van ex-burgemeester De Grun-
ne, met een bipolair landschap tot ge-
volg. In Kraainem een identiek
scenario, na het wegvallen van de
tweede Franstalige lijst. In Linkebeek
was er een tweetalige lijst van de uit-
tredende burgemeester, waar er voor-
dien slechts twee partijen waren. In
Sint-Genesius-Rode tenslotte diende er
zich een kleine tweetalige lijst aan
(Rode en Rhode). De polarisatie im-
pacteerde ook de Groenen. Ecolo ging
in Wemmel mee in de Franstalige één-
heidslijst, terwijl AGALEV niet meer
opkwam. In Wezembeek was er niet
langer een tweetalige ECOLEV-lijst. In
Wemmel diende het VB een lijst in, net
als in 2000, wat het bruin fabriekje toen
een zitje opleverde. 

De ingrijpende wijzigingen in het poli-
tiek landschap maken elke vergelijking
moeilijk. Vast staat dat de radicale
Franstaligen er op vooruitgingen,zowel
in gemeenteraadszetels als in schepen-

De Franstalige politieke
vertegenwoordiging in

Vlaanderen blijft gestaag
toenemen. Reden te meer om
de electorale navelstreng van

de Franstaligen met Brussel
door te snijden.

een concurrerende UF-lijst. Tegenover
zes jaar geleden steeg het gecombi-
neerde stemmenaantal wel met dui-
zend, wat omgerekend in zetels 11 zit-
jes had opgeleverd, tegenover slechts 9
nu. Een dergelijke optelsom maken is
echter gevaarlijk aangezien de Vlaams-
Franse lijst een aantal Nederlandstali-
gen heeft bekoord, die waarschijnlijk
hun stem niet zouden uitgebracht heb-
ben op een UF-lijst.

In de zeven andere gemeenten boekten
de Franstaligen matige (in volgorde
Grimbergen, Dilbeek, Beersel) tot ster-
ke (Zaventem, Tervuren, Sint-Pieters-
Leeuw) stijging, die door de vorming
van kartels aan Vlaamse kant niet over-
al in zetelwinst en in Dilbeek en Beer-
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ambten. In Drogenbos haalde UF met-
een 6 zetels (op 15) en 2 schepenen. In
Wemmel verloor de tweetalige burge-
meesterslijst 6 van de 17 zetels aan UF.
In Linkebeek haalde de tweetalige lijst
van de uittredende burgemeester
slechts 3 zetels tegenover 10 voor de
radicale lijst Ensemble-LKB-Samen.
Bovendien versterkte het FDF binnen
die lijsten haar positie. De Vlaamse lijs-
ten verloren zetels in Drogenbos (–1),
Linkebeek (–1), Sint-Genesius-Rode 
(–1) en schepenen in Sint-Genesius-
Rode (1 i.p.v. 2), Kraainem en Wezem-
beek. Dat betekent dat de Vlaamse 
lijsten in 4 van de zes faciliteitenge-
meenten (Kraainem, Wezembeek, Lin-
kebeek, Drogenbos) niet langer aanwe-
zig zijn in het college, ondanks de
paradoxale winst van 2 gemeente-
raadszetels in Wezembeek.

Interessant is de analyse van de stem-
menpercentages. De Vlaamse lijsten
gingen er in vier van de zes gemeenten
sterk op achteruit. Men moet wel op-
passen die daling te vertalen in een ver-
minderde Vlaamse bevolking. In de
twee gemeenten waar het verlies het
sterkst was – Drogenbos (–8%) en Lin-
kebeek (–8%) – kan men er van uitgaan
dat een aantal Vlamingen een stem
heeft uitgebracht op de tweetalige lijs-
ten, in een vruchteloze poging een dam
op te werpen tegen de radicale Frans-
taligen. Er was winst in Kraainem
(+1,8) en Wezembeek (+7%). In beide
gemeenten waren er zogenaamde
Open-lijsten, die gematigde Franstali-
gen en Europeanen opnamen. Mag
men daaruit dan concluderen dat dit de
weg voor de toekomst is? Waarschijn-
lijk niet. Met het verdwijnen van de sof-
tere Franstalige lijst (Kraainem) en Ge-
meentelijke Eendracht (Wezembeek),
deed het gepolariseerde landschap een
aantal Vlaamse stemmen terugvloeien.
In Wemmel is de sterke terugval van de
Vlaamse partijen (–6%) hoofdzakelijk
toe te schrijven aan het verdwijnen van
AGALEV (6,3 in 2000). Die lijst trok
waarschijnlijk ook Ecolo-kiezers aan,
die nu Franstalig stemden. Het geringe
verlies van W.E.M.M.E.L. (–1,8)  werd
meer dan gecompenseerd door het VB
(van 7,3 naar 9,5). In Sint-Genesius-
Rode uiteindelijk boetten de Vlamin-
gen 4,6% in, deels aan Rode&Rhode,
dat getrokken werd door een Vlaming.
Geen éénduidig verhaal dus, dat niet
tot defaitistische gevolgtrekkingen
mag leiden.

We hebben eveneens de moeite geno-
men de uitslagen voor gemeente en
OCMW naast elkaar te leggen. Dat is
een interessante oefening, aangezien
EU-burgers wel voor gemeente maar
niet voor OCMW mogen kiezen. Het
laat toe te zien of en welke de impact
van de Europese kiezers is geweest.
Het valt meteen op dat de Vlaamse lijs-
ten, met uitzondering van Kraainem 

(–0,1%) voor het OCMW beduidend be-
ter scoren. De verschillen zijn signifi-
cant in Drogenbos (+1,4%), Linkebeek
(+1,7), Sint-Genesius (+1,8) en Wem-
mel (+1,9 voor alle Vlaamse lijsten).
Het verschil is het grootst bij het VB,
dat voor OCMW maar liefst 2% meer
haalt, en het kleinst in Kraainem en
Wezembeek, wat zou kunnen wijzen op
een zeer licht Open-effect. Dat beeld
zagen we grotendeels ook in 2000, met
uitzondering van Drogenbos. De EU-
burgers stemmen dus veeleer Fransta-
lig, maar ze kiezen wel voor de “ge-
matigde” Franstalige lijsten, die bedui-
dend beter scoren voor gemeente dan
voor OCMW. Dat is zichtbaar in Wem-
mel (LB +3,3%), Drogenbos (Drogen-
bos Plus +3,4%) en Linkebeek (LB
+6,4%), Het was in 2000 ook het geval
in Kraainem (LBM +2,2%), maar niet in
Wezembeek (GE –0,2%). We hebben
echter niet de tijd gehad om te kijken
naar de aantallen ingeschreven EU-
burgers in 2000 en in 2006 om deze hy-
pothese helemaal te verifiëren. 

We eindigen met de provincieraadsver-
kiezingen. Ook hier een stijging van UF
van 6,9 naar 8%. In stemmen uitgedrukt
betekent dit 54 733 stemmen ofwel een
winst van 8 627. Het werd echter niet
omgezet in een toename van het aantal
zetels, dat op zes blijft. 

De Franstalige politieke vertegenwoor-
diging in Vlaanderen blijft dus gestaag
toenemen. Reden te meer om de elec-
torale navelstreng van de Franstaligen
met Brussel door te snijden. Zolang die
blijft bestaan, hebben de Franstalige
partijen er immers belang bij de com-
munautaire tegenstellingen in de Rand
aan te scherpen. Misschien ook een
pleidooi om de faciliteitengemeenten –
in de onmogelijkheid van een fusie –
opnieuw op te nemen in grotere Vlaam-
se gehelen, zoals ten tijde van de be-
treurde Randfederaties. 

Rudi Coel

Hervé Hasquin, Minister-President
van de Franse Gemeenschap tijdens
de Lambermont-onderhandelingen
(17 februari 2001): 

Ik ben altijd tegenstander ge-

weest van de Joodse kolonies in

Palestina. Ik ga geen politiek

van wilde kolonisatie aan deze

of gene kant van de taalgrens

goedkeuren. De faciliteiten dat is

verschillend. In de faciliteitenge-

meenten hebben de Franstaligen

onvervreemdbare rechten. Maar ik

heb nooit een wijziging van de

taalwetten beloofd aan de mensen

die in Overijse of Hoeilaart wo-

nen. Het is irrealistisch hen te

doen geloven dat ze ooit bij Brussel

zullen aansluiten of dat het facili-

teitenregime tot hen zal uitgebreid

worden. Wie in Vlaanderen gaat

wonen, moet weten dat hij zich

vestigt in Vlaanderen. De Vlaming

die zich in Wallonië vestigt, weet

dat hij naar Wallonië komt. Ze in-

tegreren zich. 

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.
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Midden de 17e eeuw (1652) werd Jan
van Riebeeck gevraagd om in opdracht
van de VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie), een bevoorradingspunt
langs de Atlantische oceaan in één van
de baaien in de omgeving van Kaap de
Goede Hoop te voorzien, ten behoeve
van de VOC zeilschepen. Eens deze op-
dracht vervult verliet hij de Kaap en
kwam er niet meer terug. Het bevoor-
radingspunt lag ongeveer halfweg naar
de Aziatische bestemmingen. Vooral
boeren uit Holland, Neder-Duitsland en
Hugenoten (Franse Calvinisten) waren
geïnteresseerd om er met hun gezin de
vruchtbare gronden aan de Kaap te be-
werken en er hun vee te laten grazen.
Hun inkomsten haalden zij uit de ver-
koop van verse producten aan de VOC
schepen die er kwamen aanmeren. Het
aantal boeren groeide er gestadig. Er
moest bijgevolg steeds meer weiland
en bewerkbare gronden gezocht wor-
den. De nederzetting stond onder het
gezag van een Hollands landbestuur.
De grenzen van de nederzetting wer-
den mee verschoven met de gronden
die de boeren in gebruik namen. Tegen
het einde van de 18de eeuw bereikte de
nederzetting de Groot Visrivier, onge-
veer 1200 km van Kaapstad. Er ont-
stonden uitgestrekte boerderijen waar-
op veel kleurlingen als slaven moesten
werken. De taal waarmee de boeren
onderling communiceerden was het
Afrikaans, een dochtertaal van het Ne-
derlands en een mengeling van Hol-
lands, Nederduits en Maleisische in-
vloeden.
In de beboste bergachtige kuststreek
aan de Kaap de Goede Hoop woonden
de zogenaamde strandlopers, de Khoi
(Khoikhoi) ook wel Hottentotten ge-
naamd. Dit woord wordt vandaag in
Zuid-Afrika als “niet politiek correct”
beschouwd en is niet te verwarren met
de bosjesmannen of San. Zij hadden
schapen zonder een wolvacht, die en-
kel bestemd waren voor de melk en het
vlees, ze leefden van de visvangst en
het strandjutten. De Khoi gebruikten
de vruchtbare gronden niet voor land-
bouw. Aan de Groot Visrivier 1200 km
verder, woonde de Xhosa (amaXhosa).
Daar ontstonden ernstige wrijvingen
tussen de Xhosa en de boeren.

