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Editoriaal

Vlaanderen splitst 
Brussel-Halle-Vilvoorde
Belangrijke beslissingen al te lang uit-
stellen is gevaarlijk spel.

Leugenaar Guy (loontje komt toch om
zijn boontje) heeft de kieskring en het
gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde niet willen of  kunnen
splitsen. Hem weze een lange vakantie
in Toscane gegund om op die manier
toch één Europese droom waar te ma-
ken.

Maandagochtend na de kiesverschuivin-
gen viel op dat Vlaamse partijen die niet
echt sympathiseerden met onze eis tot
splitsing zwaar verloren, terwijl aan de
benedenkant de kartellijst MR-FDF met
hun averechts standpunt ook goed
scoorde, weliswaar ook op andermans
territorium, in Vlaamse kantons! Beseft
Vlaanderen nu eindelijk dat het geen 44
jaar had mogen wachten om Vlaams-
Brabant een vanzelfsprekende kiesom-
kadering te geven? Sinds 1995 bestaat
onze zelfstandige provincie Vlaams-
Brabant, en twaalf jaar later lijkt het wel
een chronisch gehandicapt jongetje als
het om wetgevende verkiezingen gaat.
Arrogante Franstalige toppolitici

beschouwen een deel van Vlaande-

ren nog als hun negentiende-eeuwse

wingewest. 

Spoorslag bezweert Yves Leterme – pro-
ficiat met de klinkende zege – en alle
Vlamingen die aan tafel gaan zitten ge-
duld te hebben, strategische rijpheid op
te doen en goed uitgeslapen te onder-
handelen. Vergeet België voor eenmaal
en eerbiedig de democratische Vlaamse
volkswil. Vlaanderen staat pal achter u,
wanneer u rustig neen zegt tegen eender
welke aanmatigende eis. Laat de tijd in
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uw voordeel werken, lees tussendoor
een goed boek (bestaat nog) of een goe-
de krant (wordt met de jaren zeldza-
mer). 

Weet wel, als nu aan de splitsingseis
geen goed gevolg wordt gegeven, ver-

klaren wij de oorlog aan al de tegen-
werkers!

Nog voordat de agenda der eigenlijke
regeringsonderhandelingen opgesteld
wordt, moet er voor onze kieskring
orde op zaken gesteld worden. Met het
arrest van het Grondwettelijk Hof, tot
voor kort Arbitragehof, staan we sterk.
Critici merken terecht op dat nergens
geschreven staat dat B-H-V gesplitst
moet worden. Dat is juist, maar ieder-
een is het erover eens dat de ongelijke
behandeling en discriminatie al achter
de rug moesten zijn vooraleer de jong-
ste verkiezingen werden gehouden! De
federale wetgever bleef opteren voor
provinciale kieskringen voor de wetge-
vende verkiezingen. O.K., wij Vlaams-
Brabanders van Halle-Vilvoorde eisen
eenzelfde behandeling als onze vrien-
den uit de kiesomschrijving Leuven. Zo
eenvoudig is dat. En als daarvoor iets
moet betaald of gegeven worden, dan
staan wij, Vlaams-Brabanders, klaar om
een geschenk in ontvangst te nemen:
schadeloosstelling voor 44 jaar discri-
minatoire behandeling door Franstalige
toppolitici, die lak hebben aan grond-
wettige loyauteit en die vorige maanden
met hun eentalig Franse verkiezingsrot-
zooi heel Halle-Vilvoorde bevuilden.       

De redactie

De volgende VKD vergadering,

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 

22 augustus 2007 om 20.00 uur

in CC Den Blank te Overijse
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De geldtransfers uit Vlaanderen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering nemen nog toe.

Waarheden, halve waarheden en leugens

A. De geneeskundige verzorging 
(ruim 80 % van het totaal)

1. Wij hebben in het verleden bij herhaling gewezen op de
hogere kosten in  Wallonië en Brussel voor tal van ge-
neeskundige uitgaven. Maar we hebben er ook altijd op
gewezen dat voor andere sectoren (thuisverpleging, psy-
chiatrische instellingen en ambulant beschut wonen) de
uitgaven in Vlaanderen aanzienlijk hoger zijn dan in Wal-
lonië. 

2. In afwachting van nader onderzoek nemen wij aan dat de
door het RIZIV gepubliceerde cijfers  over de periode
1999-2005 betrouwbaar zijn.  Maar wij hebben toch vra-
gen bij o.a. de volgende gegevens:
a. Voor de geneeskundige verzorging stijgen de kosten in

de beschouwde periode jaarlijks met 5 à 7,3  % tot
2004. In 2005 is de stijging slechts 2,7 % of nauwelijks
de inflatie. In Brussel is de stijging slechts 1,35 %. 

b. Voor de geneesmiddelen uit de  apotheken (die tot en
met 2003 niet konden verdeeld worden per inwoner)
bedroeg de jaarlijkse stijging 5,8 à 8,4 %. In 2005 was er
een daling van 0,34 %. 

c. Dit zou kunnen wijzen op een strikte beheersing van
de kosten. Dat is dan wel in tegenspraak met de cijfers
die de Studiecommissie voor de Vergrijzing gebruikt.

3. In ieder geval, wat de uitgaven betreft, is het duidelijk dat
de verschillen met Brussel beduidend verminderd zijn en
met Wallonië even hoog gebleven zijn. 

4. Wat de bijdragen betreft is het ook duidelijk dat de ver-
schillen met Wallonië en Brussel nog toegenomen zijn.
Met een tewerkstellingsgraad van 64 % in Vlaanderen en 
56 % in Wallonië en Brussel schieten beide Gewesten
schromelijk tekort in het leveren van een solidaire bijdra-
ge.

5. Als we bijdragen en uitgaven bij elkaar brengen krijgen
we het volgend beeld (zie hiernaast).

Deze gegevens tonen aan:
a. dat Vlaanderen nog altijd een groot overschot heeft en

Wallonië en Brussel een groot tekort
b. dat sedert 1999 de transfers per verzekerde, zeker niet af-

genomen zijn
c. dat de Vlamingen 10 % betalen van de geneeskundige ver-

zorging in Wallonië en 30 % in Brussel

B. Totaliteit van de ziekteverzekering

6. Naast de geneeskundige verzorging moet ook gekeken
worden naar de kosten van arbeidsongeschiktheid en in-

DAT de De Standaard en Le Soir gezamenlijk pogingen ondernemen om de vooroordelen, misverstanden,
taboes en clichés aan weerszijden van de taalgrens uit de wereld te helpen, juichen wij toe. Clichés zijn per

definitie ongenuanceerd, verengen de werkelijkheid tot een simplisme of lopen de waarheid achterna. De infor-
matie die in De Standaard (en Le Soir) van 10 april 2007 over de ziektekosten is verspreid dreigt een nieuw cliché in
het leven te roepen, namelijk: het is ongeveer gedaan met de transfers in deze sector. Naar aanleiding hiervan
willen wij met de volgende gegevens het geschetste beeld op essentiële punten vervolledigen.
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validiteit. Deze laatste ligt in Wallonië 25 % hoger dan in
Vlaanderen. De som van alle kosten in de ziekteverzeke-
ring per hoofd ligt in 2005 zowel in Wallonië als in Brus-
sel hoger dan in Vlaanderen. Respectievelijk 100 en 110
euro of 5 % boven het Vlaams kostenniveau. Beweren dat
de scheeftrekkingen in de ziektekosten “bijna weg” zijn ,
zoals De Standaard bloklettert, is dus schromelijk over-
dreven.  

