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Editoriaal

Geen ongrondwettige verkiezingen
Waar gaat het om?

Hoelang nog zullen bepaalde media met
een vermanend vingertje en gemanipu-
leerde berichtgeving u  proberen te ver-
leiden? Laten we het eenvoudig houden.
Worden in een democratie als de onze
verkiezingen uitgeschreven om de pre-
mier te kiezen? Om meerderheidsmenin-
gen te isoleren? Om creatieve verfrissing
van minderheden monddood te maken
door schaalvergroting en een kiesdrem-
pel van vijf tenhonderd? Neen, driemaal
neen!
Spoorslag is geïnteresseerd in een goede
volksvertegenwoordiging. En rekent
erop dat de gekozenen na 10 juni hun
verantwoordelijkheid opnemen voor hun
volk. “Grote” politici lijken vooral uit op
macht, volgen een andere agenda. De
Belgische kieswetgever is duidelijk niet
geïnteresseerd in volkswil, zelfs niet in
het oordeel van  hoge rechtscolleges.

Laat uw burgerzin spreken

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde
verdienen een pluim, meer nog, onze
steun! En ons komitee heeft samen met
het Halle-Vilvoordekomitee, de Vlaamse
Volksbeweging en het Taal Aktie Komi-
tee, meer dan één tandje bij gestoken.
Wij geven volle steun aan onze burge-
meesters, willen de resolutie in vele ge-
meenteraden goedgekeurd zien, zullen
met de actie burgerzin, met debatten,
spandoeken, affiches en briefkaarten
onze stem verheffen.
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En wij houden woord. Wij blijven onze
democratische Vlaamse overtuiging
trouw. 
“Trouw, wat is dat?”, hoor ik de kopstuk-
ken van partijen al vragen. “Trouw staat
niet in ons woordenboek. Trouw is voor
de papiermand.” Inderdaad, daar  kreeg
ze gezelschap van de vijf resoluties, die
het Vlaamse parlement nagenoeg eens-
gezind goedkeurde.
Laten we nog één keer duidelijk zijn.
Vlaanderen en zeker Vlaams-Brabant
dulden niet langer dat onze democratie
verkracht wordt. De verkiezingen van 10
juni zijn volgens geest en letter van het
arrest van het Arbitragehof ongrondwet-
tig. Parlement, maak eerst je huiswerk.
Tref maatregelen om de verkiezingen
rechtsgeldig te laten verlopen!
Mochten de verkiezingen op 10 juni in
de nu aangekondigde versie toch door-
gaan, stem dan niet blanco. Stem voor
wie u wil. Wij geven onze stem alvast
niet aan personen die de vijf resoluties
van ons Vlaams Parlement verloochenen
en verkrachten.
Samen blijven wij wakkere, democrati-
sche burgers, vandaag en op 10 juni.

De redactie

De volgende VKD vergadering,

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 

23 mei 2007 om 20.00 uur

in CC Den Blank te Overijse

Vindt u een rood bolletje op uw adresklever en een x achter uw nummer, dan zijn er drie
mogelijkheden:

a) U bent vergeten uw lees- of steungeld te betalen. Doe het a.u.b. vandaag nog!

b) Uw vereniging heeft wellicht nagelaten haar ledenbijdrage voor 2007 te vereffenen, 
zodat uw naam niet bij de verenigingsbetalers terug te vinden is. Vraag de penning-
meester van uw vereniging bij gelegenheid Spoorslag niet in de steek te laten.

c) U betaalde onlangs, maar uw storting of overschrijving kruiste deze mededeling. 
U hoeft niets te doen. Integendeel, u wordt van harte bedankt!

ZOEKERTJE
Raad zoekt u. Gewoon waar.
Redactieraad Spoorslag zoekt medewerkers.
Binnen de raad komt een nieuwe redactiesecreta-
ris tot leven. Wees niet (te) bescheiden en neem
contact op met een van onze bestuursleden.
Of: kom gewoon naar de vergadering op woens-
dag 23 mei om 20 uur in het aangegeven lokaal
van Den Blank, Overijse. Van harte welkom!
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Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) is
een kleurendragende, traditioneel-studentikoze en acade-
mische club van studenten en oud-studenten, gesticht in
1902 te Leuven en heden met afdelingen in alle belangrij-
ke studentensteden. 

In de culturele, politieke, sociale en institutionele ont-
voogding van Vlaanderen en de Vlamingen heeft de stu-
dentenbeweging, en in het bij-
zonder het KVHV, steeds een
belangrijke rol gespeeld als
bron van creativiteit, maat-
schappijkritiek en actie. De be-
togingen rond Leuven Vlaams,
waarbij het KVHV de leiding
nam, luidde vier decennia de
staatshervorming in.

In juni zijn er weer federale
verkiezingen. De uitdagingen
van de toekomst zoals de vergrijzing, de betaalbaarheid
van de sociale zekerheid en de geglobaliseerde hyper-
competitieve economische realiteit, wachten ons na deze
verkiezingen op. De Belgische staatsconstructie biedt
echter geen oplossingen voor deze grote uitdagingen. Het
Belgisch model werkt niet meer. Het is doorheen de jaren
geëvolueerd tot een moeras van regeringen, gemeen-
schappen en gewesten, dat uitblinkt in immobilisme en
slecht bestuur. Vlaanderen en Wallonië zijn uit elkaar ge-
groeid tot twee fundamenteel verschillende realiteiten
die elk op een andere manier de grote uitdagingen van
morgen tegemoet moeten kunnen treden. Andere omstan-
digheden hebben andere oplossingen nodig. In het Bel-
gisch federaal model is dit heden niet mogelijk. Vandaar
dat er een grote staatshervorming zit aan te komen. Nu
reeds wordt een stellingenoorlog voorbereid waarbij de
focus van Vlaanderen op het overhevelen van bevoegdhe-
den ligt en de focus van Wallonië op het betonneren van
financiële transfers. 

De onvermijdelijke communautaire onderhandelingsron-
de na de federale verkiezingen mag niet uitdraaien op het-
zelfde oude schouwspel van de laatste 40 jaar waarbij
Vlaanderen wikt en Wallonië beschikt, waarbij structuren
boven mensen geplaatst worden, waarbij belangengroe-
pen primeren boven het groepsbelang. Zoals het Waran-
de-manifest zeer duidelijk bewijst, heeft Vlaanderen geen
toekomst meer in België. België biedt geen meerwaarde,
veeleer een minwaarde. Het resultaat van de communau-
taire onderhandelingen kan dan ook maar één uitkomst
hebben: de splitsing van België en de onafhankelijkheid
van Vlaanderen. 

Het KVHV organiseert op zondag 6 mei een grote beto-
ging in Sint-Genesius-Rode om deze eis kracht bij te
zetten. Sint-Genesius-Rode werd niet toevallig gekozen.
De Waalse politici en het racistische FDF willen Sint-

Vlaanderen minder paaps, doch nog steeds aaps: te lang

en te veel horen, zien en zwijgen op z’n Belgisch...

2007 STAATSVORMING 

Mars voor onze onafhankelijkheid

Genesius-Rode liever vandaag dan morgen bij het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest voegen om zo hun imperialis-
tische taal- en cultuurpolitiek verder te zetten. Door deze
mars voor onafhankelijkheid precies in deze gemeente te
laten plaatsvinden, willen we tevens een duidelijk signaal
geven aan de Vlaamse politici: geen centimeter Vlaamse
grond kan de inzet vormen van om het even welke onder-
handelingen. 

Het KVHV roept alle Vlamin-
gen, ongeacht hun politieke,
religieuze, filosofische of an-
dere onderscheiden op om
massaal deel te nemen aan
deze mars voor onafhankelijk-
heid. Net zoals de betogingen
van Leuven Vlaams het begin
van het federaliseringsproces
inluidden, wordt deze mars

voor onafhankelijkheid het begin van de Vlaamse onaf-
hankelijke staat. 

Partijvlaggen zijn niet toegelaten, wel verenigingsvlaggen
en hoe meer leeuwen hoe meer vreugd!

2007: VLAAMSE STAATSVORMING!  

Bram Hermans

nationaal praeses KVHV 2006-07

Het Belgisch model werkt niet meer.
Het is doorheen de jaren geëvolueerd 

tot een moeras van regeringen,
gemeenschappen en gewesten,

dat uitblinkt in immobilisme
en slecht bestuur.
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Eind maart keurde de Vlaamse rege-
ring de studie Veny heeft goedgekeurd,
die de mogelijkheden die de wetgeving
biedt om taalreglementerend op te tre-
den, heeft afgetast. “Op basis daarvan
zal het niet langer kunnen dat Vlaamse
gemeenten taalvereisten opleggen aan
verenigingen die hun lokalen gebrui-
ken of aan marktkramers. ‘We gaan
niet experimenteren met de taalwet-
ten’, zegt bevoegd minister Marino
Keulen’” (De Morgen van 24 maart
2007).
Zes jaar geleden heeft professor Marc
Boes in opdracht van de provincie
Vlaams-Brabant een studie geschreven
die een juridische onderbouwing gaf
aan taalreglementen, met name op ba-
sis van het eigendomsrecht. Dit gaf in-
strumenten om de vernederlandsing
van het straatbeeld in de hand te wer-
ken. Met de aanbevelingen van de stu-
die werd echter niets gedaan door de

De laatste weken en maanden, niet
voor niets zo kort voor de aanstaande
federale verkiezingen, sloven de geves-
tigde media, en niet in het minst de
Vlaamse (of spreekt men niet beter van
de Belgische media die in het Neder-
lands uitgeven), zich uit de naad om de
Vlaamse lezer en kijker ervan te over-
tuigen welke meerwaarde belgenland
voor ons allen wel heeft. 
Met weinig rede maar met des temeer
emotie wordt België ten hemel gepre-
zen. Een recent staaltje van propagan-

dajournalistiek konden we nog maar
eens meemaken tijdens het TV-avond-
nieuws van 21 maart naar aanleiding
van het massahuwelijk in Sint-Niklaas.
De journalist van dienst eindigde, ver-
wijzend naar de massaal opgekomen
buitenlandse pers, "...zo kan de rest

van de wereld zien dat Vlaanderen

niet alleen bestaat uit racisten - en
hou je vast, nu komt het - en separatis-

ten". De België-hysterie ten top: wat
heeft de steun van deze huwelijkskan-
didaten ten voordele van de zwarte
schepen Wouter Van Bellingen in gods-
naam te maken met (anti)separatis-

me? Separatisme en racisme op één
hoopje,... hallo?
Op dit emo-belgicisme past één ant-
woord: het schril contrast van de 
cijfers in al hun zakelijkheid. Een voor-
beeld van Belgische onwaarschijnlijk-
heid: Vlaanderen investeert (met belas-
tingsgeld van de Vlamingen) en België
incasseert. Vlaanderen investeert 4,2
miljoen euro aan subsidies voor de
zelfstandige kinderopvang. Dit is zo’n
500 euro per mini-crèche of per kinder-
dagverblijf. Maar Belgisch minister van
financiën Reynders (MR-FDF) be-
schouwt deze Vlaamse subsidie als een
inkomen voor de zelfstandige kinder-
dagverblijven, en niet als een onkos-
tenvergoeding (zoals dat wel het geval

is bij de gesubsidieerde sector, om aan
de kwaliteitsvoorwaarden van Kind &
Gezin te voldoen,). Personen die zich
voor zelfstandige kinderopvang aan-
bieden, zien zo de helft van hun Vlaam-
se subsidie door de Belgische fiscus
opgeslokt worden. Vlaanderen inves-
teert in kinderopvang om een betere af-
stemming tussen werk en gezin te be-
komen en dus in een betere toegang tot
de arbeidsmarkt, maar de federale
staat (lees België) gaat met de helft lo-
pen. De Vlaamse regering zal dit punt
agenderen op het overlegcomité tussen
de Federale Staat en de Vlaamse Ge-
meenschap. 
Dit aan de Vlaamse kijker en lezer uit-
leggen vraagt wel wat meer moed en
een ietwat grotere inspanning... en past
niet zo mooi in het Belgisch sprookjes-
kader.