De Voortrekkers

De Kaap stond tot 1795 onder Neder-
lands bevel, van 1795 tot 1803 onder

De Voortrekkers en Ons vir jou Suid-Afrika

Brits bevel, dan weer van 1803 tot 1806
onder Nederlands commando.
Begin de 19e eeuw (1806) hebben de
Britten opnieuw met militair geweld de
Kaap veroverd. In 1814 heeft Neder-
land, door de vrede van Parijs, formeel
het bewind van de Kaap overgedragen
aan de Britten.
Ruim 5000 Britten (Setlaars – kolonis-
ten)  werden uit de arme Britse gebie-
den overgeplaatst naar de Kaap om er
de blanke aanwezigheid te versterken,
om de Britse troepen bij te staan en de
Engelse taal bij de boeren door te druk-
ken. 
Er ontstond grote onenigheid tussen
de boeren en de Britse bezetter rond de
vermeende compensatie voor de af-

door ondermeer Uys, Potgieter en Tri-
chardt, met hebben en houwen geladen
op hun ossenwagens, in oostelijke rich-
ting weg uit de bezette Kaapkolonie, de
zogenaamde Grote Trek. De Voortrek-
kers stichtten er in een gebied van en-
kele duizend km2 – waar men veronder-
stelde dat er niemand woonde – twee
onafhankelijke Boerenrepublieken:
Oranje Vrijstaat en Transvaal, ver van
de Kaapkolonie om er onafhankelijk in
vrede en vrijheid te kunnen wonen en
werken. 

De confrontatie met de Zoeloes

Wanneer de Voortrekkers, onder de lei-
ding van Retief, in 1837 richting Natal
trokken om ook daar een onafhankelij-
ke republiek tot stand te brengen heb-
ben zij de Zoeloes gekruist. Met het op-
perhoofd van de Zoeloes Dingaan werd
in 1838 onderhandeld. Er werd een
traktaat opgemaakt waarin bepaald
werd dat de grond tussen de Tugela en
de Umzimvuburivier (het latere Natal)
aan de Voortrekkers werd gegeven.
Maar de ongeletterde Zoeloes zagen
het anders en Dingaan verloochende
de overeenkomst. Zij lieten Retief en
100 van zijn mannen enkele dagen later
met een list uitmoorden. De Zoeloes
waren op de vlucht vanuit het noorden
en trokken verder zuidwaarts. Tiendui-
zend Zoeloekrijgers kregen van Din-
gaan de opdracht om de Voortrekkers
bij de Boesmansrivier en bij Blaukrans
te vermoorden. Er vielen daar 500 do-
den. Dit gaf aanleiding tot strafexpedi-
ties van de Voortrekkers. Men wist dat
de finale aanval van Zoeloes nog zou
komen. Potgieter zocht en vond een
nieuwe sterke leider in Andries Preto-
rius als hoofd van de Voortrekkers die
in Natal verbleven. Hij reorganiseerde
en bracht een strijdmacht op de been.
De Zoeloeleider Dingaan kon rekenen
op 40 000 krijgers. De diepgelovige

Een niet te onderschatten
element van samenhorigheid

bij de boeren was hun taal,
het Afrikaans.

De boeren noemden zichzelf
Afrikaners. Vandaag spreken
ongeveer 20 miljoen mensen

het Afrikaans.

schaffing van de slavernij. De levens-
omstandigheden waren voor de boeren
onhoudbaar geworden. Een algemene
onzekerheid, gebrek aan vruchtbare
grond, kapitaal en werkkracht waren
de directe beweegredenen om te bre-
ken met de Britse overheersing. De af-
schaffing van de slavernij heeft geen
rol gespeeld in hun beslissing, omdat
die boeren gewoon geen geld meer
hadden om slaven te kopen en te on-
derhouden. Met het weinige kapitaal
dat ze toen hadden moesten ze, om
zich te beschermen, wapens aankopen
Tussen 1835 en 1840 trokken ± 15 000
boeren in verschillende groepen, geleid
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Voortrekkers deden op 8 en 15 decem-
ber 1838 aan God de belofte dat ze de
Zoeloes zouden overwinnen.

Op 16 december begon de slag rond de
Ncomerivier. De 530 Voortrekkers die
door verkenners gewaarschuwd waren
hadden hun kamp opgebouwd en afge-
sloten met 64 ossenwagens tussen deze
rivier en een diepe kloof. De Zoulous
vielen meestal ’s nachts aan. Maar tij-
dens deze bewuste nacht hing er een
nevel boven het kamp. De Voortrek-
kers hadden bovenaan de zweepstok-
ken die rechtop de wagens stonden
evenveel lantaarns opgehangen. Deze
lantarens verspreiden een geelachtig
licht over de nevel en veroorzaakte een
“spookachtig” beeld. Het bijgeloof van
de Zoeloes, die niet wisten wat er ge-
beurde, was er de oorzaak van dat er
die nacht geen aanval kwam. Intussen
hadden de Voortrekkers de tijd om zich
voor te bereiden en hun nieuwe machi-
negeweren in stelling te brengen. De
dag nadien zetten de Zoeloes de aanval
in. Er sneuvelden toen naar schatting
4 000 Zoeloes. Eén Voortrekker kreeg
een speer in de hand. De Ncomerivier
zag rood van het bloed en wordt sinds-
dien de Bloedrivier genaamd. Door
deze veldslag werd Dingaan bij de Zoe-
loes vervangen door Mpande. Later
werd Dingaan door de Swasi ver-
moord. 
De republieken die door de Voortrek-
kers (diep gelovigen uit de Protestant-
se Kerkgenootschap) opgericht wer-
den, hadden een grondwet die streng
de regels van de bijbel naleefden. De
republieken werden door de Britten in

1852 erkend (conventie van Bloemfon-
tijn 1854). 

De Anglo-Boerenoorlogen

Vijftien jaar later (1877) hebben de
Britten de conventie opgezegd. Het ge-
volg was een nieuwe oorlog tussen de
Britten en Boerenrepublieken, de eer-
ste Anglo-Boeren oorlog. Een jaar later
werd een vredesverdrag ondertekend
waarbij Transvaal zelfbestuur kreeg
onder de Britse kroon. Twee jaar later
werd Paul Kruger verkozen tot presi-
dent van Transvaal en later opgevolgd
door Louis Botha.
In 1886 werd in Waterswitrand goud
gevonden. Het goud was de aanleiding
voor de tweede Anglo-Boerenoorlog.
Transvaal en Oranje-Vrijstaat sloegen
de handen in mekaar om een leger van
55 000 man op de been te brengen. De
boeren schakelden over op guerrilla-
tactieken, waartegen de Britten weinig
verhaal hadden. De strijd was hevig.
Om de weerstand van de Voortrekkers
te breken hebben de Britten (als eer-
sten) concentratiekampen gebouwd.
Daarin werden vooral vrouwen en kin-
deren van de Voortrekkers, naast zwar-
ten en kleurlingen opgesloten. Zij wer-
den door de Britten door ontbering en
verwaarlozing met propere handen
vermoord. Ongeveer 120 000 gevangen
genomen vrouwen en kinderen werden
er opgesloten. Dit was de helft van de
totale vrouwen- en kinderpopulatie.
Ruim 21 000 vrouwen en kinderen ver-
loren er hun leven. Over de gestorven
zwarten en kleurlingen kennen wij
geen cijfers. 

Het einde van de tweede Anglo-Boe-
renoorlog  kwam er met de onderteke-
ning van de Vrede van Vereeniging.
Hierbij werd aan de Boeren een ruime
mate van zelfbestuur toegekend. Paul
Kruger had veel sympathie en begrip in
Europa, maar hij kon de ondertekening
van het verdrag niet tegenhouden. Paul
Kruger is nooit meer naar Zuid-Afrika
teruggekeerd. Hij stierf in 1904 te Cla-
rens (Zwitserland). Voor hem staat in
Pretoria een standbeeld. 

De Unie van Zuid-Afrika

Een niet te onderschatten element van
samenhorigheid bij de boeren was hun
taal het Afrikaans. De boeren noemden
zichzelf Afrikaners. Vandaag spreken
ongeveer 20 miljoen mensen het Afri-
kaans. Op 31 mei 1910 werd de Unie
van Zuid-Afrika opgericht in de sa-
menvloeiing van Transvaal, Oranje-
Vrijstaat, Natal en de Kaapkolonie. Het
vroegere Transvaal werd opgesplitst in
de provincies Gauteng, Noordwest,
Limpopo (waarin het Krugerpark ligt)
en Mpumalanga (waarin de goudmij-
nen gelegen zijn). De eerste president
was Louis Botha.  Pretoria werd de ad-
ministratieve hoofdstad, Kaapstad de
wetgevende hoofdstad en Bloemfon-
tijn de zetel van het hoogste gerecht-
hof. De huidige Zuid-Afrikaanse rege-
ring wenst de naam van Pretoria te
veranderen in Tschwane, wat “wij zijn
dezelfde” zou betekenen, maar kan ook
nog een andere betekenis hebben.

Het Voortrekkersmonument

In Pretoria (de Jacarandastad) werd op
een heuvel aan de rand van deze stad
met private geldmiddelen het indruk-
wekkende Voortrekkersmonument op-
gericht. De werken begonnen in 1937
en het monument werd plechtig inge-

Het Voortrekkersmonument.

50 jaar Vlaamse Volksbeweging:

PROFICIAT!
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wijd op 16 december 1949. In het mo-
nument werd met 27 gebeeldhouwde
panelen de geschiedenis en de leefwij-
ze van de voortrekkers uitgebeeld. In
de crypte staat een sarcofaag van een
onbekende gesneuvelde Voortrekker
met de tekst “Ons vir jou Suid-Afrika”. 

De republiek Zuid-Afrika

De regeringen van de Unie waren tot
aan het einde van de apartheid hoofd-
zakelijk blank. De apartheid heeft pas
vaste vorm gekregen in de jaren vijftig.
Geleidelijk aan kwam er gelukkig een
einde aan dit regime. Nelson Mandela
werd in februari 1990 vrijgelaten en in
1994 vonden er vrije democratische
verkiezingen plaats. Daarbij haalde het
communistisch getinte ANC (African
National Congres) de meerderheid en
werd de Unie vervangen door de repu-

bliek Zuid-Afrika. Mandela werd de
eerste president.
De nakomelingen van de Voortrekkers
zijn nog steeds diep gelovig protestants
en beschouwen zichzelf als inheems en
willen niet beschuldigd worden van
apartheid of racisme. Zij willen nog
steeds een onafhankelijk gebied bin-
nen Zuid-Afrika.
Hun opvattingen worden als volgt in
het Afrikaans verwoord: (Uit “Vir volk
en vaderland”). 

Die bestaan van die Boervolk het niks

in gemeen met rassisme of apartheid

nie. Die Boervolk het bestaan lank

voordat daar Apartheid was. Die

Boervolk is ‘n goed gevestigde inheem-

se volk wat die eerste anti-koloniale

vryheidsoorloë in Afrika geveg het.

Dit het geen verskil gemaak dat die

kolonialiste ook Wit was nie. As die

Boere, volgens die wêreldmening, een-

voudig net “wit rassiste” was, dan sou

die Boere nooit die wapen teen Wit ko-

lonialiste opgeneem het nie.

Die Boere vra nie om ‘n Staat of ge-

bied vir die “Blankes” van Suid-Afri-

ka nie. Dit is ‘n klug waarmee wegge-

doen moet word vir eens en vir altyd.

Al wat die Boere wil hê is ‘n eie onaf-

hanklike gebied, net soos wat hulle ge-

had het voordat die Wit kolonialiste

hulle van vervreem het. Niks meer nie

en niks minder nie, word vereis. Ons

herhaal: Hierdie het niks met rassis-

me of ras te doen nie. Hierdie is een-

voudig die begeerte van ‘n inheemse

volk om hulself te wees en hulself in

hul eie geografiese gebied te regeer.