7. Op basis van bovenstaande gegevens hoeft het dus niet te
verbazen dat voor het geheel van de ziekte- en, invalidi-

teitsverzekering de transfers niet a3fnemen maar zelfs
toenemen. Zie grafiek. In 2005 vloeit 1, 4 miljard naar
Brussel en Wallonië. Dit is 233 EUR per Vlaming. Of on-
geveer 1.000 EUR per gezin per jaar.

8. Een bewering zoals “De transfers van Vlaanderen naar
Wallonië en Brussel zijn daarmee gedaald tot 150 miljoen
euro per jaar” (DS op pagina 1) is dus manifest onjuist en
de bewering “Vers la fin des transfers de santé” (Le Soir
pagina 3) is dus een grove leugen. Hiermee worden nieu-
we clichés de wereld in gestuurd.

9. Wij blijven pleiten voor een integrale Vlaamse Gezond-
heidszorg. Niet omdat de transfers blijven bestaan of toe-
nemen. Het heeft er zelfs niets mee te maken. De be-
voegdheid om verantwoordelijk te zijn voor het
gezondheidsbeleid, de gewenste klemtonen te leggen, de
middelen efficiënt te beheren en er democratisch op af-
gerekend te worden, zijn eigenschappen van goed be-
stuur. Dat de Vlamingen bovendien de vruchten zouden
mogen plukken van hun eigen arbeid is een zaak van ele-
mentaire rechtvaardigheid.

Gui Celen, Herman Deweerdt, Eric Ponette

Dit is geen fictie...

Het lijkt me evident te zijn, ik geef de
bakker een paar euro en neem een paar
broden mee naar huis.  Ik betaal een
paar honderd euro in een andere win-
kel en kom thuis met een nieuwe TV.
Wanneer ik een nog groter bedrag over-
schrijf op de rekening van een garage
verwacht ik een auto van hen.  En in-
dien 100 000 of meer euro worden be-
taald, dan is het omdat ik een huis of
appartement gekocht heb. Dat is alle-
maal volkomen logisch en normaal.
12 miljard euro lijkt me al zo’n fors be-
drag dat ik het mij niet goed kan voor-
stellen.  Dat zou het equivalent zijn van
17 miljard broden, maar ik weet echt
niet hoe hoog die berg wel is.
Iedereen weet over welke 12 miljard ik
het heb, indereen weet dat het 12 mil-
jard per jaar is, ad infinitum...  Wat zou-
den we daarvoor kunnen kopen? Mits
enig zoeken op de webstek van de fe-
derale regering (http://statbel.fgov.be/
home_nl.asp) komen we een aantal in-
teressante gegevens te weten.  Zo blijkt
dat in de jaren 2003-2004-2005 in Wallo-
nië jaarlijks zo’n 40.000 woningen ver-
kocht werden, voor een totaal bedrag
dat varieert van 3,9 miljard euro tot 4,9
miljard euro. Concreet zou dit beteke-
nen dat we met 12 miljard euro jaar-
lijks 110 tot 120 000 huizen in Wallonië
kunnen kopen.  Met een totaal aantal
van ongeveer 1,6 miljoen woningen in

2005 2005 2004 2004 2003 2003

Aantal Prijs Aantal Prijs Aantal Prijs

Gewone woonhuizen 25093 2.527.968.858 29295 2.544.710.175 29878 2.452.206.972

Opbrengsthuizen 203 37.886.751 407 104.814.710 294 67.076.394

Villa’s, bungalows,
landhuizen 5354 1.117.614.996 3181 792.794.268 2567 619.927.933

Appartementen, flats,
studios 3732 383.326.725 5361 498.900.021 4880 403.273.440

Gedeelten van gebouwen 509 27.179.943

Kleinhandelszaken en 
handelshuizen 2409 348.572.354 1525 225.669.500 1509 193.259.139

Hotels, restaurants en 
cafe’s 88 21.728.669 63 12.538.008 52 13.253.292

Handelszaken, winkels,
koffiehuizen 359 46.362.981

Kantoorgebouwen 129 44.522.368 77 73.756.606 76 28.936.848

Andere handelsgebouwen 30 1.438.273

Industriele gebouwen 1071 194.761.999 476 115.122.504 453 126.275.902

Diverse gebouwen 3240 220.021.590

Subtotaal : wonen 34382 4.066.797.330 38244 3.941.219.174 37619 3.542.484.694

Subtotaal : handel 4086 655.948.371 2141 427.086.618 2090 361.725.181

Subtotaal : overige 3749 247.201.533

2005 2005 2004 2004 2003 2003

Aantal Prijs Aantal Prijs Aantal Prijs

Teeltgronden 3081 47.745.181 4295 84.147.640 4313 70.879.842

Weiden 3024 46.360.747 2552 33.267.872 2309 30.402.603

Bouwgronden 8889 473.591.665 8764 364.731.388 8716 332.611.276

Nijverheidsgronden 19 1.944.578 126 16.083.900 169 20.589.270

Bossen 2547 38.562.432 1959 18.612.459 1710 15.424.200

Totaal 17560 608.204.603 17696 516.843.259 17217 469.907.191
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Wallonië, houdt dit in dat we in minder
dan 15 jaar alle woningen in Wallonië
kunnen opkopen.
Nog interessanter wordt het om eens
na te denken over de totale huurwaar-
de van alle Waalse woningen samen.
Het is overigens vanzelfsprekend dat
een eigenaar huur vraagt aan een huur-
der.  Uit het huishoudbudgetonderzoek
van 2003 leren we dat de gemiddelde
bruto huur van een woning in Wallonië
op jaarbasis ongeveer 5700 euro be-
draagt.  Met andere woorden, alle wo-
ningen samen zouden ons jaarlijks zo’n
9 miljard euro opbrengen.  U hoort het
goed : indien Vlaanderen alle woningen
in Wallonië zou bezitten, dan zouden
de Walen niet enkel gratis wonen, maar
zouden we ook nog hun elektriciteit en
water betalen.  Volgens hetzelfde huis-
houdbudgetonderzoek blijkt dat een
Waals gezin gemiddeld bijna 1600 euro
per jaar aan water, gas en elektriciteit
uitgeeft, 200 euro meer dan een gemid-
deld Vlaams gezin, maar dat is overdag
met z’n tweeën op het werk, kwestie
van te zorgen dat de zuidelijke helft
van het land gratis kan wonen.  En dit
terwijl hun eigen woning gemiddeld
600 euro per jaar meer kost aan huur
dan in Wallonië.

Code Omschrijving Rijk Brussels Vlaams Waals
Gewest Gewest Gewest

31 Bruto huur 6.178,59 7.342,08 6.257,77 5.651,11

32 Verwarming, verlichting en water 1.422,49 1.287,26 1.355,08 1.586,07

Ik stel dan ook voor dat de “notaris” van
de Vlaamse regering begint met alle ei-
gendomsaktes in Wallonië op te zoeken.
Voor degenen die bang zijn dat een of
andere onverlaat alle Walen in de bos-
sen zou jagen: van de 12 miljard euro per

jaar schiet er nog genoeg over om alle
bossen op te kopen. In plaats van 5 mi-
nuten politieke moed is het misschien
best om eens 15 jaar lang waar voor ons
Vlaamse geld te vragen. Onverwijld!