Jan De Broyer  

De Belgische MIN-waarde, het zoveelste voorbeeld

Verfranst de Vlaamse regering de Rand?

bevoegde ministers. Men bestelde
daarentegen een nieuwe studie bij pro-
fessor Veny om te zien of de studie
Boes steek hield. Die wordt nu bij het
oud papier gegooid. Veny schrijft in
zijn conclusie “De resultaten van de on-
derhavige studie zullen wellicht voor
velen - begrijpelijk - ontgoochelend
overkomen na de hoop en het enthou-
siasme dat ingevolge de Studie Boes is
losgeweekt. Hoe zeer ook de diverse
mogelijkheden tot vernederlandsing
van het straatbeeld kunnen worden
toegejuicht en als terecht en noodzake-
lijk kunnen worden beschouwd, toch
kan de Vlaamse overheid de juridische
realiteit niet ontwijken. De juridische
obstakels kunnen niet worden ontkend
op het reële gevaar af door het Arbitra-
gehof of de Raad van State te worden
terecht gewezen”. Met de goedkeuring
van deze studie, ontzegt de Vlaamse re-
gering zich de mogelijkheid om wetge-
vende initiatieven te nemen omdat
deze het risico in zich houden door het
Arbitragehof of de Raad van State te
worden vernietigd. Dit is een onbegrij-
pelijke vorm van zelfcensuur, waarbij
men zich al bij voorbaat gewonnen
geeft. Een decreet met een kleine

slaagkans, heeft namelijk nog steeds
oneindig meer slaagkans dan geen de-
creet. Op die manier had men ook
nooit de omzendbrieven Peeters moe-
ten uitvaardigen. Die werden ook wei-
nig kans gegund, maar hielden tenslot-
te toch juridisch stand. 
Gemeenten die denken aan reglemen-
ten die de vernederlandsing in de hand
proberen te werken, weten voortaan
wat hen te wachten staat. De gouver-
neur en de Vlaamse regering zullen ze
vernietigen, zwaaiend met deze studie
die men blijkbaar wel bruikbaar vindt.
Op die manier hoeven de Franstaligen
zelfs de vernietiging niet meer te vorde-
ren. Lokale besturen zullen er dus zelfs
niet meer aan beginnen. “Hou me tegen
of ik doe niets”. Of hoe de Vlaamse re-
gering zelf de vernederlandsing van de
Rand actief tegenwerkt en de tegen-
standers een wapen in de hand geeft.
Franstalige verenigingen en handelaars
zullen zich immers beroepen op de
woorden van de Vlaamse regering zelf.
“De Vlaamse regering kant zich voort-
aan officieel tegen pesterijen als het
marktreglement van Merchtem”,
schrijft De Morgen. Men zou voor min-
der wanhopig worden. (R.C.)

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
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Dit rapport van 95 blz. werd opgemaakt door Gunther 
Desmet en Josée Lemaitre van de Studiedienst van de
Vlaamse Regering.

Het eerste deel “Het sociaal-economisch profiel van de
Vlaamse Rand’ werd aanschouwelijk behandeld, aan de
hand van vele kaarten en grafieken, door Y. Leterme. Hij had
het over de demografische kenmerken, het sociaal profiel
van de Vlaamse Rand, het cultuur en jeugdbeleid, het ruim-
tegebruik, wonen in de Vlaamse Rand, de economische
structuur en de arbeidsmarkt en mobiliteit en verkeersveilig-
heid.

Het tweede deel ‘Het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand”
werd besproken door Frank Vandenbroucke. Daarin “ont-
vlaamsing” en de indicatoren voor de “ontvlaamsing”.

Het is niet mogelijk om al deze punten binnen dit artikel te
beoordelen. Dit zou kunnen, hoofdstuk per hoofdstuk, ge-
beuren in de komende uitgaven van Spoorslag.

Wij kunnen nu wel enkel grafieken en tabellen meegeven.

Blik-opener op de Vlaamse Rand

Minister-president Yves Leterme en minister Frank
Vandenbroucke hebben de pers op vrijdag

namiddag 23 maart 2007 in Lot - Beersel bijeenge-
roepen om het rapport "Sociaal-economisch profiel van
de Vlaamse Rand en een blik op het Vlaamse karakter"
voor te stellen.

Het begrip “Ontvlaamsing”:

In de 19 Vlaamse gemeenten rond Brussel ervaart men een
achteruitgang van het Nederlands in het straatbeeld en in de
handelszaken. Het gaat niet alleen om verfransing maar ook

Onderstaande tabel geeft dan een overzicht van de inge-
schreven leerlingen in het jaar 2006 in de Nederlandstalige
scholen van de faciliteitengemeenten in % (kleuteronderwijs
en lager onderwijs).

kleuteronderwijs lager onderwijs

Drogenbos 55,3 53,4
Kraainem 56,6 46,7
Linkebeek 54,3 48,2
St.-Genesius-Rode 62,9 59,2
Wemmel 63,6 66,3
Wezembeek-Oppem 37,2 46,0

Netto-instroom vanuit Brussel, uitstroom naar Wallonië 
en rest van Vlaanderen

Migratiestromen 1997-2004: saldo t.o.v. Vlaamse Rand

Sterke instroom rond economische knooppunten,
netto-uitstroom uit sommige faciliteitengemeeenten

Migratiesaldo 1997-2004 (per 1000 inw.)

Gemeenteraadsverkiezingen Vlaamse Rand, 1976-2006

Gemeenteraadsverkiezingen in faciliteitengemeenten, 1976-2006

Bron: Rijksregister, bewerking SVR

Bron: VUB-verkiezingsdatabank, Agentschap Binnenlands Bestuur, bewerking SVR

Bron: VUB-verkiezingsdatabank, Agentschap Binnenlands Bestuur, bewerking SVR

In alle gemeenten positief saldo met Brussel,
vooral in faciliteitengemeenten
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Het papieren paradijs.

100 werken van 8JV gratis in de krantenwinkel.

andere talen dringen het Nederlands als taal weg. Daarom
koos minister Frank Vandenbroucke het alternatief ont-
vlaamsing (ontnederlandsing) in plaats van verfransing. 

Wij zijn er niet van overtuigd dat iedereen dit op de juiste
manier zal (willen) interpreteren.

Daarnaast had de minister het over de problematiek in het
onderwijs bij anderstalige kinderen, van wie de ouders zelf
de rapporten niet kunnen lezen. Hij stelde inspanningen in
het vooruitzicht om met pedagogische begeleiding de situa-
tie te verbeteren. Ook moeten kinderen eerst enkele kleuter-
klassen in het Nederlands doormaken vooraleer  naar de la-
gere school te gaan. 

Daarnaast had hij het nog over de sociale wooncode, waar-
bij de kennis van het Nederlands één van de voorwaarden
zal zijn om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

Heel veel stof voor discussie. Deze kan maar gevoerd wor-
den na grondige lectuur van dit rapport.

De prachtig uitgegeven studie bekomt u op 
http://publicaties.vlaanderen.be.

Henri Otte

JULES PEETERS N.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

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

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

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

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

Tel. & Fax 02 687 32 83 Dringende interventie 
Dag&Nacht GSM 0475 40 27 00
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Vragen als “Bent u van mening dat
Brussel de hoofdstad moet blijven van
Vlaanderen?“, “Vindt u dat het arron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde
moet gesplitst worden?”, “Zou u een
uitbreiding van de grenzen van Brussel
aanvaarden?”, “Bent u voor het behoud
van de faciliteiten voor de Franstaligen
in de faciliteitengemeenten?”, “Geeft u
de voorkeur aan de benaming Vlaamse
Kust of Belgische Kust?”, “Vindt u dat
het gebruik van het Frans courant
moet blijven aan de kust?” en  “Geeft u
de voorkeur aan het Frans of aan het
Engels als tweede taal?”, leren mij al-
vast dat La Libre Belgique van mening
is dat de Vlamingen Brussel moeten op-
geven als hun hoofdstad, dat Brussel
moet uitgebreid worden, dat de Vla-
mingen moeten instaan voor de tweeta-
ligheid in België en dat de Franstaligen
overal hun taal moeten kunnen gebrui-
ken, met inbegrip van de kust. 

De vragen die in de bijbehorende arti-
kelenreeksen gesteld worden, zijn al
even veelzeggend. Zo krijgt de (Vlaam-
se) voorzitter van de Belgische immo-
biliënconfederatie de vraag voorge-
schoteld “Vreest u niet dat de

Vragen over Vlamingen ontsluieren ‘La Libre Belgique’

IN de loop van maart heeft La Libre Belgique een telefonische enquête
gehouden om de Vlamingen beter te leren kennen. Wie we doorheen de

bevraging echter vooral leren kennen, zijn de initiatiefnemers. De gestelde
vragen vertellen spreken namelijk boekdelen over degene die ze stelde.

Vlamingen op een bepaalde dag de
Franstaligen zullen willen verjagen van
de kust?” En “Onthalen de bedienden
van de vastgoedkantoren aan de kust
de Franstaligen nog steeds met dezelf-
de goede wil?” Met dat laatste wordt
vanzelfsprekend “in het Frans” be-
doeld. 

La Libre Belgique stelt met tevreden-
heid vast dat de meeste Vlamingen ge-
matigd zijn d.w.z. dat ze vertellen wat
La Libre graag wil horen. Getuige deze
brave fietsenhandelaar in Sint-Ides-
bald. Naar eigen zeggen begint hij zich
acht dagen voor de seizoenstart voor te
bereiden om Frans te spreken. Het gaat
hem zo goed af “dat ik zelf opmerkin-
gen kreeg van mijn Nederlandstalige
klanten omdat ik hen spontaan in het
Frans aansprak”. Tja!

De mentaliteit van La Libre blijkt ook
genoegzaam uit de bloemlezing van le-
zersreacties die op zaterdag 17 maart
opgenomen werden. “Toen ik een ei-
gendom kocht in Coxyde”, vertelt een
zekere Jean Emard, “heeft de notaris
me een Franse kopie van de verkoop-
akte overhandigd en heeft hij zelfs voor
een simultaanvertaling gezorgd” en
“Telkens ik een beroep deed op een
Vlaamse firma om werken uit te voeren
in mijn appartement, hebben de Vlaam-
se arbeiders nooit geweigerd  Frans
met me te praten”. Paternalistischer
kan haast niet. Dat hij misschien Ne-
derlands zou kunnen leren, kwam bij
deze brave man blijkbaar niet eens op.

Anderzijds wordt ook de brief van een
zekere Kafar Naüm geciteerd: “In Brus-
sel zijn er meer mensen van Italiaanse,
Marokkaanse, Franse afkomst dan Vla-
mingen, die er weinig talrijk zijn. Voor
zover ik weet, eisen noch Italië, noch
Marokko, noch Frankijk Brussel op als
hun hoofdstad”.