Henri Otte
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Inhoud van de nieuwe
Wooncode

De zeven krachtlijnen van het ontwerp
van decreet zijn:

1. Meer betrokkenheid van de gemeen-
te bij het toewijzingsbeleid. Zo kan
bijvoorbeeld het gemeentebestuur
het te voeren sociaal woonbeleid op-
nemen in zijn lokaal sociaal beleids-
plan.

2. Actualisering en aanvulling van en-
kele bijzondere doelstellingen van
het woonbeleid. Als streefdoel van
het nieuwe Vlaams woonbeleid
wordt een optimale leefbaarheid van
de wijken, het bevorderen van de 
integratie van de bewoners in de sa-
menleving en het bevorderen van ge-
lijke kansen voor eenieder inge-
schreven.

3. Uitbreiding van het toepassingsge-
bied tot alle verhuurde woningen
door de erkende sociale verhuurkan-
toren. Momenteel beperkt het toe-
passingsgebied wat de sociale ver-
huurkantoren betreft zich tot die
woningen waarvoor projectsubsi-
dies werden verleend. Het ontwerp
breidt dit toepassingsgebeid uit naar
alle woningen die door een erkend
sociaal verhuurkantoor worden ver-
huurd.

4. Explicitering van de verplichtingen
van de verhuurder en huurder. Een
aantal verplichtingen van de ver-
huurder worden momenteel enkel in
het besluit op de typehuurovereen-
komsten en de huurlasten vermeld
terwijl die van de huurder wel in de
Vlaamse Wooncode opgesomd zijn.
De voornaamste verplichtingen van

Dossier: de Vlaamse Wooncode

IN uitvoering van het regeerakkoord (2004-2009) ‘Vertrouwen geven en
verantwoordelijkheid nemen’ en de beleidsnota van minister Marino

Keulen (2004-2009) ‘Vlaams Woonbeleid’ heeft de Vlaamse Regering op 
28 april 2005 een ontwerp van decreet ingediend houdende wijziging van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (Vl. Parl., 824
[2005-2006] nr. 1). Bedoeling van het ontwerp is voor Vlaanderen een
nieuwe sociale huurregeling uit te werken.1

de verhuurder (bijvoorbeeld het on-
derhoud en de herstellingen evenals
de juiste aanrekening van de huur-
lasten) worden daarom ook in de
nieuwe Vlaamse Wooncode vermeld.
Ook de verplichtingen van de huur-
der worden gepreciseerd en aange-
vuld in het licht van de geactualiseer-
de bijzondere doelstellingen van het
woonbeleid. Eén van die verplichtin-
gen is de bereidheid tonen om het
Nederlands aan te leren. Ik kom hier
later uitgebreid op terug.
De kandidaat-huurder moet even-
eens kunnen aantonen – voor zover
hij onder het toepassingsgebied van
het decreet van 28 februari 2003 be-
treffende het Vlaams inburgeringbe-
leid valt – dat hij bereid is tot het vol-
gen van het inburgeringtraject. 

5. Een typehuurovereenkomst voor an-
dere sociale verhuurders dan de so-
ciale huisvestingsmaatschappijen. In
de huidige Vlaamse Wooncode is be-
paald dat voor de sociale huisves-
tingsmaatschappijen en de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) een typehuurovereenkomst
wordt vastgesteld. Het ontwerp
voorziet dat de Vlaamse Regering
dergelijke overeenkomst ook zal
vaststellen voor de andere sociale
verhuurders.

6. Domiciliefraude aanpakken. Het ont-
werp van decreet zorgt ervoor dat
naast een agent of officier van de ge-
rechtelijke politie, ook beëdigde
ambtenaren van de Vlaamse Ge-
meenschap domiciliefraude kunnen
opsporen en vaststellen. Er wordt te-
vens voorzien in een administratieve
maatregel en administratieve geld-
boete.

7. Opvolging en begeleiding van de
huurders. Het ontwerp voorziet de
mogelijkheden om in bepaalde pro-
bleemgevallen in te grijpen en de
huurders te begeleiden teneinde ver-
dere problemen te voorkomen in het
belang van de leefbaarheid van
woonprojecten.

Taalbereidheid in de nieuwe
Wooncode

Ik kom terug op punt 4. Eén van de ver-
plichtingen van de kandidaat-huurder
van een sociale huurwoning in Vlaan-
deren is de bereidheid tonen om het
Nederlands aan te leren. Deze verplich-
ting zal enkel van toepassing zijn op
huurders die een huurovereenkomst
afsluiten na de inwerkingtreding van
het decreet. In de toelichting van het
ontwerp van decreet schrijft de Vlaam-
se Regering: “De kennis van het Neder-

lands maakt de huurder mondiger, en

verbetert de communicatie tussen de

huurder en de verhuurder en verhoogt

de veiligheid van de wooncomplexen.

Daarom moet het aanleren van een ge-

meenschappelijke taal, zijnde het Ne-

derlands, tussen de huurder en de ver-

huurder worden bevorderd. Hierdoor

wordt de betrokkenheid van de bewo-

ners in sociale woonprojecten gesti-

muleerd en ondersteund. Dit komt on-

miskenbaar ook de leefbaarheid van

en het samenleven in de sociale woon-

wijken ten goede.” 

In het ontwerp van decreet staat dat de
Vlaamse Regering de nadere regels zal
bepalen om die taalbereidheid vast te
stellen. Bij het aanleren van het Neder-
lands wordt er gestreefd naar een 
niveau dat overeenkomt met de richt-
waarde A.1. van het Gemeenschappe-
lijke Europees Referentiekader voor
talen.2 Deze richtwaarde is gericht op
laaggeschoolden. 
Het Gemeenschappelijk Europees Re-
ferentiekader werd ontwikkeld binnen
de Raad van Europa, doorheen een
proces van wetenschappelijk onder-
zoek en brede consultatie. Een recente
resolutie van de Europese Unie (no-

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

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
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vember 2001) beveelt het gebruik van
dit instrument van de Raad van Europa
aan voor het opzetten van systemen
voor de validering van taalcompeten-
ties. Het document is een raamwerk,
een kader en beschrijft op een omvat-
tende manier:

– competenties nodig voor communi-
catie of wat de taalleerder moet
doen om op een communicatieve
manier taal te gebruiken;

– verwante kennis en vaardigheden of
wat nodig is om doeltreffend com-
municatief te handelen;

– en domeinen van communicatie. Zo
zijn er vier grote domeinen van com-
municatie: maatschappelijk, per-
soonlijk, professioneel en educatief.
(De eerste twee worden in curricula
dikwijls samengenomen).

Het raamwerk bevat alle descriptieve
categorieën die daarvoor nodig zijn
met daarnaast zes zogenaamde refe-
rentieniveaus. A1=Breakthrough, A2=
Waystage, B1=Threshold, B2=Vantage,
C1=Effectiveness en C2=Mastery. Dus
die competenties, kennis en vaardighe-
den worden op de verchillende niveaus
beschreven.
Het voldoen aan de richtwaarde A.1.
komt overeen met het volgen van een
cursus NT2, Nederlands als tweede
taal.3 De kandidaat-huurder is echter
vrij om op andere manieren dan het
volgen van een cursus NT2, de bereid-
heid om het Nederlands aan te leren,
aan te tonen. Hierbij zal met het nage-
streefde niveau (richtwaarde A.1.) re-
kening worden gehouden. Daarnaast
benadrukt de Vlaamse Regering in zijn
toelichting dat de lessen Nederlands in
de Centra voor Basiseducatie en de
Centra voor Volwassenenonderwijs
kosteloos zullen zijn. 
Belangrijk om te onderstrepen is dat
het decreet het gebruik van het Neder-
lands niet verplichtend oplegt. De
huurders blijven vrij in het gebruik van
talen. Het decreet tracht enkel het Ne-
derlands te bevorderen. “Wie een cur-

sus van 240 uren volgt maar intellec-

tueel niet in staat is om Nederlands te

leren, verliest zijn fundamentele recht

op een sociale woning niet”, aldus be-
voegd minister Marino Keulen. De taal-
bereidheid is een inspanningsverbinte-
nis en geen resultaatsverbintenis. Aan

de taalbereidheid zijn dus geen exa-
mens of proeven verbonden.
Bij de toepassing van de nieuwe Woon-
code zal er tevens rekening worden ge-
houden met het feit dat bijvoorbeeld
doven, geestelijk gestoorden, doof-
stommen, analfabeten enzovoort niet
in de mogelijkheid zijn om een taal aan
te leren of niet gemakkelijk een taal
aanleren. Deze mensen zullen wel wor-
den aangemoedigd om de communica-
tie met de verhuurder te bevorderen,
hetzij via opleiding van intensievere
taallessen, hetzij via een tolk, hetzij op
andere wijzen. Personen die aan de
hand van een medisch attest aantonen
dat hij of zij ernstig ziek is of een men-
tale of fysieke handicap heeft worden
vrijgesteld van de verplichting tot taal-
bereidheid.
Indien de huurder aan één van zijn ver-
plichtingen niet voldoet, waaronder de
bereidheid om het Nederlands aan te
leren, dan voorziet het ontwerp van de-
creet een waaier aan mogelijkheden
van optreden. Zo kan de verhuurder
aan de huurder voorstellen, mits in-
stemming van de huurder, om hem te
begeleiden in het opvolgen van zijn ver-
plichtingen.
Daarnaast kan de verhuurder voor zo-
ver er wordt aangetoond dat het gaat
om een ernstige of blijvende tekort-
koming van zijn verplichtingen, de ont-
binding van de huurovereenkomst vor-
deren mits respect van een opzeggings-
termijn. Of het niet willen aanleren van
het Nederlands een ernstige of blijven-
de tekortkoming uitmaakt, zal geval
per geval moeten worden beoordeeld.

Toepassing Wooncode 
en taalfaciliteiten

Het ontwerp van decreet voorziet een
aparte bepaling (punt 7°) voor Fransta-
ligen die een sociale huurwoning be-
trekken in de rand- of taalgrens-
gemeenten in het Nederlandse taalge-
bied. De voorwaarde tot bereidheid het
Nederlands te leren, geldt tevens voor
deze personen. Het opleggen van deze
voorwaarde inzake doet immers geen
afbreuk aan de taalfaciliteiten.
De taalfaciliteiten houden in dat de
overheid voor een beperkt aantal pre-
cies omschreven verrichtingen van de

algemene regel (die regel is: de streek-
taal is de bestuurstaal, zijnde het Ne-
derlands) moet afwijken ten voordele
van inwoners die de voorkeur geven
aan het Frans en dit op hun uitdrukke-
lijk verzoek. “Dat neemt niet weg dat

de oorspronkelijke bedoeling van de

faciliteiten, met name een integratie-

bevorderend instrument te zijn, nog

steeds onverkort geldt: de Franstali-

gen die niet blijvend, telkens opnieuw,

een beroep doen op de faciliteiten, mo-

gen geacht worden inmiddels de taal

van het gebied voldoende te kennen of

toch ten minste te aanvaarden in het

Nederlands te worden aangesproken

of aangeschreven”, lezen we in de toe-
lichting van de Vlaamse Regering. Hier-
bij wordt verwezen naar de omzend-
brief Peeters (BA-97/22). Franstaligen
kunnen in de faciliteitengemeenten
nog steeds telkenmale aan de verhuur-
der verzoeken in het Frans te worden
behandeld.