Willy Rodenbach

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

Transfers: 

de papieren uitverkoop 

van Vlaanderen
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Eind 1993 staken Marcel De Broyer en
ik de koppen bij mekaar om na te den-
ken over de manier waarop onze ge-
meente kon gevrijwaard blijven van
een faciliteitenstatuut.  Dit had niet al-
leen te maken met het wegdrukken van
onze moedertaal en met cultuurverloe-
dering, maar evenzeer met het behoud
van onze Vlaamse eigenheid, betaal-
baar wonen voor Vlamingen (vooral uit
Overijse), het behoud van het landelijk
karakter en het tegengaan van dreigen-
de verstedelijking. De toenmalige
Vlaamse politieke partijen CVP-PVV-
VUVVD-SP, vertegenwoordigd in de ge-
meenteraad, konden elk voor zich on-
voldoende waarborgen bieden naar de
verkiezingen van 1994 toe en hun indi-

Een succesverhaal: OVERIJSE 2002

vidualisme verzwakte de Vlaamse
weerbaarheid. Samenwerking van alle
Vlaamse partijen was meer dan ooit
een noodzaak.
In december 1993 vonden enkele ver-
kennende gesprekken plaats met
Vlaamse organisaties. Daaruit bleek
duidelijk dat wij ons actieterrein naar
een breder publiek moesten verleggen.
Het Vlaams Overlegcentrum (VOC)
werd opgericht. De doelstellingen wa-
ren de volgende: (zie hieronder).
De eerste vergadering werd midden ja-
nuari 1994 bijeengeroepen door het
VOC onder mijn voorzitterschap en
werd buiten alle verwachting druk bij-
gewoond. Er werd beslist regelmatig
bijeen te komen. De basis was gelegd

voor een politieke vereniging, boven
alle partijgrenzen heen, maar waar alle
Vlaamse partijen en niet partijgebon-
den Overijsenaren konden aan mee-
werken. Reeds in februari 1994 kreeg
de vereniging (op aanbrengen van Gil-
bert Hanssens) de naam Overijse 2002,
geïnspireerd op het project van Minis-
ter-President Luc Vandenbrande
“Vlaanderen 2002”. Een maand later
werd de basis voor het logo (een ont-
werp van Rik Otte, student Grafische
technieken) aanvaard en werd het let-
tertype goedgekeurd. De nieuwe ver-
eniging Overijse 2002 was gesticht. In
april werden de ontwerpstatuten opge-
steld en in mei werd de manier waarop
men een politieke lijst kon opstellen
besproken en werd er gepraat over de
noodzakelijke financiering om deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober 1994. Van de klas-
sieke Vlaamse partijen kwam geen me-
dewerking, op de VUVVD na. Een
programma voor de verkiezingen on-
der de titel “Opkomen voor eigen-

heid en kwaliteit” werd opgemaakt.
Voor de grote vakantie stond de lijst
met kandidaten vast en kon deze op
het gepaste moment ingediend worden
op het vredegerecht. Eind juni 1994
was de tijd rijp om Overijse 2002 zijn
eigen gang te laten gaan. Overijse 2002
kreeg een eigen bestuur; ik wenste als
VOC-voorzitter geen voorzitter te wor-
den van Overijse 2002. Eerste voorzit-
ter werd Leo Van den Wijngaert. Vanaf
dan zou het VOC zich als vereniging te-
rugtrekken en geen initiatieven ter
zake meer nemen.

De vuurdoop

Het resultaat van de verkiezingen 1994
was voor Overijse 2002 positief met 3
verkozen raadsleden. (D. Brankaer,
Marcel De Broyer en Viviane Dewaet).
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(CVP 10; VLD 4; Union 10). Het bestuur
Overijse 2002 werd na de verkiezingen
aangevuld met de verkozen raadsleden
en een verantwoordelijke voor de vor-
ming en één voor de pers. Naast dit da-
gelijks bestuur werd een politiek colle-
ge in het leven geroepen waarin alle
kandidaten van de lijst waren opgeno-
men. Dit politiek college was de denk-
tank en de ondersteuning van de raads-
leden OV2002. Er werd minstens één
maal per maand vergaderd om de ge-
meenteraad voor te bereiden.
De wens om tot een eenheidslijst te ko-
men was nog steeds aanwezig. In
maart 1997 vroeg Overijse 2002 in een
brief aan alle Vlaamse politieke partij-
en van Overijse samen aan tafel te gaan
zitten en een eventuele samenwerking
voor de verkiezingen van 2000 te be-
spreken. Het was de bedoeling maan-
delijks bijeen te komen en telkens één
kernthema te bespreken en anderzijds
mekaar beter te leren kennen en te
waarderen. De bijeenkomsten kregen
de naam van Overleg Platform. De
vroegere CVP wenste niet deel te ne-
men, de VLD was hooguit twee keer
aanwezig terwijl naast OV2002, de VU,
Agalev, SP en de toenmalige VVP gedu-
rende ruim drie jaar regelmatig aanwe-
zig waren. Het Vlaams Blok werd om-
wille van de schutskring geweerd. Het
resultaat van de besprekingen in het
Overlegplatform mondde uit in het ver-
kiezingsprogramma “Alles wordt an-
ders” van OV2002 voor het jaar 2000.
Met het beleid dat tussen 1994 en 2000
gevoerd werd, had Overijse te maken
met het door de CVP/PVV coalitie ge-
stuurde dreigende industrialisering op
het Maleizenveld, met de verstedelij-
kingswoede door de voorgenomen
bouw van een groot shoppingcenter op
het Stationsplein, waarruit de actie-
groep “Geen stad in ons dorp” is ont-
staan, de nieuwbouw van het Begijnt-
jesbad zonder subsidies met een grote
financiële aderlating tot gevolg en het
systematisch tegenwerken van belang-
rijke BPA’s.

De Doorbraak

De gemeenteraadsverkiezingen van
2000 kwamen er aan. SP en Agalev
wensten op het laatste moment niet om
op een gezamenlijke lijst met OV2002
te staan. Zij zouden met een eigen lijst
naar de verkiezingen trekken. Voor de
kandidatenlijst OV2002 werd voor ver-
jonging gekozen door JOP (Jong Ove-
rijse Politiek) aan te trekken. 
De verkiezingen waren voor OV2002
een kentering in de politieke geschie-
denis van Overijse. Zij halen in één
klap 9 zetels. (Lijst B 4; VLD 4; Agalev
1; Union 8). Na heel wat juridisch ge-
touwtrek door de kopstukken van lijst
B, werd bijna een jaar later een coalitie
gevormd met de VLD en met Agalev.
Als burgemeester werd Dirk Brankaer
(OV2002) voorgedragen. 
Overijse 2002 was meteen de grootste
politieke formatie (geen partij zoals
sommigen verkeerdelijk zeggen). Zoals
altijd, als men groot is geworden,
moesten heel wat posten verdeeld wor-
den, er waren mandaten waarvoor men
moest verkozen zijn en mandaten
waarvoor men niet verkozen moest
zijn. Zelfs OV2002 ontsnapte niet aan
de verleiding van de machtsstrijd. Voor
bepaalde mandaten werd duchtig ge-
lobbyd en met de ellebogen en de
schouders gewerkt. Belangrijke aan-
wezige knowhow en ervaring voor
Ruimtelijke Ordening werd haast niet
benut. Dit veroorzaakte ongenoegen en
demotivering. Sommigen verlieten
OV2002.
Tussen 2000 en 2006 werd door de coa-
litie behoorlijk gewerkt. Enkele grote
projecten werden opgestart of tot een
goed einde gebracht. (De vernieuwing
van de Stationsstraat, het administra-
tief centrum de Vuurmolen werd opge-
start, de modernisering van de infra-
structuur van ons cultureel centrum,
de vernieuwing van de sporthal, het
nieuwe politiekantoor, enz.) De bouw
van een nieuw rusthuis werd naar de
volgende legislatuur verschoven. Daar-
naast was er de actieve medewerking

van de burgemeester voor de splitsing
van BHV en was er de vernieuwing van
de straatnaamborden met het logo van
de gemeente en het symbool van de
Vlaamse Gemeenschap.
Het politiek college werd aangevuld
met een aantal geïnteresseerde inwo-
ners en er kwam vanzelfsprekend een
politieke fractie. Deze fractie bepaalde
nu zelf de koers die gevolgd moest
worden, waardoor de taak als denk-
tank en de inbreng van het politiek col-
lege geminimaliseerd werd.