Kenschetsend is tenslotte het getuige-
nis van Eric Feremans (Spirit), die op-
gebeld werd door een enquêteuse van
La Libre ”Je suis de la Libre Belgique.
Je fais une enquête pour le journal.
Parlez-vous français, monsieur?” Zon-
der verdere commentaar.

Rudi Coel

”Je suis de la Libre Belgique.
Je fais une enquête pour 

le journal. Parlez-vous
français, monsieur?”

De Standaard met gratis Koran

WATERMAAL-BOSVOORDE

Z O N I Ë N M A R S
Zondag 29 april 2007
5-10-15-25 km in het Zoniënwoud

Vertrek tussen 8 en 15 uur
Gemeenschapscentrum WABO
Delleurlaan 39-43, 
te 1170 Watermaal-Bosvoorde

€ 1: clubleden, € 1,5: niet-leden
€ 3: gezinnen

Info: Gemeenschapscentrum WABO
Tel.: 02 675 40 10  - Fax 02 673 75 73 
E-mail: wabo@vgc.be
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Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 15e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

E IND 2006 gaf het Aktiekomitee
Vlaamse Sociale Zekerheid

(AK-VSZ)1 haar zesde brochure uit
onder de titel “De kosten van de
vergrijzing zijn in Vlaanderen lager
dan in Wallonië”. De laatste
maanden werd de aandacht im-
mers gevestigd op persmedede-
lingen van politici uit enkele
Vlaamse en vooral Waalse partijen,
die de transfers ontkennen of sterk
relativeren. De laatstgenoemden
brengen de boodschap dat omwille
van de vergrijzing, die Vlaanderen in
de toekomst blijkbaar meer be-
dreigt dan Wallonië, de sociale
zekerheid nu zeker niet moet
gesplitst worden wegens nefast
voor Vlaanderen!

De werkgroep Vergrijzing van het AK-
VSZ heeft met betrekking tot de betaal-
baarheid van de vergrijzing een verge-
lijkende studie gemaakt tussen
Vlaanderen en Wallonië. Deze studie
steunt op economische en financiële
gegevens en gaat dus verder dan een
vergelijking van louter demografische
gegevens. De resultaten van deze stu-
die zijn opgenomen in een 24 bladzij-
den tellende brochure en leiden, sa-
mengevat, tot twee belangrijke
besluiten:
1. Ten minste tot in 2050 blijven de

kosten van de vergrijzing in Vlaande-
ren lager dan in Wallonië. Dit bete-
kent dat, indien de Sociale Zeker-
heid niet gesplitst wordt, de trans-
fers blijven vloeien naar Wallonië.

2. Het probleem van de vergrijzing
stelt zich in beide Gewesten op een
totaal andere manier. Dit betekent
dat de splitsing van de Sociale Ze-
kerheid moet samengaan met een

samenhangend en synergetisch ge-
heel van beleidsmaatregelen dat be-
antwoordt aan de specifieke behoef-
ten van ieder Gewest. Een eigen
tewerkstellingsbeleid is hierin een
belangrijk, maar niet het enige ele-
ment.

Nog een aantal interessante besluiten
uit de studie zijn:
- De vergrijzing is het grootste maat-

schappelijk probleem van de ko-
mende decennia. Dit probleem stelt
zich zowel in Vlaanderen als in Wal-
lonië. Ook de OESO heeft dit Bel-
gië’s grootste probleem genoemd.

- Zuiver demografisch bekeken is de
vergrijzing in Vlaanderen groter dan
in Wallonië. Dit is wegens de langere
levensduur van de Vlamingen eerder
een positief resultaat dan een pro-
bleem. Tot 2030 zijn de verschillen in
de vergrijzing klein. Tegenover
Vlaanderen wordt Wallonië met een
tijdverschil van drie jaar geconfron-
teerd met dezelfde graad van vergrij-
zing. Na 2030 worden de verschillen
in een aantal demografische verhou-
dingen opvallend groter.

- Economisch bekeken is de vergrij-
zing een zeer ernstig probleem.
Vooral dank zij de hogere tewerk-
stellingsgraad en een aanzienlijke
voorsprong bij de start van de ver-
grijzinggolf is Vlaanderen veel beter
dan Wallonië in staat om de betaal-
baarheid van de Sociale Zekerheid
in stand te houden. Maar Wallonië is
niet de referentie.
Dit is een slaapverwekkende verge-
lijking. Ook in Vlaanderen zullen de
kosten van de Sociale Zekerheid
aanzienlijk stijgen. De vraag is niet
meer of de Vlamingen bereid zijn om
solidair te blijven. Ze zullen er het
geld niet meer voor hebben. Tenzij
door een afbouw van de sociale uit-
keringen. In dit verband moet er ook

op gewezen worden dat de solidari-
teit zich niet alleen stelt op het ge-
bied van de sociale uitkeringen maar
vooral op het gebied van de sociale
bijdragen. Wat dit laatste betreft ver-
tonen Wallonië (en Brussel) een
groot gebrek aan solidariteit.

- Om de sociale zekerheid in Vlaande-
ren betaalbaar te houden is de split-
sing van de Sociale Zekerheid dus
een absolute noodzaak.

- De splitsing van de sociale zeker-
heid is echter niet voldoende. De
aanpak van de vergrijzing vraagt om
een totaal en samenhangend pro-
ject. De kosten lopen zo hoog op dat
de inkomsten van alle Vlamingen,
het bedrag van de toekomstige
transfers inbegrepen, niet voldoen-
de zullen zijn om alle kosten te beta-
len. Tenzij we kiezen voor een af-
bouw van de sociale voorzieningen.
Ook een tewerkstellingsbeleid op
zich, met papieren bevoegdheden en
zonder financiële middelen leidt tot
niets, tenzij meer bureaucratie.

- Van Vlaamse politici moeten we dus
eisen dat zij de belangen van zes 
miljoen Vlamingen verdedigen. Van
Vlaamse werknemers- en werkge-
versorganisaties moeten wij eisen
dat zij de belangen van hun leden
verdedigen…

De volledige brochure is te raadplegen
op de webstek van het AK-VSZ:
www.akvsz.org. Ze kan ook besteld
worden tegen de prijs van 1,00 euro bij
het AK-VSZ, Hoogstratenplein 1, 2800
Mechelen, tel. 015 28 90 92, e-post:
akvsz@vnz.be.

Luk Vandeuren

De kosten van de vergrijzing

1 In 1995 nam het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen (OVV), waarvan het AK-VSZ een belangrijke
werkgroep is, een principieel standpunt in over soci-
ale zekerheid: de sociale zekerheid moet een be-
voegdheid worden van Vlaanderen en Wallonië. Het
AK-VSZ blijft sinds elf jaar dit standpunt actiegericht
op de politieke agenda zetten en in het maatschappe-
lijk debat brengen.
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Concreet komt het er op neer dat op 10
juni aanstaande de inwoners van Halle-
Vilvoorde bij de Kamerverkiezingen
opnieuw zullen geconfronteerd wor-
den met Franstalige Brusselse kop-
stukken. Bij de Senaatsverkiezingen
(net zoals bij de Europese verkiezingen
overigens) gaat het om Franstalige
kandidaten afkomstig uit heel Wallo-
nië. In Affligem (grenzend aan Aalst)
en Zemst (grenzend aan Mechelen) en
33 andere Vlaamse gemeenten zal men
dus opnieuw kunnen kiezen voor een
Maingain, Onkelinx, Michel, Milquet,
Happart om er maar enkele te noemen.
Bijna 10% van de Vlaamse bevolking
wordt aldus als tweetalig en deeluitma-
kend van het Waalse en Brusselse kies-
gebied beschouwd.

Deze “appreciatie” van dit stukje Vlaan-
deren speelt ook mee bij nieuwkomers
die zich in onze regio vestigen. Precies
doordat zij op geestesgenoten van de
eigen taalgroep kunnen blijven stem-
men, blijven zij zich richten op de eigen
media, opiniemakers … hetgeen hun
integratie in Vlaanderen uiteraard niet
bespoedigt. Zij worden in deze houding
gesterkt door de Franstalige partijen
die tegen elkaar opbieden in hun verde-

Actie ‘Burgerzin’

DE eis tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde vindt zijn
oorsprong in de vastlegging van de taalgrens in 1963 die niet werd

doorgetrokken voor kieszaken. De Vlaamse partijen slaagden er ondanks
vaak herhaalde beloften tot op heden niet in die fout ongedaan te maken.

diging van de francofonie en de ver-
fransing van Vlaams-Brabant. De kies-

kring Brussel-Halle-Vilvoorde legt

aldus een blijvende hypotheek op

het Nederlandstalig karakter van

onze regio.

Men hoeft overigens geen juridisch ex-
pert te zijn om aan te voelen dat deze
constructie over provincie-, gewest- en
taalgrens heen regelrecht ingaat tegen
de federale logica. Wraakroepend
wordt het wanneer we daarnaast de
vaststelling leggen dat de omgekeerde
mogelijkheid (Vlaamse lijsten die aan
de Waals-Brabantse kiezer worden
voorgelegd) niet bestaat. De eis tot

splitsing is niet alleen een kwestie

van Vlaams bestuur, het is ook een

kwestie van degelijk bestuur, van
respect voor de grondwet en van gelijk-
waardige behandeling van de Franstali-
gen in de Vlaamse gordel rond Brussel
en de Vlamingen in Waals-Brabant.

Het arrest van het Arbitragehof van 26
mei 2003 is duidelijk: “door de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde te hand-
haven, behandelt de wetgever de

kandidaten van de provincie

Vlaams-Brabant op een andere wij-

ze dan de kandidaten van de andere

provincies vermits zij die kandidaat
zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vil-
voorde in concurrentie moeten treden
met kandidaten die elders dan in de
provincie kandideren”. Met dit arrest is
ook een terugkeer naar de oude si-

tuatie juridisch onmogelijk (arron-
dissementele kieskringen).

Het arrest bracht verder duidelijkheid
over de termijn waarbinnen een einde
moest komen aan deze ongrondwettige
toestand: “binnen een termijn van 4
jaar die aanvangt op het in artikel 105
van het Kieswetboek bepaalde ogen-
blik”. Volgens de ene interpretatie (ver-
dedigd door prof. Paul van Orshoven)
betekent dit dat nieuwe verkiezingen
in een niet-gesplitst BHV vóór 18 mei
(datum van vorige federale verkiezin-
gen) dienen georganiseerd te worden,
volgens een andere interpretatie (ver-
dedigd door prof. Matthias Storme)
waren de vorige verkiezingen de laat-
ste verkiezingen waarbij het ongrond-

wettige BHV werd gedoogd. Wat ook
de interpretatie moge zijn, verkiezin-

gen op 10 juni in een niet-gesplits-

te kieskring zijn onwettig.

Omdat de niet-gesplitste kieskring

zonder meer in strijd is met de

grondwettelijke indeling van het

land en met de federale loyauteit

zien wij ons uit burgerzin genood-

zaakt een nieuwe dienstweige-

ringsactie te ondernemen. Als de

federale overheid weigert haar ei-

gen wetten toe te passen, zelfs op

bevel van een rechter, dan moeten

we zelf de federale overheid daar-

toe dwingen. Door een groot aantal

deelnemers aan deze actie wordt

het organiseren van Waalse verkie-

zingen in Vlaanderen effectief on-

mogelijk. Het is het enige verweer dat
overblijft, maar het is wel een heel
sterk verweer. Bij vorige dienstweige-
ringsacties (2003 en 2004) werd slechts
tegen enkele van het zeventigtal effec-
tief opgeroepen dienstweigeraars een
procedure opgestart. Slechts enkelen
werden uiteindelijk veroordeeld. Met
het arrest van het Arbitragehof aan
onze zijde lijkt het heel waarschijnlijk
dat de parketten in de meeste gevallen
zullen beslissen om geen vervolging in
te stellen. 