Bespreking 
in het Vlaams Parlement

Het ingediende ontwerp van decreet
werd uitvoerig besproken in de Com-
missie voor Wonen, Stedelijk Beleid,
Inburgering en Gelijke Kansen van het
Vlaams Parlement. 
Parlementslid Vera Dua (Groen!) is er-
van overtuigd dat de taalvereiste in het
ontwerp de toets van het Arbitragehof
niet zal doorstaan: “De kennis van de

Nederlandse taal is weliswaar van

groot belang, maar dat is geen argu-

ment om het fundamentele recht op

wonen aan te tasten. Een weigering

tot taalbereidheid volstaat niet om

sancties te treffen met betrekking tot

de huurovereenkomst, want de weige-

ring om Nederlands te leren, leidt op

zich niet noodzakelijk tot samenle-

vingsproblemen.” Dua waarschuwt 
bovendien dat men zich hiermee moei-
lijkheden met de antidiscriminatiewet-
geving op de hals haalt. Ze is namelijk
bang dat privé-verhuurders, die syste-
matisch nieuwe Belgen weigeren, de
nieuwe Wooncode voor de rechtbank
als argument zullen hanteren tegen de
beschuldiging van discriminatie.
Het Vlaams Belang vindt dat het ont-
werp van decreet niet ver genoeg gaat,

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!
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en diende een amendement in waarbij
niet de taalbereidheid maar de kennis

van het Nederlands vereist is om een
sociale woning te kunnen verkrijgen.
Het Vlaams Belang betreurt ook dat in
het decreet zeer ruime machtiging ver-
leend wordt aan de Vlaamse Regering
om essentiële bestanddelen van de re-
gelgeving nader in te vullen, zoals de
invulling van de taalvoorwaarde.

Dirk De Cock van SPIRIT is opgetogen
met het ontwerp van decreet en de
taalbereidheid: “De taalbereidheid

komt iets minder in conflict met het

recht op wonen. Vlaanderen is een in-

terculturele samenleving, met een cen-

trale plaats voor wederzijds respect.

De kennis van het Nederlands is zeer

belangrijk, maar het recht op wonen

is dat ook. Het recht op wonen staat

hoger in de rangorde.”

Ook Veerle Heeren (CD&V) toont zich
tevreden met het ontwerp, maar kan
op bepaalde punten akkoord gaan met
de kritiek van Groen!: “Het klopt dat

het mogelijk is om een leefbare wijk te

hebben, zonder dat iedereen de taal

spreekt. Anderzijds vind ik het niet

normaal dat een verhuurder niet kan

communiceren met de bewoners door

een taalprobleem.” Heeren onder-
streept dat ze hoopt dat Vlaanderen
gastvrij blijft, en pleit voor verdraag-
zaamheid van beide kanten. Zij kent in
haar familie iemand die na veertig jaar
in midden-Limburg te hebben ge-
woond, nog steeds geen Nederlands
spreekt. Dat vindt ze onverantwoord.
Tenslotte is ook de SP.A blij met het re-
sultaat, omdat de nieuwe versie van de
Wooncode naar eigen zeggen een ant-
woord biedt op heel wat nieuwe uitda-
gingen: leefbaarheid, actieve participa-

tie van huurders, uitbreiding van het
toepassingsgebied tot alle sociale
woonorganisaties en lokaal maatwerk.
De partij vindt de eenzijdige aandacht
voor de taalbereidheid in de media
jammer.
Na de goedkeuring van enkele amende-
menten, werd het ontwerp van decreet
op 8 juni 2006 door de commissie aan-
genomen met 8 stemmen bij 5 onthou-
dingen.

Belangenconflict

Naar aanleiding van de indiening van
het ontwerp van decreet door de
Vlaamse Regering heeft het Parlement
van de Franse Gemeenschap op 2 mei
2006 eenparig een motie goedgekeurd
betreffende een belangenconflict. In de
motie staat dat het ontwerp een aantas-
ting is van de taalfaciliteiten en een
fundamentele schending vormt van de
rechten van de mens, zoals gedefini-
eerd door het Europees Verdrag voor
de rechten van de mens.
Op 10 mei 2006 heeft ook het Waalse
Parlement eenparig een motie aange-
nomen betreffende een belangencon-
flict. De Waalse parlementsleden zien
in de nieuwe Wooncode een aantasting
van de taalfaciliteiten.
Beide moties werden door een nieuwe
motie bevestigd op respectievelijk 12
juli 2006 en 29 juni 2006. Dergelijk be-
langenconflict binnen de federale staat
België zorgt ervoor dat er een schor-
singsperiode van zestig dagen inging
vanaf de mededeling door het Vlaams
Parlement van het commissieverslag
aan de betrokken parlementen in Wal-
lonië. Dit gebeurde bij brief van 27 juni
2006.

Tijdens die schorsingsperiode moet de
behandeling van de nieuwe Wooncode
worden stilgelegd, en vindt er een over-
leg plaats tussen een delegatie van het
Vlaams Parlement met delegaties van
de andere parlementen. Indien dat
overleg niet leidt tot een oplossing,
gaat het geschil naar de Senaat dat bin-
nen de dertig dagen een gemotiveerd
advies moet geven aan het Overlegco-
mité. Het Overlegcomité - bestaande
uit de Vlaamse regering, de regering
van de Franse Gemeenschap en de re-
gering van het Waals gewest - heeft ten-
slotte eveneens dertig dagen de tijd om
de knoop al dan niet door te hakken.4

Wanneer deze hele procedure doorlo-
pen is, zonder een oplossing, dan kan
de Vlaamse Regering vooralsnog de
nieuwe Wooncode laten goedkeuren
en uitvoeren. Het belangenconflict
heeft in dit geval enkel voor een vertra-
ging gezorgd.

Gemengde Overlegcommissie

Op 4 september 2006 is de Gemengde
Overlegcommissie van het Parlement
van de Franse Gemeenschap, het
Waals Parlement en het Vlaams Parle-
ment bijeengekomen. 
De delegatie van het Vlaams Parlement
bestond uit voorzitter Marleen Vander-
poorten (VLD), Joris Van Hauthem
(Vlaams Belang), Ludwig Caluwé
(CD&V) en Dominique Guns (VLD).
De delegatie van het Parlement van de
Franse Gemeenschap bestond uit voor-
zitter Jean-François Istasse (PS), Fran-
çoise Bertieaux (MR), Paul Galand
(Ecolo), Michel Lebrun (CDH) en Léon
Walry (PS). De delegatie van het Waals
Parlement bestond uit voorzitter José
Happart (PS), Maurice Bayenet (PS),

MELDPUNT TAALKLACHTEN
Verschillende instanties en personen schrijven op dit ogenblik handelaars en bedrijven aan

die anderstalige reclame verspreiden, maar de coördinatie onderling laat dikwijls te wensen

over. Daarom wil het Vlaams Komitee Druivenstreek deze coördinerende rol op zich nemen.

Concreet betekent dit dat u nog altijd zelf uw klachten kan overmaken aan de betrokkenen, maar dat
u deze best ook aan ons meldt. Wij willen immers alle klachten bijhouden in een centrale databank,
zodat we uiteindelijk – over de jaren heen –  een beter en breder beeld krijgen van alle klachten.

Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks taalklachten overmaken. Dit kan vanaf nu op twee manieren:

via e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com

telefonisch: 0497/73 72 03

Het Vlaams Komitee Druivenstreek zal regelmatig nagaan of het nodig is om (ludieke) acties op touw te zetten om
bepaalde taalklachten aan te kaarten en onder de aandacht te brengen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
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Dimitri Fourny (CDH) en Marcel Che-
ron (Ecolo). 
Tijdens het overleg eisten de Franstali-
gen een schrapping van de bepaling
met betrekking tot het leren van het
Nederlands voor kandidaat-huurders
in faciliteitengemeenten en in Voeren.
De Vlaamse delegatie wenste hier niet
op in te gaan, en besloot om het geschil
over te maken aan de Senaat voor een
gemotiveerd advies aan het Overlegco-
mité. De termijn van dertig dagen be-
gon te lopen op dinsdag 10 oktober
2006, de dag waarop het parlementaire
reces was verstreken en de plenaire
vergadering van de Senaat het belan-
genconflict heeft overgezonden naar
de Commissie voor de Institutionele
Aangelegenheden.

In de Senaatscommissie

Tijdens de vergadering van dinsdag 12
oktober 2006 heeft de Commissie voor
de Institutionele Aangelegenheden
zich gebogen over het belangconflict.

Senator Francis Delpérée (CDH) vroeg
zich hardop af welk verband er kan be-
staan tussen het leren van een taal, het
kennen van een taal en het verkrijgen
van huisvesting. Joris Van Hauthem re-
pliceerde hierop dat wie in aanmerking
komt voor een sociale woning, meestal
niet behoort tot de sociaal sterksten in
onze maatschappij: “In de regio Halle-

Vilvoorde is de werkloosheid zeer

laag. Maar 37% van deze werklozen is

Franstalig en de voornaamste reden

van hun werkloosheid is het gebrek

aan kennis van het Nederlands. Tegen

het bij decreet vastleggen van de in-

spanningsverbintenis vanwege de

kandidaat-huurder van een sociale

woning om de bereidheid te tonen Ne-

derlands te leren – met als bijkomend

voordeel dat men beter gewapend op

de arbeidsmarkt komt – kan men toch

niet gekant zijn.”

Jean-Marie Happart (PS) is van oordeel
dat de nieuwe Vlaamse Wooncode af-
wijkt van de Europese gedachte: “Een

Europees burger moet in België een

goed leven kunnen leiden in Vlaande-

ren, in het kader van zijn cultuur,

zijn taal en zijn overtuiging.”

Lionel Vandenberghe (SPIRIT) wijst in
zijn tussenkomst erop dat in alle 
partijprogramma’s voor de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen van 8 ok-
tober 2006 twee belangrijke program-
mapunten naar voren zijn gekomen:
enerzijds de vraag naar meer betaalba-
re woningen en, anderzijds, de integra-
tie van allochtonen in onze gemeen-
schap. Hij betreurt dan ook de
vertraging van de uitvoering van het
ontwerpdecreet betreffende de Vlaam-
se Wooncode.
Uiteindelijk stelt de commissie, met 12
stemmen bij 1 onthouding, voor om
geen gemotiveerd advies uit de bren-
gen aan het Overlegcomité. Die conclu-
sie werd door de plenaire vergadering
van de Senaat op 19 oktober 2006 aan-
genomen, en werd door de senaats-
voorzitter medegedeeld aan de eerste

minister en de voorzitters van de drie
betrokken parlementen. De Vlaamse
regering, de regering van de Franse Ge-
meenschap en de regering van het
Waals gewest hebben daarop dertig da-
gen de tijd om tot een compromis te
komen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het
overleg tussen de verschillende rege-
ringen niets opleveren, en kan het
Vlaams Parlement het decreet zonder
probleem goedkeuren. Dat weten we
pas met zekerheid wanneer u dit num-
mer van Spoorslag in uw brievenbus
gevonden heeft.

David Joly

1 Het regeerakkoord, de beleidsnota en de par-
lementaire stukken met betrekking tot de
Wooncode kunt u raadplegen op http://woon-
code.randbelangen.org/.

2 Zie: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CA-
DRE_EN.asp 

3 Zie: http://taalunieversum.org/koppelingen/33/ 
4 Dagen waarin de parlementen in reces zijn tel-

len niet mee.