De bevestiging van het succes 

In de aanloop van de verkiezingen van
2006 werden door OV2002 verkennen-
de gesprekken gevoerd met alle Vlaam-
se politieke partijen, met uitzondering
van het Vlaams Belang, dat opnieuw
als een paria geweerd werd. Er werd
uiteindelijk geopteerd voor de vorming
van een kartellijst OV2002 - N-VA -
CD&V onder het motto: “Overijse
blijft”. Van het idee om met één een-
heidslijst naar de verkiezingen te gaan
werd afgestapt. Het verkiezingsresul-
taat voor het kartel OV2002 - N-VA -
CD&V was 13 gekozenen (CDoV/-
Blauw/Plus 6; UF 3; VLD 3; Groen!/Spa
1 en VB 1). Er werd een coalitie ge-
vormd met  het kartel OV2002/CD&V/-
NV-A en de VLD voor de legislatuur
2006-2012.
Men kan zich de vraag stellen of de lijst
OV2002 zoals ze werd opgevat in 2000
nog evenveel stemmen zou behaald
hebben, maar men kan er vanuit gaan
dat de vorming van een Vlaams kartel
de goede oplossing was.  In alle objecti-
viteit kan men stellen dat het initiatief
tot de oprichting van Overijse 2002 in
1994 ook nu ruimschoots zijn vruchten
afwerpt voor het behoud van een
Vlaams Overijse. Hopelijk slaagt Overij-
se 2002 erin een Vlaamse koers te blij-
ven varen en kan het blijven rekenen op
het vertrouwen van de Overijsenaren.
Dan kan  men in 2012 opnieuw uitpak-
ken met een sterk Vlaams bestuur.

Henri Otte

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@orange.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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In Spoorslag nr. 1 van 2007 publiceerde
wij een lijst van punten die volgens ons
voor herziening vatbaar zouden moeten
zijn. Deze lijst was, zoals ons enkele le-
zers lieten opmerken, zeker niet volle-
dig. Het is natuurlijk zo dat enkel die ar-
tikels uit de grondwet, die bij de
ontbinding van het parlement werden
weerhouden, voor herziening in aan-
merking komen. Men wordt er ziek van
wanneer men bedenkt dat alle punten
uit onze lijst  zonder grondwetsherzie-
ning onomkeerbaar en nefast zijn voor
Vlaanderen en dat daardoor de meeste
Vlaamse initiatieven in het parlement
kunnen worden.geblokkeerd. Weet, dat
al deze punten vroeger in het parlement
mede goedgekeurd werden door Vlaam-
se politici die wij verkozen hebben! Dit
zijn natuurlijk vijgen na Pasen. De
Vlaamse kiezers werkten het fiasco in
de hand, maar de Vlaamse politieke par-
tijen dragen de grootste verantwoorde-
lijkheid, ook tijdens de komende (com-
munautaire)
regeringsonderhandelingen. De kans
bestaat dat het land uiteen valt wanneer
men tot geen akkoord komt. Maar zul-
len de Vlaamse partijen voet bij stuk
houden?  

Bedenkelijke democratie

Uit verschillende gesprekken die wij ge-
had hebben met politici van verschillen-
de strekking, blijkt er één gemene deler
te zijn. 
De meeste politici federaal of geweste-
lijk (gemeentelijk?) zijn dat dikwijls
voor het leven. Vele van hun mandaten
gaan over van vader op zoon. Met de in-

komsten van hun politiek(e) man-
da(a)t(en) moeten zij er hun leventje
kunnen op nahouden en moeten zij des-
gevallend hun gezin onderhouden. 
Hun politiek mandaat is in grote mate
afhankelijk van de goodwill van de par-
tij. Dit houdt in dat ze gebonden zijn en
dat hun eigen visie onderworpen is aan
de partijstandpunten. Of anders gesteld
moeten zij, met of tegen hun opvatting,
wetten goedkeuren zoals de partij ze
voorschrijft. Op die manier geraakt men
vrij gemakkelijk aan een meerderheid in
de parlementen. Politici worden slaafse
“beroepspolitieker”. Iemand die om één
of andere reden niet meer volgt, krijgt in
het beste geval een postje in een organi-
satie of wordt gewoon gedumpt en ver-
liest zijn broodwinning zonder recht op
werklozensteun. De kandidatenlijsten
worden door de partijen opgesteld. Er
wordt geselecteerd uit populaire figu-
ren, waarvan men zeker is dat zij de par-
tij willen volgen. De kiezer wordt ge-
confronteerd met kandidaten die veel
beloven, maar die als puntje bij paaltje
komt, slaafs de partijstandpunten moe-
ten volgen. Dikwijls zijn deze partij-
standpunten ingekleurd door de machti-
ge, zo goed als unitaire syndicaten, die
tussen haakjes niet eens rechtspersoon-
lijkheid moeten bezitten!
Als wij terugdenken aan het debacle
rond de splitsing BHV, als wij bedenken
hoe ver Vlaamse politici uit alle “demo-
cratische” partijen wilden gaan met de
meest onvoorstelbare toegevingen,
mochten wij van geluk spreken dat er
toch nog een nuchtere ziel was (Geert
Lambert) die de moed had om op het

laatste moment de lont uit het kruitvat
te trekken. 

De jongste verkiezingen 

Zag u ook hoe partijen als een kameleon
van kleur kunnen veranderen? Vroeger
ingenomen Vlaamse standpunten over
de miljardentransfers, de splitsing van
de sociale zekerheid, meer Vlaamse au-
tonomie, de splitsing van BHV, de split-
sing van het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel, overdracht van federale
bevoegdheden naar de Vlaamse admini-
stratie, enz. kwamen in de campagnes
nauwelijks aan bod. Of werden aange-
past aan Waalse PS-normen. 
Bedenk dat dit land vandaag geregeerd
wordt door vier personen enerzijds uit
de liberale en socialistische families die
de zes miljoen Vlamingen en de vier mil-
joen Franstaligen vertegenwoordigen
en anderzijds door het Hof en door de
“kleine loge”.
De Franstalige pers en de RTBF doen
hun best om Vlaanderen en de Vlamin-
gen zoveel mogelijk belachelijk te ma-
ken met compromitterende interviews
en reportages. 
En wat vond u van de dagelijkse portie
manipulatie van de VRT, VTM en van de
geschreven Vlaamse (?) pers? Weet dat
die geschreven pers deel uitmaakt van
één van de drie persgroepen, die nauw-
lettend gecontroleerd worden door de
huidige regeringsleiders en … alweer
het Hof.
Ook benieuwd wat de regeringsonder-
handelingen zullen opleveren?

Henri Otte

Hoe kon het zover komen?

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!