Onze actie is tot slot ook een oproep

aan onze Vlaamse politici om

woord te houden. Wij herinneren Pa-
trick Dewael, als inrichter van de on-
grondwettige verkiezingen van 10 juni
aanstaande, aan het door hem op 13
juli 1999 afgesloten Vlaams regeerak-
koord waarin een oplossing werd voor-
opgesteld tijdens de eerste helft van de
legislatuur (voor 2002 dus). Wij wijzen
de Vlaams-Brabantse provinciegouver-
neur  Lode De Witte, die als regerings-
commissaris zal geroepen worden om
toe te zien op de organisatie van de ver-
kiezingen, op de verschillende resolu-
ties die dienaangaande reeds door de
provincieraad van Vlaams-Brabant
werden aangenomen, de laatste op 21
maart 2007. We herinneren alle Vlaam-
se partijen vooral aan de Plechtige
Splitsingsverklaring van 13 mei 2004.
Het was een plechtige belofte aan de

actievoerende burgemeesters en

de 13.000 betogers te Halle om

Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld

en zonder toegevingen te splitsen.
Voor een onverwijlde splitsing is het in-
middels te laat, voor een splitsing zon-

De (beloofde) splitsing is er niet

gekomen en om de kloof met de kiezer

te dichten...
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der toegevingen niet. Het is nog niet te
laat om deze splitsing te realiseren
vóór 10 juni, de wetsvoorstellen tot

splitsing zijn reeds lang ingediend

en getoetst door de Raad van State

en kunnen bij eenvoudige meerder-

heid worden goedgekeurd. Waarop
wachten onze Vlaamse politici nog,
want, “wat belet ons Vlaamse partijen

nu (na het door Wallonië opgelegde

vreemdelingenstemrecht) nog om op

onze beurt onze meerderheid uit te

spelen? Om bijvoorbeeld de splitsing

van Brussel-Halle-Vilvoorde af te

dwingen?” (Bart Somers in Het Belang
van Limburg op 7 februari 2004)

Een splitsing voor 10 juni is de enige
mogelijkheid om de vertrouwensbreuk
die door de herhaalde woordbreuk is
ontstaan te herstellen. Het is ook de
enige garantie op een splitsing zonder
toegevingen. De splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde mag geen voorwerp

uitmaken van een koehandel bij het
aanstaande rondje staatshervormen.
Waarom zou de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde ten koste moeten gaan
van verdere stappen in de staatshervor-
ming en van verdere stappen naar meer
Vlaamse welvaart? Waarom zou Vlaan-
deren moeten betalen om de toepas-
sing van de grondwet te verkrijgen?

Het is begrijpelijk dat in volle verkie-
zingstijd de aandacht volledig ver-
schuift naar de splitsing van de kies-
kring Brussel-Halle-Vilvoorde. Laat ons
toch niet vergeten dat ook de split-

sing van het gerechtelijk arrondis-

sement Brussel-Halle-Vilvoorde

voorwerp uitmaakt van de talrijke

aangenomen resoluties en even tal-

rijk aangegane beloftes. Het gerech-
telijk arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde is vier maal zo groot als het
gemiddelde arrondissement. Het dient
te werken met twee taalregimes en ligt

verspreid ligt over twee provincies en
gewesten met elk hun eigen beleid en
regelgeving. De inwoners van Halle-Vil-
voorde zijn het slachtoffer van de twee-
taligheid van de Vlaamse magistraten
die steeds meer Franstalige zaken moe-
ten behandelen, Vlaamse zaken blijven
daardoor vaak al te lang aanslepen. Het
spreekt voor zich dat Brussel met zijn
grootstedelijke criminaliteit en het
meer landelijke Halle-Vilvoorde elk
hun eigen noden hebben. Een split-

sing van het gerechtelijk arrondis-

sement zou garant staan voor beter

bestuur van de rechtbanken, par-

ketten en politie en garandeert een

gelijkwaardige behandeling van

alle Vlamingen. Wie kan daar iets op
tegen hebben?

Halle-Vilvoordekomitee,

Vlaamse Volksbeweging

en Taalaktiekomitee

onder auspiciën van het O.V.V.

SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

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

COLLEGE
3de en 4de jaar:

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

TSO: Handel
BSO: Kantoor

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

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

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

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

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

www.smo-vzw.be

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

www.smo-vzw.be

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

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

Uit sympathie
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Herhout

Gehucht van Tollembeek met een ka-
pel, een waterreservoir, enkele lappen
bos en gelegen in de vallei van de Rode
Gracht. We houden eventjes rechts en
dan links de Winterkeer, de Stations-
straat en de Nieuwstraat naar 

Galmaarden

Deze gemeente is 3.493 ha groot en telt
8.060 inwoners (Brabantse patten). Bij
de jongste verkiezingen haalde CD&V
er 16 zetels en de rest verenigd in de
partij Kartel 3 zetels. Pierre Deneyer is
er burgemeester. De gemeente omvat
de dorpen Galmaarden, Tollembeek en
Vollezele. Ze grenst aan Geraardsber-
gen, Ninove, Gooik, Herne en Bever.
Wandelen kan men volop: er is de Mo-
len-, de Pauwel-, de Walgrave- en de
Vollezele-wandeling.
Het verstedelijkte dorp Galmaarden
aan de Mark is 1.161 ha groot en is een
golvend leemplateau van 25 tot 108 m
met nog landelijke gehuchten. Vroeg-
ste vermelding in 1164 als Galmardia.
Behoorde achtereenvolgens toe aan de
heren van Brakel (Braine), Montigny-
Saint-Christophe, Haamstede en Bous-
su. Het driehoekig marktplein heeft
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Galmaarden

IN onze vorige aflevering ein-
digden we in de “faciliteitenge-

meente” Bever. Met de Pijpestraat
verlaten we voorgoed de taalgrens
en ze brengt ons in de kortste keren
naar

nog huizen uit de 18e en 19e eeuw. De
Sint-Pieterskerk is classicistisch. Aan
het Marktplein ligt de Kammeersweg
en daar staat het Baljuwhuis uit de 17e
tot 19e eeuw met een groene ruimte
van 5 ha. Het is een voormalige brou-
werij en nu een Trefcentrum. Met de
Hoogstraat komen we in

Bruinsbroek

Een gehucht met het 18e-eeuwse Hof
ter Winden. De Bruinsbroekstraat
brengt ons naar de Bosberg, op de
grens met Geraardsbergen en wel ge-
kend als eerste-klas-hindernis in de
wielerklassieker De Ronde van Vlaan-
deren. Het Raspaille-, Moerbeke- en
Karkoolbos die we daar zien, liggen
volledig op Moerbeke, dorp van Ge-
raardsbergen. We nemen links de Veld-
straat, kruisen het gehucht Wildert en
komen met de Paulusstraat in het ge-
hucht 

Sint-Pauwel

Rond de schilderachtige 16e-eeuwse
kapel van Sint-Paulus ontstond deze
legende. In de 14e eeuw heerste er in
deze contreien een epidemie van de
pest. Op een dag trok een man in het
wit gekleed door het dorp en deelde
broodjes uit aan de mensen en de die-
ren. De ziekte verdween meteen. Om-
dat dit gebeurde op de dag van Sint-
Paulus-Bekering dachten de dorpe-
lingen dat de witte man Sint-Paulus in
hoogsteigen persoon was. Ze richtten
een kapel op tot zijn eer en hier rond
ontstond een bedevaart en een Pau-

welviering. De zondag van of na 25 ja-
nuari worden aan de kapel rogge-
broodjes gewijd en ’s namiddags wor-
den ze te grabbel gegooid. De
Geraardsbergsestraat wordt Kapelle-
straat en brengt ons terug in het cen-
trum. Hier nemen we de Brusselstraat
(ze hebben hier blijkbaar ook al de
Brusselitis), kruisen de Beverbeek bij
Piepelo en de Molenveldbaan brengt
ons naar het gehucht

Sint-Leonardus

Hier staat de Sint-Leonarduskapel uit
1771, en in het noorden aan de Congo-
bergstraat het Hof ten Berg. De Huis-
manstraat en rechts de Ezelveldstraat
voeren ons naar het gehucht

Repinge

Hier staat sinds 1906 de voormalige
paardenstoeterij Harras de Vollezele.
De Sint-Annakapel is in arduin. De Re-
pinge- en de Vollezelestraat brengen
ons naar

Tollembeek

Het woondorp aan de Mark van 1.363
ha is golvend met hoogten tussen de 25
en 66 m. Oudste vermeldingen Tholo-
becca (1148) en Tolembeke (1211). Tot
de 13e eeuw deel van de gemeente Her-
ne, daarna onafhankelijk maar rechts-
gebied Hernegewout. Woonplaats van
de beroemde B.V. Urbanus (zie kader-
artikel). 

Brabants trekpaard. Galmaarden - Baljuwhuis.

(zie vervolg op blz. 14)
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Urbanus 
Urbanus (voorheen Urbanus van
Anus) is de artiestennaam van Urbain
Servranckx (St.-Gertrudis-Pede, Dil-
beek, 7 juni 1949), een Vlaams ko-
miek, zanger en acteur.

Cabaretier

Vanaf het be-
gin van de ja-
ren ‘70 trad
Urbanus in de
Vlaamse thea-
ters op met de
begeleidings-
groep Anus. Al snel ging hij solo de
theaters in als Urbanus van Anus. In
1974 kwam zijn eerste LP uit, Lee-
vend. Dit debuut was goed voor vijf
hitsingles. Naar aanleiding van zijn
theatersuccessen werd hij door de
toenmalige BRT gevraagd een komi-
sche act te verzorgen in het program-
ma Zorg dat je d’er bij komt. Urba-
nus’ antwoord hierop was: Nu gaan

zelfs de blinden mij herkennen. Uit-
eindelijk liet hij zijn achternaam val-
len en noemde hij zichzelf simpelweg
Urbanus. Na Vlaanderen was Neder-
land aan de beurt en trad hij vanaf
1975 ook in Nederlandse theaters op.
Zijn plaat Een bakske vol met stro

(1979), een kerstlied dat de geboorte
van Jezus Christus parodieerde, zorg-
de voor veel ophef bij de katholieke
kerk, maar het volk kon blijkbaar de
plaat best genieten; zo’n 150.000
exemplaren werden ervan verkocht.
In 1982 haalde zijn dubbelelpee 10

jaar Urbanus live platina, en zijn sin-
gle Quand les Zosiaux chantent dans

les bois was opnieuw een groot suc-
ces. In 1983 maakte en schitterde hij
in het TV-programma Beter 10 crises

in de lucht dan 1 in ons land.

Strips

Urbanus is ook de naam van de stri-
preeks die vanaf 1984 startte. In deze

strips worden de komische avonturen
uit de fictieve jeugd van Urbanus uit
de doeken gedaan in zijn woonplaats
Tollembeek. De stripverhalen worden
door Urbanus samen met tekenaar
Willy Linthout gemaakt. De eerste
strip Het fritkotmysterie werkte aan-
stekelijk en er verschenen 4 tot 5 al-
bums per jaar bij de Antwerpse Uitge-
verij Loempia. In deze reeks zijn er
ondertussen al 121 albums versche-
nen.