VW-drama:

Eigen Golf eerst.
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IN onze vorige aflevering eindig-
den we in Breedhout. We volgen

nu de Lenniksesteenweg en de
Pelikaanberg en eens de Zuunbeek
over zijn we in…

Pelikaan

Een gehucht te paard op 3 gemeenten:
Halle (Breedhout), Pepingen en Sint-
Pieters-Leeuw (Oudenaken) en waar-
mee we meteen op het grondgebied
van Pepingen belanden. Hier zijn heel
wat kapelletjes.
De gemeente Pepingen is 3.605 ha
groot en telt 4.350 inw. (kantimpers

naar de abdij van Cantimpré) of 120
per km2. Bij de jongste verkiezingen
verloor Paul Claes met zijn LVB er de
verkiezingen tegenover het kartel
CD&V-SP.a (7 zetels tegen 8) en dus
ook de burgemeesterssjerp die hij al 7
ambtstermijnen droeg. De nieuwe bur-
gervader na 1 januari wordt waar-
schijnlijk André de Roubaix. De ge-
meente bestaat uit de voormalige
gemeenten Pepingen, Elingen, Bellin-
gen, Beert, Bogaarden en Heikruis. Het
wapen van de gemeente is “Gegeerd
van zilver en van sabel van tien stuk-
ken, elke geer van sabel beladen met
drie gekruiste kruisen met gescherpte
voet van goud. De voeten gericht naar
het hart van het schild – het schild
overstopt met een Sint Maarten te
paard, zijn mantel ontvouwend en ter
linkerzijde geflankeerd door een bede-
laar, houdend in de rechterhand een
pand van de mantel, het geheel van
goud.” De vlag: “Drie banen van zwart,
van geel en van zwart, lengteverhou-
ding 1 : 2 : 1, met op het midden het wa-
penschild van de gemeente”. Op gees-
telijk vlak behoorden de gemeenten
Beert, Bogaarden, Bellingen en Pepin-
gen tot het bisdom Kamerijk. In de ge-
meenten treft men ook Stevenisten

aan, een afscheuring in de katholieke
kerk die tot stand is gekomen nadat
Napoleon Bonaparte het concordaat
met de vertegenwoordiger van Paus
Pius VII heeft getekend op 15 juli 1801.
De Stevenisten werden genoemd naar
de voorgaande Vicaris-generaal, Mr.
Stevens van het bisdom Namen. Ze wil-
den de pas door de Fransen benoemde
Vicaris-generaal niet erkennen. De 
Stevenisten stelden dat de Paus het
concordaat slechts onder dwang had
getekend, dat de bisschoppen niet ver-

Pepingen

anderd mochten worden, dat de afge-
schafte feestdagen weer in werking
moesten treden, m.a.w. dat alles moest
bewaard blijven zoals het voorheen
was. In het naburige Leerbeek hebben
de Stevenisten hun kerk. Officiële web-
stek: www.pepingen.be waar we heel
wat geschiedenis ontleenden. Met de
Lenniksesteenweg en rechts de Zwar-
temolenstraat bereiken we…

Elingen

Landelijk woondorpje van 300 ha waar-
van 1 ha bos en ongeveer 340 inw. Be-
hoorde tot het domein van “Leeuw” en
is daardoor tot het hertogdom Brabant
gekomen. Tot diep in de 17e eeuw be-
hoorde Elingen tot het land van Gaas-
beek. Elingen behoorde tot de goede-
ren van de Sint-Pietersabdij van Gent,
wat zo bleef tot aan de Franse revolu-
tie. Het Brabantse Elingen is altijd een
zeer bescheiden nederzetting geweest
en tot op heden gebleven. De neogoti-
sche Sint-Amanduskerk van 1875 situ-
eert zich bij de kruising van interge-
meentelijke verbindingswegen. Enkele
ruime kwadraathoeven zijn sfeerbepa-
lend voor het landelijk uitzicht van de
dorpskom. In contrast met de andere
deelgemeenten waar de gemeentegren-
zen vaak met beekjes of wegen samen-
vallen, bestaat de gemeentegrens van
Elingen uit een hoekige aaneenrijging
van willekeurige perceelsgrenzen. In
de Borrestraat staat de Sint-Amandus-

kapel met bron. Op Paasmaandag is er
Sint-Benedictusommegang. De Zwar-
temolenstraat terug, links de Lenniks-
esteenweg en rechts de Doornstraat
die aan de Geynsberg, Elingensesteen-
weg wordt en ons brengt naar…

hierbij echter
niet uit het oog
verliezen dat
deze verkeers-
weg pas na 1778
aangelegd werd
en daarom het
ontstaan van de
site niet kan beïn-
vloed hebben.
Voorheen was
Pepingen echter
een driesdorp waarschijnlijk ontstaan
in de Frankisch-Merovingische tijd (5e-
8e eeuw) als een nederzetting van vee-
telers. De driezijdige structuur van het
Frankische dorpsplein bleef, ondanks
recente verfraaiingwerken, groten-
deels bewaard. De plaatsnamen eindi-
gend op -ingen, -engen, -engem en -gem
zijn afkomstig van -inaghem (wat wil
zeggen het huis, het hof van de familie
van,...) wijzen op een Frankische oor-
sprong. Bijvoorbeeld Buvingen, dit zou
dan afkomstig zijn van de persoons-
naam Bovo. Dit was vermoedelijk de
naam van een hof, nu van een klein ge-
hucht. Karel de Grote (747-814) gaat
vanaf zijn aantreden als koning van het
Frankische eenheidsrijk verscheidene
veldtochten organiseren, onder andere
tegen de Saksen (Saksenmoord van
Verden). Na ze verslagen te hebben,
werden verscheidene grote groepen
Saksen uit hun stamgebied (in Noord-
Duitsland, in het gebied van de Elbe)
naar hier gedeporteerd. Deze zullen
zich tevreden moeten stellen hebben
met niet-ontgonnen en nattere (minde-
re) kwaliteit van gronden (bijvoor-
beeld te Bellingen). Namen eindigend
op -ingen, kunnen ook afkomstig zijn
van -ingas (dit wil zeggen familie of
volk van) wat dan op een Saksische
oorsprong wijst. Het Frankisch neder-
zettingspatroon was het hofsysteem en
het Saksisch nederzettingspatroon is
het dorpssysteem. Na de dood van Ka-
rel de Grote viel het rijk in verscheide-
ne delen uiteen en kwam het feodaal
stelsel tot stand, dat gekenmerkt wordt

Elingen: Sint-Amanduskerk

Pepingen: Kasteel Ter Rijst

Pepingen

Landelijk straatdorp van 1.308 ha waar-
van 32 ha bos en ongeveer 1.650 inw.,
aan de weg Halle-Ninove. Men mag

Pepingen: 

gemeentewapen.
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door het leenstelsel. Groot-Pepingen
lag in een grensgebied tussen het graaf-
schap Henegouwen en Leuven, dat la-
ter zou opgaan in het hertogdom Bra-
bant. Er ontstaat een machtsstrijd
tussen het graafschap Henegouwen en
het graafschap Brabant, waarin de He-
ren van Edingen, dikwijls de toestand
nog ingewikkelder maakten door nu
eens aan te leunen bij het graafschap
Brabant, dan weer eens aan te leunen
bij het graafschap Henegouwen. De si-
tuatie van Beert, Bogaarden, Pepingen
en Bellingen was zeer ingewikkeld en
de beide machtsblokken (Henegouwen
en Brabant) hadden in deze gemeenten
enclaves in elkaars gebied. Het feit dat
de grenzen van deze gemeenten tegen-
woordig een grillige vorm vertonen, is
een erfenis uit deze tijd. De driebeuki-
ge Sint-Martinuskerk is een gotisch
gebouw van witgekalkte baksteen en
belangwekkend interieur. Er zijn ook
enkele mooie hoeven: Hogeschuur en
Van der Stokken. Pepingen ligt in een
vrij vruchtbare streek die gekenmerkt
wordt door Ieperiaanklei (vrij ondoor-
dringbaar, waarop men water kan vin-
den, hetzij via bronnen, hetzij via put-
ten) die bedekt is met een
zandleemlaag waarvan de dikte kan va-
riëren van een meter tot meer dan tien
meter dikte. Pepingen heeft zijn lande-
lijk karakter tot heden vrij gaaf kunnen
bewaren (en kan dit hopelijk nog ver-
der bewaren) waarbij gedurende lange
tijd de agrarische activiteit de hoofdac-
tiviteit was. Tegenwoordig leven er
veel mensen die een ander beroep uit-
oefenen en die meestal gaan werken in
Brussel en in omliggende steden. De
Ninoofsesteenweg richting Ninove
brengt ons in het gehucht…

Kestergat

De heerlijkheid Kestergat (= poort naar
Kester, bestond uit een kasteel, hoven,
gronden,..) was zeer uitgestrekt en be-
hoorde vroeger, zoals gans het grond-
gebied van Pepingen, aan de familie
van Edingen. Wegens belangrijke geld-

moeilijkheden is deze heerlijkheid in
openbare veiling te koop aangeboden
in 1671 en is dan ook zo in het bezit ge-
komen van de familie van der Dussen.
Kestergat en Beringen (= weide der
wilde varkens) werden pas in 1820 ter-
ritoriaal aan Pepingen toegevoegd. We
zijn nu dicht bij de gemeente Gooik en
kunnen er de gesloten hoeven Den

Hert en Hof te Mol bewonderen. De Ni-
noofsesteenweg terug, rechts de Brug-
straat, opnieuw rechts de Hoesnaeks-
traat, links de Dreef en rechts de
Trapstraat en we zijn in…

Bellingen

Landelijk dorp van 401 ha waarvan 19
ha bos en ongeveer 800 inw. De naam
van deze gemeente wordt in 1244 ver-
meld als Bellinghen. Bellingen maakte
aanvankelijk deel uit van het grondge-
bied van de Nijvelse Sint-Geertrui-
abdij. In de middeleeuwen en het An-
cien Régime maakte het deel uit van
het uitgestrekte baljuwschap van Edin-
gen. De heren van Edingen hebben hier
een vestiging, genaamd Wanaken, ge-
bouwd (heden verdwenen). Bellingen
heeft zijn ontstaan mede te danken aan
de oprichting van een priorij van de
orde van de H. Augustinus in 1182. Dit
klooster hing af van de Augustijnerab-
dij van Cantimpré nabij Cambrai in
Frankrijk. In 1580 werd het klooster
dermate verwoest, dat alle kloosterlin-
gen naar de priorij van Bellingen kwa-
men, hier werden dan verscheidene ge-
bouwen bijgebouwd. Bellingen kende
dan ook een welvaartsperiode en
groeide uit tot een abdij. In 1677 wordt
de zetel van de abdij terug overge-
bracht naar Kamerijk en bleef toen
maar bewoond door een prior en vier
monniken. Door de Franse revolutie
werden de eigendommen van het
klooster verkocht als nationale goede-
ren en kwamen deze in het bezit van de
familie Claes. Er wordt verteld dat toen
de Fransen de kanunniken kwamen
uitdrijven, deze menigvuldige bijenkor-
ven over de uitdrijvers uitschudden,

die zich dan “onder vreselijke pijnen”
moesten terug trekken. Tegenwoordig
ontbreekt een wezenlijk dorpscen-
trum. Langs de Trapstraat, die dwars
door de vallei van de Bellingenbeek
loopt, manifesteert zich een relatieve
concentratie van woningen. De voor-
malige laatgotische Onze-Lieve-Vrou-

we-kloosterkerk van de augustijnenpri-
orij fungeert nu als parochiekerk maar
de omgeving ervan kan geenszins als
een dorpscentrum ervaren worden.
Het meubilair is classicistisch en het
interieur is redelijk rijk. De 3e zondag
na Pinksteren is er Drogo-ommegang.
Deze ommegang trekt sinds 1881 door
de velden. Drogo wordt aanroepen ter
bescherming van wandelaars en ziek
vee. De stoet is sinds enkele jaren ver-
nieuwd met historische taferelen uit
het leven van de H. Drogo en de ge-
schiedenis van de vroegere abdij van
Cantimpré die te Bellingen gevestigd
was. De monniken van deze abdij
brachten de relieken van Drogo mee
vanuit Kamerijk naar Bellingen. De
Trapstraat terug, rechts het Kattenhol,
links de Grote Baan en rechts de Johan
Demaeghtstraat brengen ons naar…