Uit sympathie

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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OP 23 november 2006 bloklet-
terde de krant De Morgen op

bladzijde zes ‘Franstalige olievlek
breidt niet uit in de Rand’. Jour-
naliste Tine Peeters baseerde zich
voor dit artikel op een onderzoek
van VUB-politicologen Fanny Wille
en Kris Deschouwer, waarbij de
uitslagen van de gemeenteraads-
verkiezingen in het arrondissement
Halle-Vilvoorde van 1976 tot 2006
met elkaar vergeleken werden. De
conclusies van dit onderzoek
verschenen kort daarop in het tijd-
schrift Samenleving en Politiek
(jaargang 13, nummer 9, blz. 39-45).

Basisstelling van Wille en Deschouwer
was dat de inwijking vanuit Brussel
naar de Vlaamse Rand1 weliswaar nog
steeds aanhoudt, maar dat dit niet zou
leiden tot een toename van de electora-
le Franstaligheid in Halle-Vilvoorde.
“Steeds meer Franstaligen verhuizen

naar de Rand, maar politiek willen

zij zich niet zo uiten”, zegt Deschou-
wer in De Morgen. Bovendien zouden
de zes faciliteitengemeenten ervoor
zorgen dat de verfransing in de rest van
Halle-Vilvoorde stagneert: “De facili-

teitengemeenten fungeren als een

magneet voor Franstalige Brusselaars

en tegelijk als buffer voor de Vlaamse

Rand. Dat is ook de reden dat de ver-

fransing zich in de Rand niet heeft

doorgezet, maar integendeel is afge-

nomen”, aldus Deschouwer in De Stan-
daard van 24 november 2006.
In zijn boek ‘Verbrusseling. Tegengaan

of ondergaan’ (Uitgeverij Egmont,
april 2007) noemt federaal volksverte-
genwoordiger Bart Laeremans (Vlaams
Belang) het onderzoek van Fanny Wille
en Kris Deschouwer hoogst onweten-
schappelijk en gemanipuleerd. Zo vindt
Laeremans dat de gemeenteraadsver-
kiezingen geen afdoende graadmeter
zijn om de verfransing van Halle-Vil-
voorde te meten: “Als we de evolutie

willen meten van de verfransing, dan

moeten we de vergelijking beperken

tot die gemeenten waar de Franstali-

gen daadwerkelijk deelnemen.” Dit

door David Joly Dossier: ontnederlandsing van Hoeilaart
Met een bespreking van het boek ‘VerBrusseling. Tegengaan of ondergaan?’

was bij een aantal gemeenten dicht bij
Brussel niet het geval. In Machelen,
Meise en Asse namen er geen Fransta-
lige lijsten deel aan de lokale verkiezin-
gen. “En dat is nu precies wat De-

schouwer niet doet: hij gooit alle

gemeenten van Halle-Vilvoorde op één

hoop. Daarna telt hij enerzijds alle

Vlaamse resultaten bij mekaar en an-

derzijds de resultaten van de Fransta-

lige en de tweetalige lijsten. De evolu-

tie van deze twee globale resultaten

vergelijkt hij dan tussen 1976 en

2006. Alle Franstalige kiezers uit bij-

voorbeeld Asse zitten hierdoor auto-

matisch in het Nederlandstalige

kamp. […] De verfransing wordt op

deze wijze gewoon gecamoufleerd.”

Ook wijst Laeremans op het feit dat op
lokaal vlak heel wat overtuigde Frans-
taligen om strategische redenen stem-
men op een Vlaamse partij. “Omdat in

de meeste gemeenten de kans relatief

klein is dat het Union Francophone

(UF) mee aan de macht komt, stemt

men liever voor een partij die wel

kans maakt om aan het beleid deel te

nemen. Sommige Vlaamse politici

proberen deze Franstalige kiezers ac-

tief te lokken.” Zo voerden in Beersel
twee Open VLD-kandidaten openlijk
een tweetalige verkiezingscampagne
via ondermeer hun webstek www.duo-
beersel.be. 
Ook in Hoeilaart verspreidde de partij
Progressieve Werkgroep (een bunde-
ling van onafhankelijken, Groen! en
SP.a) een meertalige verkiezingsfolder.
Open VLD-kandidate Eva De Bleeker
riep in het Engels en het Frans op om
voor haar te stemmen. Op haar verkie-
zingswebstek had zij een afzonderlijke
pagina voorzien voor EU-kiezers. Pro-
gressieve Werkgroep en Open VLD
slaagden er voor het eerst in jaren in
om de christendemocraten naar de op-
positie te verwijzen. De Bleeker werd
fractievoorzitster voor Open VLD in de
gemeenteraad. De Franstalige lijst
UNION verloor zijn twee raadsleden.
De UF kwam voor het eerst op in Hoei-
laart, waarbij FDF’er Franco Busato
verkozen werd. 
Wanneer we de uitslagen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen sinds 1982 in
Hoeilaart bekijken, stellen we vast dat
het aantal stemmen voor Franstalige of

tweetalige lijsten vooral de laatste ja-
ren gestegen is. Van stagnatie is hier
absoluut geen sprake. Ik baseerde me
op cijfermateriaal dat te verkrijgen is
op de webstek van de Federale Over-
heidsdienst Binnenlandse Zaken en het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
van de Vlaamse Overheid. Zo steeg in
Hoeilaart het percentage stemmen
voor Franstalige en tweetalige lijsten
de afgelopen 24 jaar met maar liefst
5,62%! Ook al verloren de Franstalige
partijen in 2006 een zitje, toch gingen
ze de afgelopen 6 jaar samen bijna 2%
vooruit.

Verkiezings- Procent Procent 
datum voor voor

gemeente- Nederlands- Franstalige
raad talige lijsten en tweeta-

lige lijsten

10 okt. 1982 89,36 % 10,64 %
9 okt. 1988 89,25 % 10,75 %
9 okt. 1994 86,07 % 13,93 %
8 okt. 2000 85,73 % 14,27 %
8 okt. 2006 83,74 % 16,26 %

(Vergelijkende tabel verkiezingsuitslagen 
voor Hoeilaart)

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2000 tracht het lokale be-
stuur van buurgemeente Overijse on-
der leiding van burgemeester Dirk
Brankaer (Overijse 2002) een degelijk
Vlaams beleid te voeren. Dit houdt on-
der meer in dat het straatbeeld van de
gemeente Vlaams moet blijven, Neder-
landse taallessen gesubsidieerd wor-
den, en er aan de loketten van de ge-
meente uitsluitend Nederlands wordt
gesproken. In het tijdschrift Knack 
van 18 mei 2005 formuleerde toenma-
lig schepen Patrick Demaerschalk
(CD&V) van Hoeilaart echter beden-
kingen bij wat hij noemt deze ‘nogal
agressieve taalpolitiek’ in Overijse:
“Wij zijn toch wat gemoedelijker, knij-

pen een oogje dicht, zijn minder pro-

vocerend. En ik denk dat dat ons ge-

holpen heeft, want met ongeveer 20

procent Franstalige inwoners hebben

we maar twee Franstalige leden in

een gemeenteraad van 21.”

Na een kritische bespreking van het
onderzoek van de VUB-politicologen,
behandeld Bart Laeremans in zijn boek
de verBrusseling van Halle-Vilvoorde

1 De Vlaamse Rand omvat de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaven-
tem en de zes Vlaamse faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.
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via in- en uitwijking. Steeds meer men-
sen ontvluchten de hoofdstad en zor-
gen voor een alsmaar grotere vraag
naar woongelegenheid in de Vlaamse
Rand. Ook EU-ambtenaren, diploma-
ten, consulaire agenten en buitenland-
se kaderleden van in Brussel gevestig-
de bedrijven zoeken vaak een woning
in één van de negentien Vlaamse rand-
gemeenten. “Opmerkelijk is dat deze

verBrusseling van de Rand niet op

een systematische manier bestudeerd

wordt, laat staan op een heldere ma-

nier in kaart wordt gebracht.”, schrijft
Laeremans. 