Films
In oktober 1987 kwam Urbanus met
zijn eerste film Hector op de proppen.
Hij schreef het scenario samen met de
debuterende regisseur Stijn Coninx.
Het werd een enorm succes. De film
won de eerste prijs op het Internatio-
nale Festival van de Komische Film in
Chamrousse (Fr) en Urbanus ontving
er de prijs “beste acteur” van Radio
France en Dauphiné Libéré. Hector

werd het grootste kassucces in de
Belgische filmgeschiedenis. Dit suc-
ces op het witte doek vroeg om een
vervolg en in 1990 kwam Koko Flanel

uit, opnieuw met de samenwerking
van Stijn Coninx. Deze film verpulver-
de het vorige record en is nog steeds
het grootste kassucces. In 1993 ver-
tolkte Urbanus de hoofdrol in een
film van de Fransman Jean-Paul Li-
lienfeld De Zevende Hemel, maar de
film kon het grote publiek niet beko-
ren. In 1995 zagen we Urbanus schit-
teren in de 12-delige televisiereeks
Genoeg Gelachen, nu Humor, wat
goed was voor een wekelijkse note-
ring in de top vijf van de kijkcijfers.
Er kwam ook een single uit, nadat hij
tien jaar geen plaat meer gemaakt
had. Het nummer Poesje Stoei was
meteen goed voor een nummer één-
hit. In 1996 zetten Urbanus en Willy
Linthout een punt achter de uitgeverij
Loempia (opgericht door Linthout
zelf), en gaven voortaan hun strips uit
bij de Standaard Uitgeverij. Met Jan
Bosschaert als tekenaar startte Urba-

nus in 1998 een nieuwe stripreeks: De

Geverniste Vernepelingskes, waarin
ze alle Bekende Vlamingen belache-
lijk maken.
In 2001 werd er op de dijk van Middel-
kerke een standbeeld ter ere van Ur-
banus ingehuldigd. Van 2002 tot 2004
verzorgde Urbanus het scenario van
de eerste vier albums van Klein Suske
en Wiske. Jeff Broeckx verzorgde de
tekeningen.
In 2003 begon Urbanus twee nieuwe
stripreeksen met Dirk Stallaert. Mie-

leke Melleke Mol en Plankgas en Pla-

stronneke. In 2005 verscheen de serie
Urbain, 7 episodes van 30 minuten,
waarin Urbanus zichzelf speelt in een
fictieve reeks over z’n leven. In dat-
zelfde jaar nam hij het Nederlandstali-
ge commentaar van de film March of

the Penguins voor zijn rekening. Bij-
na haalde Urbanus dat jaar ook de no-
minatielijst voor De Grootste Belg in
Vlaanderen (eindigde op nr. 34 buiten
reeks). In 2006 speelde hij de rol van
tovenaar in de film K3 en het IJsprin-

sesje en was hij ook te zien op VRT
één en op Nederland 2 met een real-
life-soap genaamd Urbain.

Theaterprogramma’s

1982 - Urbanus Live
1985 - Urbanus in ‘t Echt
1998 - Hiep hiep rahoe fantastisch 

live
2003 - Ik ben een Plastiek Zakske

Discografie

1974 - Urbanus van Anus leevend
1975 - Urbanus van Anus in de 

Weide/Urbanus van Anus op 
de Vijver

1977 - Drie Sprookjes
1978 - Volle Maan
1979 - Is er Toevallig een Urbanus in 

de Zaal?
1982 - 10 jaar Urbanus Live
1985 - Urbanus Plezantst
1985 - Urbanus in ‘t Echt
1995 - Iedereen Beroemd
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Aloïs Walgrave
Vlaams dichter en prozaschrijver,
geboren te Gent op 9 februari 1876.
Volgde thomistische wijsbegeerte
en klassieke filologie te Leuven en
aan het groot seminarie te Meche-
len. Was vanaf 1920 tot zijn dood
pastoor te Vollezele. Hij probeerde
het bijbeldrama te renoveren en
was vooral bekend als dichter van
religieuze en natuurpoëzie in de
trant van Gezelle, voor wie hij een
grote bewondering koesterde. 

Zijn studie Gedichtengroei (1914)
en Het leven van Guido Gezelle,

Vlaamschen priester en dichter (2
dln., 1923-1924), nog steeds de
meest betrouwbare en gedetailleer-
de Gezellebiografie, getuigen daar-
van. Walgrave was medewerker
van de bladen Dietsche Warande &

Belfort en Jong Dietschland. Hij
schreef drie dichtbundels Stille

stonden (1905); Noodkreet (1908)
en Zingende snaren (1909), een
evangeliespel De blindgeborene

(1907), het mysteriespel Het spel

van Onze-Lieve-Vrouw, of Maria’s

leven (2 dln., 1910), dat op geregel-
de tijdstippen te Halle opgevoerd
werd, het kerstspel Vrede op aarde

(1911) en het lekespel Jeugddroo-

men (1913).

Aloïs Walgrave overleed te Brugge
op 28 februari 1930.Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65

Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.
zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten

De neogotische Sint-Martinuskerk is
van 1870. Het dorp kent nog vele geslo-

ten en halfgesloten boerderijen. Aan de
Mark staat de gemoderniseerde Heet-

veldemolen. Terug langs de Vollezele-
straat, rechts de Bakkers-straat en de
Kamketse tot de Ninoofsesteenweg en
we zijn in

Vollezele

Woondorp aan de Bakkersgracht van
972 ha met villawijken. Oudste vermel-
dingen Uo-lensela (1117) en Uolenzele
(1210). Sinds 1248 heerlijkheid van de
heer van Edingen. Het geslacht Aren-
berg bezat er belangrijke goederen.
Sterk golvend landschap van 32 tot 
105 m. 
De classicistische Sint-Pauluskerk is
van 1776. Hier was de letterkundige
Aloïs Walgrave pastoor van 1920 tot
1930 (zie kaderartikel). De kasteel-
straat brengt ons langs de Zavelberg en
het Steenhoutbos naar

Steenhout

In feite een gehucht van Ninove maar
op Vollezele staat het waterkasteel

Steenhault met neerhof uit de 17e-18e
eeuw. Zetel van de voormalige heerlijk-
heid. Groot domein met beboomd
park. Terug langs de Kasteelstraat en
links de Molenstraat en we zijn in Oe-
tingen, maar dat is voor de volgende
maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Galmaarden - Driscartmolen. Galmaarden - Mark.

Vollezele - Kerk.

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!

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.

Wasserij IRIS nv

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

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 657 05 02
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Marnixring 
Internationale Serviceclub
www.marnixring.org

Marnixring Overijse De Vrijheijt

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.

Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny

In 2006 werd Delitraiteur, een winkel-
keten van de group Louis Delhaize
door FEDIS, de federatie van de distri-
butiesector, verkozen tot handelszaak
van het jaar omwille van “het originele
winkelconcept”. Delitraiteur wordt
door Fedis ook geprezen omwille van
de klantvriendelijkheid.

Dat Nederlandstaligen in de vestiging
van Overijse enkel in het Frans aange-
sproken worden en vaak zelfs niet in
de eigen taal kunnen bediend worden
omdat Deli in een Vlaamse gemeente
ééntalig personeel tewerkstelt, is in-
derdaad een heel origineel winkelcon-
cept. Wat de klantvriendelijkheid be-
treft, wordt waarschijnlijk die van de
Nederlandstalige klanten tegenover
het Franstalige personeel bedoeld en
niet omgekeerd. De kassabedienden
wensen zich immers niet eens te excu-

Delitraiteur

seren voor hun onkunde. “Tout le mon-
de n’est pas doué”, kreeg ik op een keer
te horen toen ik aan de kassabediende
de opmerking maakte dat het toch niet
normaal was dat ze niet tweetalig was.
Toen ik een andere keer wees op de
taallessen die de gemeente organiseer-
de, was het antwoord laconiek “Je ne
suis pas d’ici”. 

De wantoestanden bij de Delitraiteur
slepen al langer dan vijf jaar aan. In
april 2002 kreeg de zaak net als een
aantal andere winkels langs de Brussel-
sesteenweg bezoek van de Vlaamse
Jongeren Overijse en het Taal Aktie Ko-
mitee. In het verslag van het Laatste
Nieuws lezen we “Een winkeljuffrouw
liet haar misnoegdheid liet horen. In
het Frans. ‘In Overijse mag je Neder-
lands spreken hoor mevrouw", zei
TAK-verantwoordelijke Bart De Valck.
Waarop ze ‘jamais’ riep”

De klachten bleven zich opstapelen.
Delitraiteur Overijse antwoordde daar
nooit rechtstreeks op. Wel via de
hoofdzetel in Montignies-sur-Sambre.
Die liet in april van 2006 aan het ge-
meentebestuur van Overijse weten dat
het personeel vanaf september van dat
jaar Nederlandse taallessen zou vol-
gen. De gemeente liet na te controleren
of dit inderdaad het geval was. De klan-
ten van Deli moesten jammer genoeg
vaststellen dat er niets veranderde.
Niet in september, niet in oktober, niet
in november, niet in december, niet in
januari, niet in februari en niet in
maart. Tot op heden is het personeel
van Deli in overgrote meerderheid
Franstalig. In het beste geval wordt
men in de winkel met “Goeie dag. Bon-
jour” begroet, vaker wel dan niet ech-
ter uitsluitend in het Frans. Bovendien
spreken een aantal medewerkers geen
woord Nederlands.

Na nieuwe klachten werd Deli op-
nieuw door de gemeente aangeschre-
ven. Deli meldde eind februari dat er
een zelfstandige was aangesteld als
nieuwe zaakvoerder en dat die vastbe-
sloten was enkel tweetalig personeel
aan te werven. Een maand later is er
echter nog steeds niet veranderd zoals
we konden vaststellen tijdens twaalf
verificatiebezoeken tijdens de maand
maart.

Het is duidelijk dat het geen zin meer
heeft brieven over en weer te blijven
sturen tussen gemeente en Delitraiteur.
In geval van ernstige zaken zoals deze
is het aangewezen om meteen per-
soonlijk contact te nemen met de zaak-
voerder en duidelijke afspraken te ma-
ken. We hopen dat hier hoogdringend
werk van gemaakt wordt en dat er in
samenspraak met de gemeente een
aanvaardbare oplossing wordt uitge-
werkt d.w.z. Nederlandskundig perso-
neel, Nederlands als eerste aanspreek-
taal en enkel schakelen op verzoek van
de klant.

Om de Delitraiteur te tonen dat het
ernst is, vragen we aan de lezers om de
Deli aan te schrijven om uw misnoegen
kenbaar te maken en deze handelszaak
tot bericht van verbetering te boycot-
ten. Dit heeft nu heus lang genoeg aan-
gesleept. (R.C.).