Beert

Landelijk dorpje van 298 ha waarvan 18
ha bos aan de taalgrens met ongeveer
400 inw. De naam zou afkomstig zijn
van het woord Brac (modder, slijk) of
van het Teutonisch Braak, wat dal bete-
kent. Het gebied was het erfgoed van
Geertrui van Nijvel en werd afgestaan
aan de abdij van Nijvel. Door erfenis
kwam het gebied van Nijvel (ook
Beert) in het bezit van de graaf van
Leuven, later kwam Beert door huwe-
lijk onder het huis van Edingen, maar
het bleef een Brabantse enclave in het
graafschap van Henegouwen. In de
18de eeuw kwamen Beert, samen met
Beringen (gehucht van Pepingen) en
Bogaarden in het bezit van de familie
De Croix en ze hadden toen één ge-
meenschappelijk schepenbank. Het
huidige dorpscentrum is gelegen in de
bovenloop van de Groebegracht. De

Pepingen: Sint-Martinuskerk

Bellingen: panorama

Bellingen: O.-L.-Vrouwekerk
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kernbewoning is evenwel zeer beperkt
gebleven. Ook langs de Eikstraat situ-
eerde zich reeds vroeg een relatieve
concentratie aan boerderijen. Vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw ontwik-
kelde zich langs de Hondzochtstraat,
nabij het spoorwegstation, een kleine
wijk met heel wat drankgelegenheden.
Het voormalig station van Beert-Bellin-
gen, gelegen op de lijn Brussel-Door-
nik, is nu echter afgebroken. Als fait di-
vers voegen we hieraan toe dat in Beert
enkele Vlaamse feuilletons opgenomen
werden. De Sint-Augustinuskerk is
classicistisch (1758). Mooi 18e-eeuws
meubilair. Kruisweg (1947) en glasra-
men van Jozef Colruyt. Op de pijlers
aan de ingang van het kerkhof staat het
opschrift:”Hodie mihi-Cras tibi-1786”
(vandaag ik morgen gij). De Eikstraat,
rechts de Kapellestraat wordt Veld-
straat en we zijn in het gehucht…

Daal

Gehucht vlakbij het natuurreservaat
van het Moeliebos. Het kasteel Den

Daal dateert uit de 18e eeuw en ligt
vlakbij het Waalse Sint-Renelde (Sain-
tes). De Heikruisesteenweg maakt een
klein sprongetje in het Walenland en
we vervolgen de Heikruisesteenweg.
Links van ons ligt Hof ten Bos omgeven
door water maar we gaan rechts de
Molenstraat in naar…

Bogaarden

Landelijk dorpje van 494 ha waarvan 
5 ha bos, aan de taalgrens met onge-
veer 500 inw. In een akte van 1215

wordt de naam Boomgaarden reeds
vermeld. Het behoorde zoals Beert tot
het erfdeel van Geertrui van Nijvel. La-
ter kwam Boomgaarden, door huwelijk
in de invloedssfeer van het huis van
Edingen, maar het bleef een Brabantse
enclave (zoals Beert) in het graafschap
Henegouwen. De schepenen spraken
er het Ukkels recht, weliswaar in de
naam van de heren van Edingen. In
1670 is Boomgaarden tot graafschap
verheven. Het huidige Brabantse Bo-
gaarden ligt op een heuvelrug (65 à 70
meter), nl. de waterscheidingskam tus-
sen twee zuidnoord gelegen valleitjes
in de vertakte bovenloop van het Zuun-
bekken. Bogaarden was en is nog
steeds een uitgesproken kerndorp met
een concentratie van de huizen rond-
om de neoclassicistische Sint-Theo-

darduskerk uit 1838. Langs de Terkam-
menstraat ligt het gesloten witgekalkte
Hof ter Kammen. Het is de voormalige
brouwerij van de abdij van Cantimpré.
We nemen de Huttestraat, links de Te-
leweidestraat en verder links de Plut-
singenstraat en komen in…

Plutsingen

Gehucht ontstaan rond het Hof te Plut-
singen aan de Teleweidebeek, afkom-
stig van de naam met Saksische her-
komst: Plutso. Het gehucht staat te
paard op drie gemeenten: Pepingen
(Heikruis), Herne (Herfelingen) en
Gooik (Kester). Met de Ziekenhuis-
straat komen we in…

Heikruis

Landelijk woondorp van 768 ha waar-
van 122 ha bos voornamelijk Strijthout-
bos (Bois de Strihou). Het dorp telt on-
geveer 660 inw. In het jaar 1024 werd er
een kruis opgericht door Hado (Hado-
nis crucem). Men mag dus niet veron-
derstellen dat deze naam iets te maken
heeft met heide. Met de plaatsing van
dit kruis wilde hij aan de Heer bescher-
ming afsmeken over deze vooruitge-
schoven post van de versterkte villa
Lettelingen. Het maakte tot 1815 deel
uit van Henegouwen met het gevolg dat
het Frans er zolang de officiële voer-
taal bleef. Het eerste kasteel van Ter

Rijst (wat er op wijst dat er veel rijst-
hout werd gevonden onder de bomen
van het bos) of beter genoemd “huis”
werd in 1169, op bevel van de graaf van
Henegouwen verwoest. Het kasteel
werd voor 1234 weer opgebouwd. De
familie Van der Noot heeft geruime tijd
dit kasteel in haar bezit gehad. Walter
Van der Noot, ridder, kamerheer van de

hertog van Brabant, Filips de Goede,
heeft het domein Terrest verworven op
30 maart 1464. In 1480 werd er een
nieuw kasteel met vijver opgericht. Tij-
dens de Spaanse overheersing in de
16de eeuw, is Jaspar Van der Noot in
dienst getreden van Egmont. Hij heeft
een complot gesmeed om Alva in han-
den te krijgen en Egmont (die zich in
de gevangenis van Gent bevond) te be-
vrijden. Dit plan mislukte door verraad
van een soldaat. Egmont werd ont-
hoofd. Jaspar Van der Noot is dan moe-
ten vluchten en hij heeft zich ten dien-
ste gesteld van de legers van Oranje.
Hij was de eerste ritmeester (kolonel
van de formaties ruiterij) der Geuzen;
de familie Van der Noot was Calvinist
geworden. Het goed komt dan in de
handen van de familie Völler (Rooms-
Katholiek). In 1868-1869 heeft de burg-
graaf de Nieulant gemeend het oude
kasteel te moeten “opsmukken” en de
oude versterking werd sterk verminkt
(de torens werden o.a. afgebroken). De
dorpskom van Heikruis ligt op de wa-
terscheidingskam van het Zuun- en het
Laubecqbekken (twee zijrivieren van
de Zenne), meteen ook het hoogste
punt (91m) van Groot-Pepingen. Van
de oorspronkelijke dries (= driehoekig
dorpsplein) bij het T-kruispunt van de
Neerstraat en de Heikruiseplaats is
niets bewaard gebleven. Nu is Heikruis
een straatdorp met het ursulinenkloos-
ter (+ aanhorigheden zoals klooster-

hoeve) en de natuurstenen Kerk van

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende

Bijstand aan de ene zijde van de straat
en de pastorie, het cultureel centrum
en enkele woningen aan de overkant.
Het zuidelijke gedeelte van de gemeen-
te heeft een uitgesproken agrarisch ka-
rakter met her en der kwadraathoeven.
Het bos Ter Rijst en het Strijthoutbos

strekken zich uit aan beide zijden van
de taalgrens. We zijn hier op een boog-
scheut van Herfelingen maar dit is ge-
meente Herne en komt volgende maal
aan bod.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Beert: Sint-Augustinuskerk

Bogaarden: Sint-Theodarduskerk

Heikruis: Sint-Bernarduskerk
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ... jaar geleden

1906 - 1906 - 1906

De foto werd honderd jaar geleden in
1906 genomen op de speelplaats van
de gemeentelijke meisjesschool in de
Heuvelstraat te Overijse, verkeerdelijk
in het Frans aangeduid op de lei van
het meisje in het midden vooraan. De
derde rechts onderaan is Sylvain Tim-
mermans, die later een winkel voor
serrepompen zal uitbaten in de buurt
van Mariëndal. Is hij de enige jongen
temidden van 37 flink opgedirkte meis-
jes? Links boven Sylvain zit zijn ouder
zusje Liza Timmermans, die tot op
hoge leeftijd huishoudster is geweest
bij dokter Vital Wargée, die in zijn
woonst langs het Justus Lipsuisplein
op 97-jarige leeftijd stierf. Zelf bleef
Liza in de Leegheid in het grote, ouder-

WIN EEN GRATIS JAARABONNEMENT OP SPOORSLAG OF SCHENK HET ALS EINDEJAARSGESCHENK !

Overijse : Spoorslag houdt van plaatselijke geschiedenis en heemkunde en ook van zoveel mogelijk betalende
(steun)abonnees. En toch schenkt het dit keer enkele gratis abonnementen weg aan degenen die op de hierbij
afgedrukte foto hun (over)(groot)moeder herkennen.

lijke huis van François Timmermans
wonen. Dit huis en grote stukken van
de Leegheid werden afgebroken om
plaats te maken voor het huidige ver-
keerskruispunt met parkeerruimte.
Bij ondergetekende kan u terecht met
uw herkende (over)(groot)moeder.
Met de waarborg dat u voor uzelf of
een kennis - adres doorgeven! - een gra-
tis jaarabonnement op Spoorslag heeft
verdiend!

1931 - 1931 - 1931

Druivenstreek : Een voorbeeld dat na-
volging verdient. Paul en Krista Nuyts –
De Greef hebben een schenking ge-
daan aan de geschied- en heemkundige
kring van Overijse. Allerlei documen-
ten betreffende de burgemeesters va-

der Guillaume en zoon Jozef Depré en
pater-scheutist Albert Depré werden
na het overlijden van Jozef Depré aan
de Beierij van IJse toevertrouwd. Om
te bewijzen hoe gevarieerd de erfstuk-
ken zijn, en ook om u ervan te overtui-
gen niet te vlug rommel van op zolder
naar het containerpark te brengen, doe
ik een willekeurige greep uit de stuk-
ken die betrekking hebben op het jaar
1931.
Een affiche voor de “Verkoop van goe-
deren te Overyssche, Huldenberg en
Loonbeek”. De herinneringsmedaille
van het eeuwfeest op naam van “Eleo-
nore Mombaerts”, echtgenote van Guil-
laume Depré. “Bijzonder lastkohier en
bestek van de grooten gemeenschaps-
weg nr. 64”, met handtekening van
Guillaume Depré. Openbare tombola
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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

VERZEKERINGEN

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

ten voordele van de “briefdragers van Overyssche en Omlig-
gende”. Weekbladen als “Le Courier d’Ixelles” van november
1931 (Overijse ressorteerde onder het vredegerecht van El-
sene!) en kiespropaganda van hetzelfde jaar van de “Libera-
le Associatie van Overyssche”.