Hij heeft de in- en uitwijking van en
naar alle 35 gemeenten van Halle-Vil-
voorde en Tervuren tussen januari 1999
en december 2006 (de jongste, ongepu-
bliceerde gegevens van het Nationaal
Instituut voor de Statistiek) geanaly-
seerd, zowel ten aanzien van Brussel
als ten aanzien van het geheel van alle
andere Vlaamse gemeenten. Voor som-
mige gemeenten kon hij ook al de cij-
fers voor 2006 inkijken.
Ten behoeve van dit artikel, bespreek
ik uitsluitend de cijfers en grafiek in
het boek voor wat betreft mijn gemeen-
te Hoeilaart. Hieruit blijkt dat vooral
Hoeilaart onder enorme druk staat van
inwijking vanuit het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, en dat heel wat Hoei-
landers wegtrekken uit hun gemeente
om zich elders in het Vlaams Gewest te
gaan vestigen. De nieuwkomers zijn,
voor wat betreft 2005 (120 inwijkelin-
gen) en 2006 (131 inwijkelingen), uit-
sluitend afkomstig uit Brussel. Vanuit
Vlaanderen is er geen interesse voor
Hoeilaart.
De auteur concludeert dat de verBrus-
seling van Halle-Vilvoorde niet alleen
aanhoudt, maar ze nam de voorbije ja-
ren ook fors toe. Het fenomeen doet
zich vooral voor in de gemeenten die
aan Brussel grenzen, maar door het
wegtrekken van de autochtone bevol-
king uit de onmiddellijke Rand, heeft

dit meteen ook verregaande gevolgen
voor de gemeenten die verderaf liggen:
“Buiten de faciliteitengemeenten valt

de Brusselse inwijking vooral op in ge-

meenten met veel arbeiderswoningen,

met name Machelen, Sint-Pieters-

Leeuw en Vilvoorde. […] Inwoners uit

deze gemeenten en vastgoedmakelaars

bevestigen ons dat de rijhuizen in de

oudere wijken systematisch worden

opgekocht door allochtonen.”

De toenemende verBrusseling van de
provincie Vlaams-Brabant, en meer in
het bijzonder de regio Halle-Vilvoorde
blijkt niet alleen uit de migratiecijfers.

Begin 2006 raakte
een eerste analyse
bekend van Kind en
Gezin, de zogenaam-
de ‘Gemeentelijke
Kindrapporten’
(GKR), over het
taalgebruik in de ge-
zinnen met kinderen
geboren in het jaar
2004. Uit deze cij-
fers blijkt dat de
ontnederlandsing
van talrijke gemeen-
ten in Halle-Vilvoor-
de enorme propor-

ties aanneemt. Ook de cijfers voor het
geboortejaar 2005 die recent door Kind
en Gezin werden vrijgegeven, bevesti-
gen deze trend. 
De gegevens uit de Gemeentelijke
Kindrapporten zijn afkomstig uit twee
databanken: Osiris en Ikaros. Osiris
staat voor ‘Opvang Service In Realtime
Informatie’ en is een centraal, operati-
oneel informatiesysteem rond het kin-
deropvangaanbod en verzamelt infor-
matie over elke voorziening die
kinderen opvangt. De databank wordt
gevoed met informatie komende vanuit
de opvangvoorzieningen zelf. Ikaros
staat voor ‘geIntegreerd Kind Activitei-
ten Regio OndersteuningsSysteem’ en
bevat een kind en activiteiten data-
bank. Alle kinderen geboren of wonen-
de in Vlaanderen waarover gegevens
beschikbaar zijn, worden sinds 1 janua-
ri 1999 in het systeem opgenomen.
De gegevens worden geregistreerd
door regioteamleden van Kind en Ge-
zin tijdens contacten met gezinnen met
jonge kinderen (bezoeken aan bed in
de kraamkliniek, huisbezoeken, aan-
meldingen op een consultatiebureau
voor het jonge kind, zelfmeldingen en
info door derden op de regiopermanen-
tie…). De ‘Gemeentelijke Kindrappor-
ten’ kunnen gratis geraadpleegd wor-
den op de webstek van Kind en Gezin,
meer bepaald op volgende pagina:

http://www.kindengezin.be/redirect/re-
directout.jsp?ID=350. We nemen het
Gemeentelijke Kindrapport van Hoei-
laart onder de loep:

HOEILAART – Geboortejaar 2005
Nationaliteit van de moeder 

bij de geboorte

Belg 75,0%
Geïndustrialiseerde landen 15,9%
Maghreb + Turkije 0,8%
Ex-Oostblok 1,5%
Midden-Oosten -
Afrika (excl. Maghreb) 2,3%
Azië (excl. Japan) 0,8%
Andere -
Onbekend 3,8%

HOEILAART – Geboortejaar 2005
Communicatie met gezin

Thuistaal Nederlands 50%
Thuistaal Frans 30,3%
Thuistaal Engels 5,3%
Thuistaal Duits 3,8%
Kennis van N-F-E-D 3,8%
Andere -
Niet gekend 6,8%

De cijfers zijn haast hallucinant. In
Hoeilaart spreekt de helft van de jonge
moeders nog Nederlands. “Deze cijfers

zijn hoogst alarmerend, te meer daar

de toestroom vanuit Brussel blijft

aanzwellen én de uittocht van de au-

tochtone bevolking naar andere pro-

vincies toeneemt. Dit betekent dat het

percentage Nederlandstaligen de vol-

gende jaren nog verder zal zakken.

Het Nederlandstalig karakter van gro-

te delen van de Rand wordt hierdoor

fundamenteel bedreigd”, schrijft Bart
Laeremans.
In oktober 2006 verkreeg Ben Weyts
(N-VA Beersel) van Vlaams onderwijs-
minister Frank Vandenbroucke de cij-
fers voor 2006 over het aantal andersta-
lige leerlingen ingeschreven in de
basisscholen van de 19 gemeenten uit
de Vlaamse Rand. De cijfers schetsen
per basisschool van de Vlaamse Rand
een gedetailleerd beeld van het aantal
leerlingen, het aantal anderstalige leer-
lingen en de evolutie van 2005 naar
2006. In de 113 Nederlandstalige basis-
scholen in de Vlaamse Rand lopen er
momenteel iets meer dan 31.000 kinde-
ren school. 9.788 daarvan hebben een
andere thuistaal dan het Nederlands. In
vergelijking met 2005 is dat een stijging
met 438 of 1,1%. De cijfers lopen echter
sterk uiteen per school. 

V
LA

A
M

S 
B

EW
EG

EN



11Spoorslag jaargang 37, nummer 3 - 2007

V
LA

A
M

S B
EW

EG
EN

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

Opnieuw beperken we ons tot de gegevens voor de kleuter- en basisscholen in
Hoeilaart:

Scholen in Hoeilaart lln op 1/2/06 lln tnn % tnn

Basisschool vh Gemeenschapsond. (W. Matstraat) 514 223 43,4%

Vrije Lagere School (Waversesteenweg) 351 98 27,9%

Vrije Kleuterschool (D. Vandervaerenstraat) 235 88 37,4%

lln = aantal leerlingen in 2006
lln tnn = aantal leerlingen waar de thuistaal niet het Nederlands is in 2006

Ook hier hoge percentages van anders-
talige leerlingen. Laeremans wijst er in
zijn boek terecht op dat deze cijfers
slechts een deel van het plaatje weer-
geven. Veel anderstalige ouders sturen
hun kinderen immers niet naar een
Vlaamse school, maar naar een Frans-
talige of Europese school in een facili-
teitengemeente of in Brussel. Wie bij-
voorbeeld dagelijks de pendeltrein
tussen Hoeilaart en Brussel-Centraal
neemt, zal ongetwijfeld al het grote
aantal schoolkinderen opgemerkt heb-
ben dat van deze lijn gebruik maakt.
“Het is de hoogste tijd dat een beleid

wordt uitgewerkt dat de inwijking uit

Brussel tegengaat en jonge Vlaamse

gezinnen opnieuw aanmoedigt om in

de Vlaamse Rand te komen wonen.