Delitraiteur
Ch. De Geert

Kasteelstraat 2, 3090 Overijse
Tel.: 02 687 57 47 - Fax : 02 688 13 32

Ondanks hoogste concentraties 

in Wallonië...

smog alarm-boetes alleen 

in Vlaanderen

V
LA

A
M

S 
B

EW
EG

EN



17Spoorslag jaargang 37, nummer 2 - 2007

SO
C

IA
A

L B
EW

EG
EN

“Dat voor mij nooit later, hoor! Geef
mij maar een pilletje als ik niet meer uit
de voeten kan. Liever dat dan naar het
rusthuis te moeten.” Rusthuizen staan
nog altijd in een kwaad daglicht, en dat
is onterecht want voor veel ouderen is
zelfstandigheid tot het einde verre van
ideaal.
Vanwaar dat somber beeld van rust- en
verzorgingstehuizen? Waarom missen
ze elke aantrekkingskracht? “Rusthui-
zen zijn triestig, de verzorging is onder-
bemand, het eten is matig, de bewo-
ners zijn lastig, en je verliest er elk
contact met de buitenwereld. Kortom,
een rusthuis is niet meer van deze tijd.
En het is verschrikkelijk duur!”
Maar soms heb je weinig te willen.
Ziekte en aftakeling kunnen je op de
meest onverwachte tijd in je leven
overvallen, en ondanks alle goede wil
en inzet van de omgeving is permanen-
te en langdurige zorg de enige optie.
Dag en nacht klaar staan voor iemand
kan echter alleen in een rusthuis. Ge-
zinszorg krijgt dit niet voor elkaar.
We verwachten met zijn allen dat we vi-
taler oud worden dan vorige genera-
ties. Na onze pensionering gaan we
niet somber achter onze geraniums zit-
ten, wachtend op de komst van onze
kinderen, maar breekt er een nieuwe
levensfase aan, waarin we ons actief
storten op reizen, studeren en sporten.
Ons ideale vooruitzicht op een goede
oude dag sluit nauw aan bij het oude-
renbeleid dat een aantal jaren geleden
door de overheid is ingezet. Ieder indi-
vidu moet zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen, met het behoud van de
regie over het eigen leven, autonoom,
en vol keuzemogelijkheden. Alternatie-
ve woonvormen, zoals serviceflats,
kangoeroewonen of samen met gene-

En waarom niet naar een rusthuis?

ratiegenoten in een afgedankt klooster
of woonboerderij gaan leven, is zeker
te verkiezen boven een verblijf in een
rusthuis. 
Dit verwachtingspatroon is echter niet
altijd haalbaar, want bij oud worden
hoort ook aftakeling, of we dat nu
graag horen of niet en of we dat nu wil-
len accepteren of niet. Zoals we de
dood zoveel mogelijk uit het publieke
domein verbannen, zo proberen we ou-
derdom en verval weg te denken. Ge-
zond eten en sporten ten spijt, lichaam
en geest gaan gewoon achteruit. Bij de
één al wat vroeger en intenser dan bij
de ander.

We moeten ook oppassen voor de kwa-
lijke kantjes die aan de veralgemening
van  verzelfstandiging en individualise-
ring van ouderen zitten. De solidariteit
met onze oudere en kwetsbare mede-
burgers dreigt daardoor immers te ver-
dwijnen. De mensen die financieel en
economisch draagkrachtig zijn zullen
zich inderdaad best kunnen redden.
Maar degenen die altijd kwetsbaar wa-
ren, mensen onderaan de sociale- en
inkomensladder zullen het waarschijn-
lijk zwaarder krijgen.
De overheid doet tegenwoordig markt-
onderzoek naar de mogelijkheden om

meer commerciële bedrijven voor de
zorg- en welzijnssector te interesseren.
Ze denkt daarbij onder meer aan de
rusthuissector waar commerciële ini-
tiatieven voor een aanbod kunnen zor-
gen dat interessant is voor welvarende
bejaarden.
Maar wat met de generatiegenoten die
zich niet financieel en organisatorisch
kunnen indekken voor de oude dag?
Hoe vergaat het ondertussen de alleen-
wonende oudere, met een lage sociaal-
economische status, kwetsbaar en
zorgbehoevend? Zijn autonomie en
zelfstandigheid nog wel het hoogste
goed als je kwetsbaar en afhankelijk
bent? Ouderen zonder een sociaal
vangnet, hulp uit de buurt of mantel-
zorg dreigen te vereenzamen of zich-
zelf te verwaarlozen. Deze kwetsbare
groep krijgt onder andere ernstigere
gezondheidsklachten dan wanneer ze
in een omgeving verkeren met ruimte
voor aandacht en permanente verzor-
ging. Voor hen is alternatief wonen of
thuiszorg geen oplossing.
Wonen in een rusthuis moet voor men-
sen, die geen boodschap hebben aan
‘zo lang mogelijk zelfstandig en onaf-
hankelijk wonen’, aangenaam en aan-
gepast kunnen zijn. Creatieve geesten
moeten toch in staat zijn, ook in een
verzorgingsinstelling, de mens als een
individu te zien en als dusdanig te be-
handelen. Als dat tot het einde onzer
dagen kan, zullen mensen misschien
bewustere en juistere keuzes maken,
en veel minder bang zijn voor hun oude
dag. 
Een rusthuis niet meer van deze tijd?
Maak het van deze tijd!

Micheline Baetens, 

Klavertje4Zelfzorg

Rusthuizen staan nog altijd
in een kwaad daglicht, en
dat is onterecht want voor

veel ouderen is
zelfstandigheid tot het
einde verre van ideaal.

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Bezoek ook eens  www.spoorslag.org !
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1907 - 1907 - 1907

Duisburg : Het gemeentebestuur ver-
waarloost begin van de jaren twintig
van vorige eeuw op flagrante wijze de
gebouwen en het meubilair van de ge-
meentelijke jongensschool. Pas na de
zoveelste aanmaning van de Brabantse
gouverneur wordt met de bouw van
een derde klaslokaal begonnen. En
aangezien meester Hendrik Mellaerts,
bijgenaamd de “kleine meester” met
ziekteverlof is tot zijn ontslag aanvaard
wordt op 25 augustus 1927, komt er
een betrekking vrij. Als hulponderwij-
zer start half september van datzelfde
jaar Germanus Puttemans, die op 29
november 1907 het Duisburgse levens-
licht zag.

1932 - 1932 - 1932

Overijse:: Na zijn priesterwijding te
Scheut op 28 september 1928 reist Jo-
zef Poot in augustus 1925 naar de Filip-
pijnen af. De reis duurde anderhalve
maand! Hij studeert Ilokaans, wordt
onderpastoor in Pugo, vervolgens in
Lubuagan en ook nog eens zes jaar in
het onherbergzame Kabuago. Na een
herstel van de malariaziekte begint hij
te werken te Bontoc bij koppensnel-
lers. Het vergt heel wat van zijn li-
chaam en daarom mag hij met vakantie
naar zijn geboorteland komen. Van de-
cember 1932 tot mei 1934. En die laat-
ste datum brengt me een klassieke foto
voor de geest van de reusachtige
Vlaamse Kermis die de BJB-jongens en
meisjes voor het missiewerk van pater
Jozef Poot hebben georganiseerd in het

park van het Kasteel van IJse. Wij druk-
ken hem hier graag af. En vijftig jaar
sterft Pater  Poot (zie 1982).

1957 - 1957 - 1957

Overijse: De eerste prins Isca wordt ge-
kroond op het Justus Lipsiusplein op
de vooravond van de zesde druiven-
oogst- en eerste wijnfeesten. Op zater-
dag 24 augustus 1957 worden de vier-
daagse feesten ingezet met een
evocatie van Overijse ten tijde van Ka-
rel van Lorreinen. In het groots open-
luchtspel ‘Prins Isca krijgt de macht’,
geschreven door P. Thys, traden ook de
nar Grapjas, Tijl Uilenspiegel en de reu-
zen met hun jongste telg op. En wie
was prins Isca? Frans Demol, de man
die al vijftig jaar actief is in allerlei vrij-
willigers- en welzijnswerk.

Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ... jaar geleden

Indrukwekkende groep vrijwilligers op de trappen

van het Kasteel van IJse. Iedereen kreeg van pater

Jozef Poot als blijvende dankbetuiging een

eigenhandig getekende foto.
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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

Pater Jozef Poot voor zijn tweede en

laatste vertrek naar de Filippijnen in

1934.

1982 - 1982 - 1982

Overijse op de Filippijnen: Op een mei-
dag in 1982 sterft pater Jozef Poot in
Baguio op de Fillippijnen. Sinds 1934
was hij niet meer in zijn geboortedorp
Overijse (° 31-1-1898) geweest, maar er
bleef wel regelmatig contact. Meer nog:
hij was op het laatst van zijn verdien-
stelijk leven abonnee geworden van
ons tijdschrift, dankzij collega scheu-
tist én missionaris Albert Depré. Een
kort, letterlijk uittreksel uit een brief
aan Jozef Depré: “Uw vriendelijke
broer heeft me onlangs een magazine
bij name “Spoorslag” overhandigd.
Daarop stond uw adres te zien. En did
laat me toe uw te schrijven”.                  

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

VERZEKERINGEN

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

TASTENHOYE bvba

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

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

De Druivenstreek vanuit de lucht

Zit je in een vliegtuig dat vertrekt of
aankomt in Zaventem mag je al van
geluk spreken als je stukken van
onze streek herkent. Nu ligt er in de
boekhandel een kijkboek “Rand in
Zicht”, dat rijkelijk tegemoet komt
aan onze wens onze gemeenten eens
anders te bekijken. Een verrassende
kijk op 19 Vlaams-Brabantse ge-
meenten rond Brussel.

Tervuren met zijn vele verschillende
facetten; Overijse-Centrum met zijn
wereldvermaarde S-bocht, Jezus-Eik
aan de rand van het bos, het kasteel
van Marnix van Sint-Aldegonde; een
algemeen gezicht op Hoeilaart met
achter het bos de Brusselse agglome-
ratie, het kasteelgemeentehuis en 
-hoeve,…  Op slechts een paar foto’s
zijn druivenserres te zien, nog het
meest in de buurt van de Brusselse-
steenweg te Overijse (blz. 97) en 
Eizer (blz. 101). En acht verwaar-
loosde serres in Merchtem! (blz. 174)

Onze gemeenten zijn sterk residen-
tieel geworden. Kleine, landelijke
dorpjes zijn het al lang niet meer.
Toch hebben zij een aangename ei-
genheid weten te bewaren, en profi-
ciat aan die gemeentebesturen die
leef- en woonkwaliteit hoog in het
vaandel hebben.

Om de tiende verjaardag van vzw De
Rand op een oorspronkelijke manier
te gedenken, werd gekozen voor een
eerste-klasse-fotoboek. De Neder-
landse luchtfotograaf Karel Tomeï

toerde zowat zeventig uur met foto-
toestel en helikopter boven een
streek die opvallend verscheiden is.
Vertrekkend in Wemmel wordt in het
werk de cirkel rond de hoofdstad in
wijzerzin gevolgd. Het resultaat is
een bundel van 300 luchtfoto’s, inge-
leid door een tekst van Guido Fon-
teyn ‘Vanuit het oogpunt van de wil-
de ganzen’, die eindigt met de zin:
“Misschien snatert zo een vlucht wil-
de ganzen dan onder elkaar, bij het
fourageren op die vette weide bij Vil-
voorde: Dat is hier nog zo slecht

niet. Laat ons hier blijven. Water en

groen alom en vriendelijke men-

sen.”

Water en groen, maar ook veel eco-
nomische bedrijvigheid met autowe-
gen, knooppunten, parkeerruimtes,
die de dorpsstructuur van weleer
heeft aangetast. Maar tegen een hori-
zont van Brusselse wolkenkrabbers
zijn onze 19 dorpen toch ook anders
gebleven, gemeenten op mensen-
maat. Op maat van vriendelijke men-
sen. Spijtig, onder elke foto ont-
breekt een fijn regeltje lokalisering.