1956 - 1956 - 1956

Vlaanderen : Het Mariabeeld “Onze-Lieve-Vrouw van Vlaan-
deren, wordt in 1956 overgebracht van de Jezuïetenkerk aan
de Posteernestraat naar de kerk van het Sint-Barbaracollege
in de Gentse Savaanstraat. 
Kent u de geschiedenis van onze patrones, de bescherm-
vrouwe van Vlaanderen? In de Posteernestraat, precies op
de plaats waar Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen een
kasteel bezat en waarin later Filips de Goede, de eigenlijke
stichter der Nederlanden, had gewoond, lieten de Jezuïeten
rond 1840 een nieuwe kerk bouwen. Ze werd in 1844 door de
Gentse bisschop ingewijd en uit godsvrucht tot Maria
schonk mevrouw d’Hane-Steenhuyze de Potter een groot
Mariabeeld (2,75 m hoog) aan de kerk. Het kunstwerk werd
vervaardigd door de jonge Antwerpse beeldhouwer J.-B. De
Cuyper.  In 1892 krijgt de benaming “Onze-Lieve-Vrouw van
Vlaanderen”, sinds 9 mei 1861 aan het beeld gegeven, offici-
eel erkenning vanwege de Roomse Congregatie der Kerkge-
bruiken. Tenslotte voeg ik er nog aan toe dat het lied “Liefde
gaf u duizend namen” van Cuppens – De Vocht gecreëerd
werd voor het Gulden Jubelfeest op 9 mei 1910.
Vandaag en zeker op het naamfeest van Vlaanderens schuts-
heilige, op 9 mei 2007 dus, prevel ik meer dan één weesge-

groetje om de pauselijke nuntius te Brussel wat minder anti-
Vlaamse praat de wereld in te sturen. Voor het Vatikaan is
Belgisch patriottisme blijkbaar zeer goed terwijl Vlaamse na-
tionalisme verwerpelijk is. 

1981 - 1981 - 1981

Druivenstreek : De druiventeelt onder glas zit na de oliecri-
sissen van de jaren zeventig in zware problemen. Om de veel
te hoge stookkosten te omzeilen wordt in het tuinbouwcen-
trum  Solheide in 1981 een proefproject opgestart om de
druivenserres te verwarmen met uit afval voortgebrachte
brandstof. Met gering succes, zoals u wel vermoedt.               

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53 - francis.stroobants@telenet.be  

Nuttige informatie voor adverteerders

Al meer dan 35 jaar maken tientallen winkels en instanties reclame in Spoorslag, hét Vlaams cultureel tijdschrift van de
Druivenstreek. En reclame in Spoorslag is zeker lonend: het merendeel van onze bonnees woont immers in de

druivenstreekgemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg.

Ons voorstel voor vijf maal 2 400 nummers per jaar is:

MINI (2,5 x 6 cm) voor 70,00 EUR
STANDAARD (5 x 9,2 cm) voor 140,00 EUR 

SUPER vertikaal (9,3 x 9,2 cm) of horizontaal (5 x 19 cm) voor 250,00 EUR 
MAXI (halve bladzijde) voor 440,00 EUR

HELE ACHTERKAFT (vijf nummers voor 660,00 EUR; één nummer voor 160,00 EUR)

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan op onderstaand adres:
Luk Vandeuren, redactiesecretaris, Nijvelsebaan 71, 3090 Overijse - 0495/55.72.18 - vkd_spoorslag@yahoo.com
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❃  Zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen
❃ 100 % maïsolie
❃ OOK ZOUTARM TE VERKRIJGEN IN DIEETWINKELS

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

MAYONAISE
TARTARE
MOSTERD

Uit het boek ‘Lof der gezondheid’ van
Louis Ide (1973), arts en klinisch bio-
loog, blijkt dat Vlaanderen in de ge-
zondheidszorg andere prioriteiten na-
streeft dan Wallonië. Daarbij stelt de
auteur vast dat de kloof tussen Vlaan-
deren en Wallonië almaar breder
wordt. Hij vindt dan ook dat Vlaande-
ren zijn eigen weg moet gaan, omdat
het enkel zo een goede gezondheids-
zorg voor de Vlamingen kan waarbor-
gen. Tegelijkertijd hoopt hij ook dat
hierdoor Wallonië zal inzien dat Vlaan-
deren een goed model heeft en zijn ei-
gen gezondheidszorg zal bijsturen.
Maar eigenlijk vindt Ide dat er Europe-
se gezondheidsdoelstellingen zouden
moeten komen, en zou elke regio deze
zo dicht mogelijk bij de mensen moe-
ten kunnen invullen, afhankelijk van
hun noden.
Louis Ide pleit zeer sterk voor preven-
tie, iets waar Wallonië veel minder
werk van maakt. Vlamingen zijn gevoe-
liger voor preventie dan Walen. Daarbij
stelt hij dat gezondheid over meer gaat
dan over ‘niet ziek zijn’. We hebben bij-
voorbeeld zuiver water, maar kunnen
we dat ook zo houden? Investeren in ri-
olering, scheiden van vuil en proper
water, is essentieel. 
Gezondheidszorg is cultureel bepaald
en een persoonsgebonden materie. In
het boek somt de schrijver de verschil-
len tussen noord en zuid op. Het zijn er
zoveel dat ze om een andere aanpak
vragen, een aanpak per gemeenschap.
In de Middellandse zeegebieden bij-
voorbeeld zijn er minder probleem met

een te hoge cholesterol dan bij ons,
wat een andere sensibiliseringsaanpak
vraagt.
De vaststelling dat net als de taalgrens
een zorggrens door België loopt, is de
rode draad in dit boek. Daarbij steunt
dokter Ide zich onder andere op de cij-
fers van het RIZIV, de Artsenkrant en
De Huisarts. Uit een onderzoek in De
Huisarts blijkt trouwens dat 66% van de
Vlaamse huisartsen voorstander is om
de gezondheidszorg te splitsen. 
De transfers van noord naar zuid zijn
en blijven een oud Belgisch zeer, toch
pleit Louis Ide ook voor solidariteit.
Maar dan wel een solidariteit die trans-
parantie en objectiviteit waarborgt.
Wallonië moet inzien dat het zich moet
herpakken om uit slop te geraken, en
Vlaanderen heeft meer aan een buur
die zijn problemen zelf kan oplossen.
Maar eigenlijk zou solidariteit Euro-
pees geregeld moeten worden, ook die
van Vlaanderen met Wallonië. Op dat
vlak van de gezondheidszorg moet er
echter nog veel gebeuren.
‘Lof der gezondheid’ is ook een ode aan
de huisarts, de apotheker, de eerstelijn-
werker en iedereen die met gezond-
heidszorg bezig is. Het is het lof voor
élke gezondheidszorgwerker, van vrij-
williger tot specialist, van directeur tot
cliniclown. Zij verdienen best wat her-
waardering, en dat kan als we anders
over gezondheidszorg gaan denken. 
Voor wie Louis Ide geen lof heeft zijn
de ziekenfondsen. Hij noemt ze door-
geefluiken van massa’s geld. Een zie-
kenfonds zou volgens hem een leden-

vereniging moeten zijn, een beetje zo-
als Test Aankoop er een is. Maar dan
kunnen ziekenfondsen wel zelf geen
gezondheidszorg organiseren, zoals dat
nu gebeurt door het uitbaten van zie-
kenhuizen en apotheken, die ze zelf –
en niet de overheid – controleren.
Het boek is toegankelijk geschreven,
en een warme oproep om de discussie
over de aard en de organisatie van de
gezondheidszorg in ons land aan te
zwengelen. Deze oproep richt zich niet
alleen tot specialisten, maar tot iedere
lezer die belangstelling heeft voor de
gezondheidszorg. Vanuit een ‘gezond-
heidsbezorgdheid’ roept het de lezers
op te streven naar een betere gezond-
heidszorg. Vroeg of laat zijn we immers
allemaal patiënt.
Louis Ide is arts sinds 1999. Later
schoolde hij zich bij in de tropische ge-
neeskunde, ziekenhuishygiëne en werd
hij erkend als klinisch bioloog. In 1998
en 2000 trok hij voor korte tijd naar
Zuid-Soedan en Tsjaad. In wetenschap-
pelijke publicaties behandelt hij the-
ma’s i.v.m. geneeskunde en gezond-
heidszorg. Louis Ide is bovendien
nationaal ondervoorzitter van de
Vlaams Nationalistische partij N-VA, en
volgt als dusdanig kritisch het federaal
beleid.

Lof der gezondheid – Louis Ide –
Uitgeverij Roularta Books (Roeselare) –
2006 – 119 p. – 14,90 euro.

Micheline Baetens

Lof der gezondheid – Louis Ide
Diagnose van het terminaal Belgisch gezondheidsbeleid

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.

SSLLAAGGEERRIIJJ    LLEEOONNAARRDD

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

Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39
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NIEMAND zal het ontkennen, de
verkiezingen in Overijse zijn

goed afgelopen. De ongerustheid
over mogelijke catastrofen zijn
voorlopig ongegrond gebleken. Of
we voor altijd uit de brand zijn
ontsnapt kan echter niet gezegd
worden. Analyses gaan zowat alle
kanten op. Voor zes jaar kunnen we
voorlopig nog leven in een “Vlaams
dorp”! Godzijdank! 

Welke Vlaming kan nog van België hou-
den, als “vaderland”? Onze goede paus,
gesteund door de nieuwe Belgische
ambassadeur (ex-grootmaarschalk van
het hof) waarschuwt Belgen tegen nati-
onalisme en xenofobie. Geen probleem
echter als het “Belgisch” nationalisme
is! Eigenaardig toch! Want hij looft
onze vorsten, omdat zij de “eenheid
van het land” bewerkstelligen, klinkt
dat niet nationalistisch? Wat kan dat de
paus uitmaken? Is hij meer bezorgd om
de eenheid van ons Belgenland dan om
onze katholieke zieltjes of onze lege
kerken? We moeten alle arme asielzoe-
kers en illegalen met open armen ont-
vangen. Het is een feit dat zelfs mos-
lims meer dan eens zorgen voor het
opvullen van kerken die nogal eens
leeglopen. Daar had de paus het echter
niet over. Ook over het ‘waarom’ van
dit leeglopen van onze Vlaamse kerken
had hij het niet. Democratie is waar-
schijnlijk voor onze paus ook geen 
prioriteit. Ik dacht dat hij misschien
zou kunnen opkomen voor een eeu-
wenlang onderdrukte meerderheid in
dit misbakte landje. Ik ben niet subtiel
genoeg om die dingen te begrijpen.
Nogal conservatief zijnde blijf ik gelo-

ven, maar steeds minder in de mensen
die mij dichter bij God zouden moeten
brengen. Amen. 
Vandeurzen en Leterme baren mij gro-
te zorgen voor de volgende verkiezin-
gen. Zij zijn redelijk Vlaams in hun uit-
spraken, maar beginnen meestal op
een of andere manier onze Waalse
vrienden te sussen na elke boude uit-
spraak. Zorgwekkend! Wat wordt dat
dan na de verkiezingen, aan de onder-
handelingstafel? Vandeurzen vraagt
veel Vlaamse stemmen, want hij ge-
looft niet in een Vlaams front en zij zul-
len het dus alleen moeten doen. Kan hij
dus altijd nog komen beweren dat de
kiezer hen niet genoeg stemmen heeft

al tenminste tweemaal betaald, eerst
door pariteit in de federale regering,
dan door de faciliteiten en zekere gren-
dels in het Lambermont akkoord. Is dat
niet veel te duur betaald? Dan nog heb-
ben wij in Brussel niet meer dan een
symbolische aanwezigheid. Het wordt
er niet beter op, in onze hoofdstad Ne-
derlands spreken lijkt nog altijd op ex-
tremisme en heldenmoed, indien niet
zelfverloochening. 