Maar vooralsnog willen de beleidspar-

tijen dat niet inzien”, luidt het besluit
van Bart Laeremans.
Volgens de auteur schiet niet alleen het
beleid van de Vlaamse regering en de
provincie Vlaams-Brabant tekort voor
wat betreft het behoud van het Vlaams
karakter van de groene gordel rond
Brussel. Ook de gemeentebesturen ge-
ven zich volgens hem geen rekenschap
van hetgeen er aan het gebeuren is, en
hij haalt in zijn boek drie voorbeelden
aan. Ik bespreek één ervan.
In de Beerselse deelgemeente Lot bij-
voorbeeld werd de oude ijsjesfabriek
Artic gerenoveerd en omgevormd tot
een wooncomplex met 43 luxueuze
lofts met een vraagprijs tussen 130.000
en 200.000 euro. De verbouwing en ver-

koop van de lofts was echter in handen
van een Franstalige projectontwikke-
laar uit Ukkel, Sogé genaamd. Met
boodschappen zoals “dans un cadre
verdoyant à 5 min. du Ring” en met
“agréable vue sur petit village” werden
kandidaat-kopers naar Lot gelokt. Re-
sultaat was dat driekwart van de lofts
in handen kwam van Franstaligen.
Toen de redactie van de krant De Mor-
gen om een reactie vroeg aan burge-
meester Hugo Casaer (CD&V), was het
antwoord: “We hebben destijds veel zo-
nes aangeduid voor een grondbeleid in
overleg met de privé-sector, want we
hebben het geld niet om het allemaal
zelf te doen. In de contracten met de
privé kunnen of mogen we ook niet
schrijven dat er alleen ‘in het Neder-
lands’ mag worden gewoond. Wel vroe-
gen we altijd een minimum aan integra-
tie. Maar voor het overige, dit is hier
Zuid-Afrika niet. Het is niet omdat we
voor de splitsing van Brussel-Halle-Vil-
voorde zijn, dat we voor apartheid
zijn.” (De Morgen, 25/01/2005)

Een gemeentebestuur beschikt in de
praktijk wel degelijk over instrumen-
ten om te verzekeren dat nieuwe wo-
ningen naar Nederlandstaligen gaan of
naar mensen met een duidelijke dorps-
binding. Een aantal gemeenten bedin-
gen dit uitdrukkelijk in de verkave-
lingsafspraken of de voorwaarden bij
groepsbouw. Met een verstandig ge-
bruik van het voorkooprecht2, dat spe-
ciaal hiertoe in het leven werd geroe-

2 Het recht van voorkoop heeft tot doel het gemeentebestuur in staat te stellen bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw te verwerven om die vervolgens aan
te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren.

pen, kunnen de gemeentebesturen bo-
vendien de immokantoren aansporen
om actief te gaan zoeken naar Neder-
landstalige cliënteel. “Het is alleen

maar een kwestie van politieke moed,

maar de meeste gemeentebesturen

hebben die verantwoordelijkheidszin

niet”, oordeelt Bart Laeremans. Hij
wijst er op dat ook inzake de prijzen
van gronden in verkavelingen, de ge-
meentebesturen de promotoren stevi-
ger in de hand kunnen houden. Verka-
velaars hebben de gemeentebesturen
nodig voor de aanleg van straten, voet-
paden, nutsleidingen enzovoort. Zij
hebben er dus alle belang bij op een
goed blaadje te staan met de gemeente-
besturen en goede afspraken te maken.
Net zoals gemeentebesturen in de
praktijk kunnen afdwingen dat gezocht
wordt naar Nederlandstalige kopers,
kunnen zij bedingen dat de promotie
bij voorrang bij de eigen inwoners
wordt gemaakt én dat bepaalde prijs-
plafonds niet overschreden worden.
Een paar dagen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in oktober 2006 liet
Tim Vandenput, Open VLD lijsttrekker
in Hoeilaart, verstaan dat als het van
hem afhangt Hoeilaart Vlaams blijft:
“Frans praten op het gemeentehuis is

uit den boze, alle anderstaligen zullen

actief aangemoedigd worden om via

cursussen Vlaams te leren en zich zo

te integreren.” Ook op gebied van
woonbeleid moet Hoeilaart zich
Vlaamser profileren vindt hij: “Voor-

beeld: een vriendin van mij werkt in

de immobiliën (regio Vlaams en

Waals Brabant). Weet je dat Hoeilaart

bij expats van multinationals fel ge-

geerd is als woonplaats? Het is hier

natuurlijk mooi, maar de ‘klantvrien-

delijkheid’ van het gemeentebestuur

slaat ook aan. Ze horen dat meestal

van andere expat collega’s op het werk

… Dus als je consistent Vlaams pre-

dikt vanuit het bestuur, dan blijven de

expats waarschijnlijk buiten Hoei-
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laart.” (e-post dd. 4 oktober 2006) Van-
denput werd na moeilijke coalitieon-
derhandelingen uiteindelijk burge-
meester. Het gemeentelijk beleidsplan
voor Hoeilaart werd op de gemeente-
raad van 29 mei 2007 voorgesteld, en
zal in een volgend nummer van Spoor-
slag uitgebreid besproken worden.
Tijdens de gemeenteraad van Hoeilaart
op 26 februari 2007 werd reeds de be-
groting voor 2007 goedgekeurd. De be-
groting gewone dienst voor dit jaar
voorziet af te sluiten met positief resul-
taat van 96.953 euro, de buitengewone
dienst met een tekort van 806.300 euro.
“In de begroting is 8.000 euro voor-

zien om specifieke acties te onderne-

men om de gemeente een Vlaamser ka-

rakter te geven. De uitwerking van

ideeën gebeurt in de loop van het

jaar”, liet burgemeester Tim Vanden-
put aan de pers weten. 
Op zaterdag 21 april 2007 pakte het
dagblad De Tijd voor de tweede maal
uit met een vastgoedgids, hét referen-
tiewerk met het overzicht en de analy-
se van de residentiële vastgoedprijzen
in België. Studie- en adviesbureau Sta-
dim doorgrondt al decennialang de
vastgoedstatistieken van de Federale
Overheidsdienst Economie. Sinds 2006
vindt men het resultaat daarvan in een
extra dik bewaarnummer bij De Tijd.
Men kan de cijfers per gemeente ook
raadplegen op een vastgoeddatabank
via www.tijd.be/vastgoed.

Uit de vastgoedgids van dit jaar blijkt
dat de stijging van de vastgoedprijzen
in de provincie Vlaams-Brabant nog
stevig zijn, maar niet meer zo exponen-
tieel als de voorbije jaren. De duurste
regio van de provincie is Beersel-Ove-
rijse (omvat de gemeenten Beersel,
Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Hoei-
laart en Overijse). De prijzen voor
woonhuizen stegen er in 2006 maar
liefst met 10%, de bouwgronden met
17% in vergelijking met 2005. Dat deze
regio de duurste blijkt heeft ongetwij-
feld te maken met de ligging, namelijk
gekneld tussen Brussel en Wallonië.