Het boek wordt geschonken aan de
winnaar van de Kronkel in dit num-
mer. Waag je kans! (F.S.)

vzw De Rand, “Rand in zicht, een

verrassende kijk op de Vlaamse

rand rond Brussel”, Roularta

Books, 197 blz., 19,95 euro
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ANTWERPEN: € 15 G.V.; € 20 L.U.
BELLEGEM: € 15 J-P.D.W.
BERCHEM: € 15 E.D., J.D.R.
BERTEM: € 25 J.B.
BOECHOUT: € 20 H.K.
BORGERHOUT: € 15 R.O.
BRUSSEL: € 15 W.C., E.A.
DEINZE: € 15 J.C.
DILBEEK: € 15 M.G.
DUISBURG: € 15 F.T.
DWORP: € 20 H.D.
EREMBODEGEM: € 25 P.C.
GANSHOREN: € 15 J.R.
GENT: € 15 E.A.
GRIMBERGEN: € 15 B.L., N.D.W.
HALLE: € 20 M.S.
HERENT: € 15 V.H.J.
HEVERLEE: € 15 G.S.; € 25 H.V.
HOEILAART: € 15 L.M., J.V.E., M.B.,
G.J-G., R.P., M.B., C.T., D.J., K.V.V.;  
€ 20 A.D., E.J.

KORTENBERG: € 15 G.C.
LOONBEEK: € 15 A.W.; € 25 J.D.
LOVENDEGEM: € 15 R.R.
LUBBEEK: € 15 F.G.
MARIA-AALTER: € 15 P.B.
MEERBEKE: € 15 U.D.
MELLE: € 15 K.M.
MERELBEKE: € 15 S.V.
MERKSEM: € 15 J.M.
OVERIJSE: € 15 K.D., H.V., H.D.R.,
R.M., F.D.-V., F.D.T., R.D., J.D., D.D.,
R.G., W.V., G.V., J.D., R.P., W.V., J.O.,
S.V.D., H.D., A.R., J.S., M.G., F.D.B.,
J.P., J.R., H.V.B., R.C., J.V., N.B., J.W.,
U.N., M.D., P.P., R.S., A.V., G.L., E.V.,
R.G., P.V.S., D.G., M.V., L.V.D.L., E.A.,
P.R., P.C., H.D.; € 20 H.R., L.D.C., S.S.,
D.J., F.B., E.V.H.; € 25 M.G., E.D., P.M.,
P.P., D.V., R.G., A.L., F.S. E.D.; € 50

G.C., V.D., L.T.
‘S-GRAVENVOEREN: € 15 R.B.

SCHILDE: € 15 J.D’H.
SINT-AGATHA-BERCHEM: € 15 H.V.E.
SINT-AGATHA-RODE: € 15 J.R.
SINT-JORIS-WEERT: € 15 C.L.
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: € 15

H.V.
SINT-PIETERS-LEEUW: € 25 L.D.
TERVUREN: € 15 E.R., J.V.; € 20

J.D.R., A.V.
VILVOORDE: € 25 A.D.V., D.V.D.V.
VOSSEM: € 15 A.S., A.V.H., G.S.
WEMMEL: € 25 M.D.D.
WESTRODE: € 55 L.L.
WEZEMBEEK-OPPEM: € 15 T.V.D.A.;
€ 20 F.V.
WILSELE: € 20 D.D.C.
ZAFFELARE: € 15 G.M.
ZAVENTEM: € 15 H.V., B.M., W.B., B.C.
ZEMST: € 15 D.D.
ZOTTEGEM: € 15 K.D.C.
ZWIJNDRECHT: € 15 D.D.

Dank u, steunabonnee

Na de betoging van Halle op 9 mei 2004
in de aanloop van de Europese verkie-
zingen van 13 juni 2004, ondertekenden
de verantwoordelijken van de paarse
Vlaamse regeringspartijen een plechtig
akkoord met de burgemeesters van
Halle-Vilvoorde.

Wij engageren ons om

– De splitsing van de kieskring BHV
op de politieke agenda te zetten. De
besprekingen moeten leiden tot een
toepassing van de grondwet en een
uitvoering van de arresten van het
Arbitragehof. Daarvoor dient geen
prijs betaald.

– Onze fracties in kamer en senaat  de
ingediende wetsvoorstellen te laten
goedkeuren, indien de splitsing niet
onmiddellijk wordt gerealiseerd.

– Onze ministers in Vlaamse en fede-
rale regering in geen geval medewer-
king te laten verlenen aan welke
tuchtmaatregel ook tegen leden van
colleges van burgemeester en sche-
penen.

(Getekend) Bart Somers, Paul Van

Grembergen, Dirk Sterckx, Steve Ste-

vaert en Els Van Weert.

De Vlaamse regering nam de verklaring
over in het Vlaams regeerakkoord

van juli 2004 en stelde dat de fracties
van haar regeringspartijen in kamer en
senaat wetsvoorstellen zouden indie-
nen en onverwijld goedkeuren.

“De Vlaamse regering zal parallel en te-
gelijk de institutionele middelen aan-
wenden waarover ze in het kader van
het coöperatief federalisme beschikt
om dit te realiseren”.

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

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

Open van maandag tot vrijdag
van 11.30 tot 14.30 u en van 18.30 tot 22.30 u.
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Biljarten op z’n Belgisch

Volgens enkele intellectuele profs van
UCL moeten Wallonië en Brussel blok
vormen tegen de Vlaamse arrogantie!
(die van de grondwet te willen toepas-
sen?). Ze doen maar. Het huis zou te
klein zijn mocht Vlaanderen blok wil-
len vormen tegen Wallonië, met zeg
maar bij voorbeeld het Duitstalig lands-
gedeelte, of waarom niet, met Brussel.
Die zogezegde Vlaamse arrogantie is
dan een mooi excuus om haat te zaaien
tegen een Vlaanderen dat ze wel jaar-
lijks gretig plunderen, of is dat inder-
daad niets meer dan solidariteit? Nog
nooit heeft een Vlaamse partij gezegd
die solidariteit te willen stoppen. Toch
zeggen die Belgicistische Walen er
graag bij dat België niet meer hoeft
zonder die “solidariteit”. Idealisme en
echt royalisme bestaan dus eigenlijk
ook niet bij onze zuiderburen. 

•
Vlaanderen doet het heel goed. Toe-
stromende hardwerkende Oost-Euro-
peanen stellen onze sociale zekerheid
veilig voor de toekomst, want zij ko-
men de gaten vullen die wij te min vin-
den. Mooi meegenomen toch. Als ze
maar niet te enthousiast gaten vullen in
onze gevangenissen natuurlijk, want
die zijn er toch al lang niet meer.
Vlaamse budgetten kloppen jaar na
jaar, en met overschot. Dat geld moet
dan federale putten vullen. Onze medi-
sche hulpdiensten hebben nog altijd
taalproblemen met lastige Vlaamse zie-
ken langs de taalgrens. Di Rupo wou
dat oplossen met tweetalige scholen
langs de taalgrens. We hebben echter al
een catastrofale ervaring met onze
tweetalige hoofdstad. Zelfs sommige
Vlaamse gemeenten met (uitdovende?)
faciliteiten lijken soms meer op eenta-
lige Franstalige gemeenten zodra een
meerderheid bestaat van onderdrukte
Franstaligen. Ongeveer 25 % van de
Vlamingen is drietalig, dus... 

•
We hebben onlangs nog eens mogen
snoepen van onze internationale uit-

straling. Onze vriend De Gucht is aan
de Israëliërs nog eens gaan uitleggen
dat in een democratie gepraat moet
worden, ook met de tegenstanders en
dus ook met Hamas. Je moet kunnen
verder zien dan de bloedige aanslagen
op vrouwen en kinderen voor het ede-
le doel van de democratie. Zelf wil hij
thuis ‘niet’ praten met sommige partij-
en, die hij wil bestreden zien ‘met alle
middelen’ (dixit Louis Tobback) en ze
betitelt met hatelijke dieren en andere
scheldnamen. Zo zie je maar de intel-
lectuele diepgang van onze ‘bovenlaag’. 
Ons ‘Rode Kruis’, onder de experte lei-
ding van een vrouwelijk lid van ons de-

mocratisch koningshuis begint einde-
lijk barsten te vertonen. Jaar na jaar
moeten de spaarzame mensen opdraai-
en voor het potverteren van anderen.
Dat kan toch niet eeuwig blijven duren.
Dat alles gebeurt met de zegen en
steun van een prinses wordt stilaan
door minder mensen voor normaal ge-
houden. Zich blijven vastklampen aan
de kleur van de bloedlijn is toch al lang
niet meer van deze tijd. Dacht ik toch,
samen met vele anderen. 

•

Opiniepeilingen zijn ook zo enorm ver-
schillend volgens wie de vragen stelt.
Het is niet meer normaal te noemen.
Van telefonische enquêtes bestaan na-
tuurlijk geen harde bewijzen en kun-
nen we dus zeker in vraag stellen. 
Volgens RTBF / LLB zou 52 % van de
Vlamingen heimwee hebben naar een
unitair Belgique à papa! Dit is nogal on-

geloofwaardig als je de uitslag verge-
lijkt met de cijfers van De Standaard.
Die geven 35 % Vlamingen die voor on-
afhankelijkheid stemmen en maar 63 %
die tegen zijn. Le Soir heeft ontdekt dat
1 Vlaming op 2 vindt dat de Walen op
de Vlaamse kap leven. 

•
De Stemmenkampioen, ondertussen
opgedoekt, (te Vlaamse uitslagen?) had
een panel van meer dan 10 000 Vlamin-
gen die online stemden. Daar was
51,3 % van de Vlamingen voor een onaf-
hankelijk Vlaanderen en 40 % tegen.
Per partij opgesplitst was er in elke
partij ten minste 20 % voor. Het ligt er
dus duidelijk aan wie de vraag stelt en
hoe. Als men de standpunten kent van
de partijen N-VA en VB en hun aan-
hang, kunnen wij er redelijk zeker van
zijn dat opiniepeilingen dikwijls alleen
dienen om de eigen waarheid te staven.
Uitkijken en niet te veel waarde geven
aan politieke opiniepeilingen. 

•
We blijven nog met een vraag zitten
voor de RTBF. De Belgische Biljart-
bond (KBBB) is nog steeds niet ge-
splitst. Wat gebeurt er als ergens een
biljart te paard op de taalgrens staat?
De dag dat de bond toch zou splitsen
hebben de ballen wel een probleem.
Tellen de punten evenveel aan beide
kanten van de taalgrens of niet? Moet
de scheidsrechter van taal veranderen
naargelang hij aan deze of gene kant
van het biljart staat? Nog vele proble-
men moeten een oplossing vinden.
Spannende nachtelijke vergaderingen
staan nog te gebeuren. 

•
Nog een leugentje om bestwil in Sint-
Niklaas. Wouter Van Bellingen is maar
door één (socialistische) familie gewei-
gerd, en die bedoelde met zwartzakken
niet de huidskleur, maar wel de politie-
ke kleur, Vlaams- Nationalistisch! Je
ziet het. Niemand is perfect. 

Jan Goossens

Die zogezegde Vlaamse
arrogantie is een mooi excuus
om haat te zaaien tegen een

Vlaanderen dat ze wel jaarlijks
gretig plunderen, of is dat
inderdaad niets meer dan

solidariteit?
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Horizontaal:
1. Hij … al de hele avond – Als de … de passie spreekt,

boer let op uw ganzen.