Ook een beetje
biljart vandaag.
De naar mijn me-
ning plezierigste
stoten zijn deze
die we, ook ple-
zierig, ‘ontmoe-
ting in de ruimte’
plegen te noe-
men. Deze techniek wordt toegepast
als een normale spelwijze uitgesloten
is, voornamelijk omdat een bal zich on-
geveer achter een andere bevindt, zo-
dat wij zeker zijn dat bal 2 de derde bal
zal raken voor bal 1 er kans toe heeft
gekregen. Wij moeten dus een ontmoe-
ting organiseren op de plaats waar we
voorzien dat bal 3 zich zal bevinden na
een duw van bal 2 te hebben gekregen.
We begeven ons dus een beetje op glad
ijs. De gemakkelijkste stoot is wanneer
bal 2 en bal 3 zich ongeveer achter el-
kaar bevinden, waarbij bal 3 tegen een
band ligt. Door veel zijdelings effect te
geven wringen we bal 2 naar de gemak-
kelijkste uitgang en ontmoeten zo bal 3
waar hij zich hierna bevindt. Het vol-
staat meestal vol naar bal 3 te mikken
met maximum effect zoals nodig. Lig-
gen de drie ballen bovendien langs een
band, dan moeten wij “couleren”, een
doorloopstoot met effect bovenaan.
Bovendien geven wij maximum effect
weg van de band. Bal twee blijft langs
de band lopen, terwijl bal 3 hetzelfde
effect krijgt als bal 1 en zich dus wat
verwijdert van de band. Dat hebben 
wij geschat en daar treffen wij caram-
bole. 

Jan Goossens

Als Vlaanderen telkens
opnieuw moet betalen 

voor iets dat al betaald is
geweest en dan nog steeds
niet thuis is, wat is dan de

enige oplossing? 

gegeven, als hij weer allerhande gratis
toegevingen doet aan de Waalse PS. De
VLD was ook zo Vlaamsgezind zolang
ze in de oppositie zat en onze stemmen
nodig had. Ze hebben nochtans twaalf
jaar niets gedaan voor Vlaanderen. 
Waarom is België zo erg tegen Vlaande-
ren? Vergist het zich niet van vijand?
Waarom zou een Vlaming voor een re-
publiek zijn, voor een onafhankelijke
Vlaanderen? Het zijn toch niet allemaal
domoren? Als Vlaanderen telkens op-
nieuw moet betalen voor iets dat al be-
taald is geweest en dan nog steeds niet
thuis is, wat is dan de enige oplossing?
Pariteit in het Brusselse bestuur is bv.

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!

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

MARNIXRING
Overijse
Vlaamse internationale serviceclub

De Vrijheijt
www.marnixring.org
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Horizontaal:
1. Een plaat … draaien – De toon C

2. Rijksuniversiteit – Albert …

3. Hebreeuws woord voor ‘jij’ - Een … exemplaar 

4. Anagram van ‘uier’

5. Een … is een stok waarop vroeger in de herberg schul-
den werden ‘gekerfd’

6. A priori – Scheikundig symbool – Uit kolanoten vervaar-
digde frisdrank

7. Door een … bril kijken – ‘Save our souls’

8. Iemand de … op de neus zetten – Sadomasochisme

9. Onze huidige regering – Is overleden

10. Het woordje ‘lente’ wordt in verband gebracht met het
Middelnederlands ‘…’: het lengen van de dagen

11. ... Boom (veldrijder) - … smakelijk

12. … and downs – Een … is een pilaar of steunpunt in de
gedaante van een fors gebouwde mannengestalte

Verticaal:
1. De … in Brussel is een stuk van de grote handelsweg

Brugge-Keulen - Koekjes

2. Iemand … spelen - … Goossen (acteur) – Een grote …
grond

3. Commercieel mislukte producten

4. ‘In New York is Rock Werchter bekender dan de KU
Leuven. Ik zou dat liever omgekeerd zien’, zei stichter
Herman …

5. … von Fürstenberg – Scheikundig symbool

6. Stripfiguur - Rare mensen die Engelsen, ze schrijven
‘…’, ze zeggen ‘striet’ en ze bedoelen ‘straat’

7. In 1999 besliste de … om 24 Vlaamse belforten te erken-
nen als Werelderfgoed – zich … uit de voeten maken

8. Noot – De … winnen – Baskisch Vaderland en Vrijheid

9. Oosterlengte – Middelbaar Onderwijs

10. Taal Aktie Komitee – Iedereen over één … scheren - …
De Pauw

De winnaar van de vorige Kronkel is A. Vander Hulst uit
Vossem (Tervuren). Als geschenk krijgt hij daarvoor het
boek Over bloesembeignets en broccolibrood, een aantal ver-
rassend originele en eenvoudige recepten. De oplossing van
Kronkel 4 was: SEPARATISME.

De oplossing van deze nieuwe Kronkel kan u tot 15 januari
2007 opsturen naar: Kronkel, Nijvelsebaan 71, 3090 Ove-

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

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

4

6

3

7

8

9

5

1

Bezoek ook eens  www.spoorslag.org !

Eindoplossing:

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

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

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

Uit sympathie
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Kort genoteerd

Bedankt!

Een welgemeende dank aan Micheline Baetens, David Joly
en Dirk Jena, vanwege ons Vlaams Komitee Druivenstreek.
Alle drie hebben ze zich de afgelopen jaren met veel overtui-
ging ingezet voor onze vereniging, wat onder andere resul-
teerde in een nieuwe lay-out voor ons tijdschrift Spoorslag,
de opstart van onze eigen webstek www.spoorslag.org en de
geboorte van een echte zendingstekst. Persoonlijke redenen
weerhouden Micheline en David er nu van om zich nog te
kunnen inzetten voor VKD-Spoorslag. Voor Dirk moet de re-
den gezocht worden in zijn beroepsactiviteiten: hij zit sinds
8 oktober immers voor een aantal jaar in Eritrea, en dat ligt
natuurlijk niet echt dicht bij de deur.
Micheline, David en Dirk: BEDANKT! (LV)

Landelijke Gilde Overijse

Door een misverstandje (aan de grondslag lag een gesprek
tussen pot en pint, en dat kan gevaarlijk zijn...) dachten wij
dat de Landelijke Gilde Overijse niet meer bestond. Daarom
werd deze vereniging uit onze lijst van aangesloten vereni-
gingen geschrapt. Ten onrechte, want jaarlijks bleven zij als
trouwe vereniging hun bijdrage betalen. Wij hebben de fout
ingezien - mea culpa - en ga nu snel naar blz.2 waar de Lan-
delijke Gilde Overijse opnieuw tussen de aangesloten ver-
enigingen prijkt. Bedankt Landelijke Gilde Overijse voor jul-
lie jarenlange steun! (JDB)

Meester, ze kijken af!

In het vorige nummer van Spoorslag mocht u vernemen wel-
ke inhoudelijke aandachtspunten door onze vereniging naar
voor werden geschoven als zijnde belangrijk tot levensnood-
zakelijk in het behoud van het groene en Vlaamse karakter
van onze geliefde Druivenstreek. Met een knipoog (en ook

met een klein beetje trots) zien we dan ook dat er van ons
‘huiswerk’ wordt afgekeken. Tot nu toe nog maar een klein
beetje.
Ziehier wat onze politici er al van gebakken hebben:
– Het provinciebestuur van Vlaamse-Brabant heeft begrepen

dat de geldende normen inzake goedkope leningen niet
meer van deze tijd waren;

– Jean-Luc Dehaene (het uit de ‘Vlaanders’ geïmporteerde
en voor de laatste(?) keer verkozen trekpaard) zou socia-
le kavels alleen nog maar aan Nederlandstaligen toewijzen
(Olivier M. uit B. begon te sputteren dat het een lust was);

– Huidig (en toekomstig?) burgemeester van Tervuren Bru-
no Eulaerts zag wel iets in een bovengemeentelijke samen-
werking die ruimer is dan deze van de gemeentelijke dien-
sten, namelijk de organisatie van grote sportevenementen.
Een verdienstelijke poging, maar zoals mijn oud-leraar al-
tijd zei: “Er is wel degelijk een verschil tussen de klok en
de klepel !”(KG)

Luchthaven Zaventem

Naar aanleiding van het herdopen door BIAC van de lucht-
haven van Zaventem tot Brussels Airport, bevestigt minis-
ter-president Leterme – in antwoord op een schriftelijke
vraag van Vlaams parlementslid Luk Van Nieuwenhuysen
(VB) – dat de Vlaams regering niet werd betrokken bij die
beslissing. Op de vraag of de bestaande verkeersborden –
die tot dusver altijd naar Zaventem verwezen samen met het
vliegtuigicoon – in Vlaanderen zouden worden vervangen,
antwoordt Leterme ontkennend. “De naamsverandering
heeft geen enkele invloed”, zegt de minister-president. Wij
hadden nu eerlijk gezegd ook niets anders verwacht van
onze minister-president! (LV)

Sancties en geheugenverlies

De burgemeesters van vier faciliteitengemeenten hebben de
oproepingsbrieven voor de gemeente- en provincieraadsver-
kiezingen van 8 oktober ll. in het Frans verstuurd naar Frans-
talige kiezers. Dat is flagrant in strijd met de taalwetgeving,
en meer bepaald met de omzendbrief Peeters. In antwoord
op een mondelinge vraag van senator Joris Van Hauthem
(VB) over de sanctionering van deze burgemeesters, zegt mi-
nister van Binnenlandse Zaken Dewael (VLD), die nog tot 31
december 2006 de tuchtbevoegdheid uitoefent over de burge-
meesters, dat hij nog geen klacht heeft ontvangen, en dat de
Vlaamse minister van Binnenlandse  Aangelegenheden Keu-
len (VLD) een dossier kan opstellen. Is het bij Dewael dan
nog nooit opgekomen om zelf het initiatief eens te nemen?
Toen hij trouwens nog minister-president van Vlaanderen
was, heeft hij op een bijeenkomst in Jezus-Eik (Overijse) ge-
pleit voor het uitdoven van de faciliteiten. Geheugenverlies
noemt men zoiets. Of is het eerder kiezersbedrog? (LV)

Notarisakten

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Toine De
Coninck heeft een brief verstuurd naar alle notarissen uit
Vlaams-Brabant en het Brusselse Gewest. Deze brief ver-
wees naar de wettelijke bepalingen betreffende het taalge-
bruik van de notaris in zijn relatie met een gemeentebestuur
uit Vlaanderen met betrekking tot de correspondentie en de
inhoud van de verkoopakten in geval van voorkooprecht. De
inhoud was duidelijk: de correspondentie en de inhoud van
de verkoopakten dienen uitsluitend in het Nederlands te ge-
beuren! (LV)

Gemeenteraadsverkiezingen: weer ‘n zwarte zondag!