2. Gaston … brak zesmaal een wereldrecord.

3. Mohammed … - …-dynamica

4. In 1911 groeide de onderneming … uit tot de grootste
fabriek van België.

5. De ... van socialistische Sovjetrepublieken – een eiken
…

6. Een lamp van 100 … - Nederlandse Spoorwegen

7. In samenwerking met

8. Chemisch symbool – Ozone Monitoring Instrument –
Senior

9. Iets van iemand … - In …

10. Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de … - … Long

11. Atoom – Yannick …

12. Compact disc - … Turner

Verticaal:
1. Eén … maakt nog geen zomer - … Van Rompuy

2. Dat ligt mij … aan het hart. – In 1962 kostte een … 6
frank of ongeveer 0,15 euro.

3. Alhoewel veel schilders in de 15e eeuw uit Brabant en
Henegouwen kwamen, noemt men ze “de Vlaamse …”.

4. Tegenover – Die broek is … te kort. 

5. Bovenal, bemin … God – Marilyn …

6. Sum, es, …

7. Het maandblad van de KVLV heet “Vrouwen met …” –
Internationaal Standaard Boeknummer

8. 3721 is een … getal – klinkers van pioen

9. Wij weten niet wat de toekomst … nog brengen zal –
een … topje

10. … what ? – An Inconvenient …
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Eindoplossing:

De winnaar is L. Mattheus uit Landen-Walsbets. De oplos-
sing was ROETSKALENDER.

De oplossing kan tot 19 mei 2007 opgestuurd worden naar 

(opgelet, nieuw adres!)

Kronkel, Hannekensboslaan 8 te 3090 Overijse of via e-post
vkd_spoorslag@yahoo.com

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

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

In memoriam Ivo Ericx

Geen twee weken later, op 17 maart overleed Ivo
Ericx, zijn opvolger binnen het VKD. Met een in-
drukwekkende kunstvolle, poëtische en muzikale
plechtigheid in het Vilvoordse crematorium namen
een paar honderd vrienden en kennissen afscheid
van Ivo en betuigden zijn familie hun deelneming.

Ivo, te Leuven geboren op 12 mei 1952, blijft in onze
herinnering gegrift, niet alleen als advocaat en
plaatsvervangend vrederechter, maar ook als
Spoorslagbestuurder, penningmeester en mede-

werker. Hij die met een doorgedreven rechtvaardigheidsgevoel af en toe op
tenen trapte of eigenaardige reacties uitlokte, werd bij de start van de zes-
tiende Spoorslagjaargang voorzitter van onze vzw. Drie volle jaren, tot de-
cember 1988 was hij onze gedreven voorzitter en ook nadien bleef hij zijn
overtuiging trouw.  Op de frontpagina van Spoorslag 1990 nr. 3 stond hij op
de foto van de betoging van het Aktiekomitee Vlaanderen ’90 te Brussel (8
mei 1990) en eind december 1992 later reden Ivo, voorzitter Peter De Roo-
ver en ikzelf als ondervoorzitter van het Komitee Stop Euro-Brussel met zijn
wagen naar Edinburgh om in de marge van de Europese Top te lobbyen voor
onze rechtmatige verzuchtingen voor Brussel en Vlaams-Brabant en tegen
Europese machtsconcentratie in Brussel. 

De vzw VKD-Spoorslag betuigt hierbij aan Ivo’s familie haar oprechte deel-
neming. (FS)   

In memoriam 
Guido Tastenhoye

Op 8 maart overleed Guido Tas-
tenhoye op veel te jonge leeftijd
Hij werd te Leuven geboren op 7
augustus 1959. Voor de uitvaart-
liturgie op 16 maart ll. waren
naast vele familieleden, talrijke
vrienden van de Vlaamse Jonge-
ren Overijse en van het Vlaams
Komitee Druivenstreek naar de

Sint-Pauluskerk in Deurne getrokken. Namens hen
bracht Francis Stroobants op het eind van de sobere,
maar doordringende viering een laatste bescheiden groet
aan een vriend en tochtgenoot.

“Jaren verlopen snel, kenteringen in een mensenleven als
beroepskeuze of verhuizing brengen mensen bij mekaar,
maar doen ook afstanden groeien. Niettemin blijft Guido
in het hart van vele Overijsenaren heel sterk aanwezig,
heel dichtbij.

Eind van de jaren 70, begin jaren tachtig zet hij zich in
voor de Vlaamse Jongeren Overijse, studeert Germanis-
tiek, wijdt zijn licentiaatsverhandeling aan Heinrich Böll,
die nog krijgsgevangene is geweest in het kamp van 
Terlanen-Overijse, en wordt redactielid van Geruisloos,
het blad van de Vlaamse Jongeren Overijse. De naam 
Geruisloos heeft hij zelf bedacht, vertelde men mij. Een

beetje tegenstrijdig op het eerste gezicht: degelijk, hard
en krachtig de goeie zaak verdedigen en tegelijk beseffen
dat onze samenleving verbeteren geruisloos verloopt. Ja,
in het jeugdhuis De Klomp wordt hard gezwoegd, maar
ook menig plezierig uurtje gesleten. 

Zijn koelscherpe en tegelijk emotievolle pen stelt hij snel
ter beschikking van Spoorslag, het tijdschrift van de
Vlaamsbewuste verenigingen van de druivenstreek. Hij
wordt hoofdredacteur van Spoorslag gedurende de jaar-
gangen  1983, 84 en 85. Een tijd waarin belangwekkende
vraaggesprekken werden gepubliceerd. Waarin inzet
voor een Vlaamser Overijse, breder en breder wordt. Dat
kunnen we zo afleiden uit de titels van zijn  boeken:

- Vlaams Brabant in de greep van Europa (1991),

- Naar de multiculturele samenleving (1993) en

- Vlaams Brabant ingelijfd bij Brussel uit 1999, het jaar
waarin zijn gedrevenheid als steengoed wetstraatjourna-
list bij de Gazet van Antwerpen omgezet wordt in partij-
politiek engagement voor het Vlaams Blok. 

Guido, voor je trouwe inzet voor ons geliefd Overijse,
voor de vele uren gezellig samenzijn zeggen je vrienden
uit Overijse en de Druivenstreek dankjewel. En onze
christelijke deelneming in verlies en rouw aan echtgeno-
te Vee Sujarid, dochter Annelies en heel de familie houdt
van onzentwege ook de belofte in, jouw krachtdadig wer-
ken aan een beter Vlaanderen verder te zetten. 

Rust voortaan in vrede.” (FS)

Klavertje4Zelfzorg zoekt
tweedehandsboeken

Tijdens de komende Hoeilaartse Drui-
venfeesten organiseert de vereniging
Klavertje4Zelfzorg een Tweedehands-
boekenbeurs. De opbrengst gaat naar
de sociaal-culturele werking van de
vereniging. Daarvoor is de vereniging
op zoek naar tweedehandsboeken.
Vindt u tijdens de grote lenteschoon-
maak boeken die nog in goede staat
zijn, maar toch niet meer gelezen wor-
den, geef dan een seintje en de boeken
worden bij u thuis opgehaald. Voor
meer informatie: 

Klavertje4Zelfzorg, Vosdellestraat 37,
1560 Hoeilaart – tel. 02 657 51 50 – 
E-post: micheline.baetens@telenet.be
– www.klavertje4zelfzorg.be. 

KLAVERTJE4ZELFZORG
www.klavertje4zelfzorg.be
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Kort genoteerd

Kreten en gefluister 

In De Standaard van 23-3-2007: “De

Franstalige kamerleden bleven gisteren

collectief afwezig tijdens de rouwhulde

voor Vlaams Belang-kamerlid Guido

Tastenhoye. Pas nadat zijn opvolger,

Paul Meeus, de eed had afgelegd, wil-

den ze het halfrond opnieuw betreden”.
Wat een zielige uitloper van een machts-
geile schutskring rond het Vlaams Be-
lang! Wat een verwerpelijke vorm van
democratische onmenselijkheid! 
Wat een verschil met de inzet van Guido
zelf. Toen hij niet langer voorzitter van

ons komitee was, schreef hij
als GvA-journalist in 1989 nog
regelmatig gastbijdragen in
ons tijdschrift. En ik breng
hier even het grote debat in
Den Blank op 17 mei 1990 in
herinnering, toen hij politici
modereerde van Agalev, CVP,
PVV, Vlaams Blok en Volks-
unie. Er werd stevig gedebat-

teerd over mogelijk stemrecht voor
EEG-onderdanen. (FS) 

Provinciale prijs 
historisch onderzoek.

Met hun magistraal boek “De stad op
de berg, een geschiedenis van de Leu-
vense universiteit sinds 1968”, winnen
Jo Tollebeek (Overijse) en Liesbet Nys
(Kessel-Lo) de provinciale prijs voor-
historisch onderzoek. Het is een we-
tenschappelijk en tegelijk leesbaar
werk, verfrissend en mooi geschreven.
(FS) 

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.

Baardige lolbroeken klaar voor

nieuwe staatshervorming.

Hart vasthouden!

*Breuk: onverwacht plezant einde van
België. Ook ‘n onafhankelijkheidspiste.

De vastgoedsector in Overijse schijnt
in de lift te zitten. Dat is goed te noe-
men voor b.v. het inbreidingsproject
met een twaalftal lofts in de vroegere
brouwerij Lootvoet. Minder fraai is zijn
onderliggende publiciteitstoon, die een
soort uitverkoop van de gemeente aan-
prijst, zoals op www.brouwerij-loot-
voet.be te lezen staat. “Overijse is de
laatste jaren bijzonder populair gewor-
den voor mensen die in Brussel wer-
ken. Veel expats en diplomaten hebben
hun weg naar de gemeente gevonden,
dit zal enkel toenemen in de volgende
jaren. Vanuit het stadsbestuur - “ge-
meentebestuur” volstaat al - wordt dan
ook al het nodige gedaan om de grote
vraag naar appartementen te kunnen
beantwoorden zonder afbreuk te doen
aan het typisch uitzicht van de gemeen-
te. De vraag naar appartementen zal in
de toekomst nog verder blijven groei-
en, dit onder meer door de uitbreiding
van de Europese Gemeenschap en in-
ternationale organisaties die hun
hoofdzetels in Brussel kiezen, Brusse-
laars die buiten de stad gaan wonen
vermits de prijzen in het centrum onbe-
taalbaar worden en jonge gezinnen die
in Brussel werken, maar de rust verkie-
zen van een landelijke gemeente gele-
den op 15 minuten van het centrum van
Brussel.” 
Ergerlijk wordt het als zelfs de streek-
taal niet geëerbiedigd wordt. Neem nu
de acht luxeappartementen van het
project De Borre langs de J.-B. Dekey-
serstraat. De verkoop gebeurt via de lo-
kale immobiliënfirma Find A Home,
die daarvoor onder andere adverteert

in de Franstalige versie van het immo-
blad Immo Transit. Online is deze ad-
vertentie trouwens enkel terug te vin-
den op de Franstalige webbladzijde en
niet op de Nederlandstalige. Geen en-
kele advertentie van immofirma’s Find
a Home en Ferco is trouwens terug te
vinden aan Nederlandstalige kant. Het
is de hoogste tijd dat het Nederlands
zijn rechtmatige plaats krijgt.  (R.C.)