Prijs van de woonhuizen *
Jaar Vlaams Hoeilaart -

Gewest - GP GP

2004 € 147.777 € 197.586  

2005 € 173.751 € 250.674  

2006 € 191.861 € 247.912 

GP: ongewogen gemiddelde prijs
(*) alle woonhuizen, met inbegrip van villa’s en

herenhuizen
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statis-

tiek / Stadim - cijfers 31/12/2006

Prijs van de appartementen *
Jaar Vlaams Hoeilaart -

Gewest - GP GP

2004 € 125.579 € 120.660  

2005 € 144.080 € 129.006  

2006 € 158.031 € 109.736 

GP: ongewogen gemiddelde prijs
Bron: FOD Economie, Algemene Directie 

Statistiek / Stadim - cijfers 31/12/2006

Prijs van de bouwgronden *
Jaar Vlaams Hoeilaart -

Gewest - GP GP

2004 € 94,30 € 121,79  

2005 € 106,10 € 154,39  

2006 € 114,80 € 167,45 

GP: ongewogen gemiddelde prijs per m2

Bron: FOD Economie, Algemene Directie 
Statistiek / Stadim - cijfers 31/12/2006

Terwijl een woonhuis elders in Vlaan-
deren 191.861 euro bedraagt (ongewo-
gen gemiddelde prijs), kan dit in Hoei-
laart oplopen tot 247.912 euro. Ook de
bouwgronden zijn fors duurder in ver-
gelijking met andere Vlaamse gemeen-
ten.
Gelukkig legt Bart Laeremans in zijn
boek niet alleen de vinger op de won-
de: de Vlaamse en lokale overheden
bieden geen enkel weerwerk tegen de
vastgoedboeren, die massaal op zoek
gaan naar cliënteel in Brussel. Hij
tracht ook oplossingen aan te reiken
onder de vorm van een ‘noodplan’. In

dit noodplan staat de woonproblema-
tiek centraal. De nadruk moet hierbij
gelegd worden op de grootschalige,
systematische aankoop, in samenwer-
king met de privé-sector, van bestaan-
de woningen in oudere kernen, met het
oog op een voorrangsbeleid voor au-
tochtonen en Nederlandstaligen. Alle
krachten (huisvestingsmaatschappij-
en, intercommunales, Vlabinvest…)
moeten daarvoor gebundeld worden in
sterke woonregies op arrondissemen-
teel en gemeentelijk niveau. Zij moeten
volop gebruik maken van het voor-
kooprecht.
Verder moeten de Vlaamse overheid,
de provincie Vlaams-Brabant en de ge-
meentebesturen in Halle-Vilvoorde de
immobiliënmakelaars aanzetten om bij
voorrang te verkopen of te verhuren
aan inwoners van de gemeente zelf. Zij
moeten er bijgevolg toe gebracht wor-
den om hun publiciteit (bladen, adver-
tenties, panelen, webstekken) in het
Nederlands te voeren en de aanbiedin-
gen in eerste instantie kenbaar te ma-
ken aan de inwoners van de eigen ge-
meente en regio.
Op vlak van onderwijs moet voor Lae-
remans het exclusieve gebruik van het
Nederlands de regel blijven in de scho-
len, ook in de contacten met de ouders.
Vanuit de gemeente of de provincie
moeten de ouders, via de school, actief
gestimuleerd worden om ook buiten de
school hun kinderen in contact te bren-
gen met het Nederlands. Bijvoorbeeld
door deelname aan een sportclub of
jeugdvereniging. De gemeente of pro-
vincie moet de ouders eveneens stimu-
leren om zelf ook Nederlands te leren
én te gebruiken in gezinsverband.
Het Nederlandstalig straatbeeld komt
eveneens aan bod in het noodplan. Ge-
meentebesturen dienen meer initiatie-
ven te nemen om anderstalige publici-
teit in het straatbeeld daadwerkelijk te
bannen. “Ook rond vastgoedaankondi-

gingen moet een vernederlandsingsbe-

leid gevoerd worden. Anderstalige pu-

blicitaire drukwerken moeten bedacht

worden met een ontmoedigende, extra
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zware belasting.”, schrijft Bart Laere-
mans.
Tenslotte wil het noodplan van Laere-
mans de inwijking van anderstaligen
actief ontmoedigen: “Mensen die van-

uit Brussel of vanuit het buitenland

naar een Vlaamse gemeente willen ko-

men wonen, moet duidelijk gemaakt

worden dat zij in een eentalig taalge-

bied komen wonen en dat zij inwo-

ners zullen zijn van de Vlaamse staat.

Iedere nieuwe inwoner, ongeacht zijn

nationaliteit, moet ten stelligste aan-

gezet worden om een inburgerings-

cursus te doorlopen.”

VerBrusseling - Tegengaan of ondergaan?
door Bart Laeremans

Prijs: € 12.50 - Aantal pagina’s: 184 - ISBN: 978-90-78898-02-3

Bart Laeremans is 41 jaar en woont in Grimbergen. Hij stu-
deerde Rechten en Media- en Informatiekunde aan de KU
Leuven. Sinds begin jaren ‘90 werkt hij als advocaat. Als
telg uit een Vlaams-nationalistische familie (zijn vader Jo-
han was ooit nationaal penningmeester bij de Volksunie,
en vandaag nog steeds heel actief binnen de Vlaamse
Volksbeweging) stond Bart Laeremans al sinds zijn prille
jeugd op de barricaden voor de eisen van de Vlaamse Be-
weging. Hij was onder meer lid van de Vlaams-Radikale
Jongeren, het Taal Aktie Komitee (TAK) en de Nationalis-
tische Studentenvereniging (NSV). In 1995 werd Laere-
mans federaal volksvertegenwoordiger voor het Vlaams
Blok, nu het Vlaams Belang. Als gemeenteraadslid van
Grimbergen gaat Laeremans’ eerste bekommernis uit naar

de strijd tegen wat hij de “oprukkende verbrusseling” van
zijn gemeente noemt.

De Vlaams-nationalistische pers over het boek

“Laeremans heeft een duidelijk signaal gegeven. Infor-

matie waar de publieke opinie buiten Vlaams-Brabant

nauwelijks van op de hoogte is. Verfransing, vervreem-

ding, verBrusseling, islamisering drijven de provincie

in die richting waarin Brussel is verst(r)ikt. Zijn naak-

te cijfers zijn interessant, zijn commentaar misschien

soms wat te prekerig. De informatie spreekt voor zich.

Ook aan de suggesties van oplossingen voor de problema-

tiek – Laeremans stelt een noodplan voor – zal nog moe-

ten worden gesleuteld.” – Doorbraak

Bestellen?

Uitgeverij Egmont, Madouplein 8 bus 2, 1210 BRUSSEL, GSM
0472 / 603 552, Fax 02/219.72.74, info@uitgeverijegmont.be

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny

Een groter Brussel = 

verKETtering van 

Vlaams-Brabant
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In sommige monarchieën, waaronder
de onze, worden in de openbare gebou-
wen als daar zijn: de provinciehuizen,
de gemeentehuizen, de gerechtshoven,
de administraties, de ambassades,
meerdere grote foto’s op goed zichtba-
re plaatsen opgehangen van de ge-
kroonde staatshoofden, kwestie om ze
niet te vergeten. 
Ook in de meeste dictaturen moeten de
leiders vereerd worden. Wij denken
aan de communistische regimes onder
Stalin en Mao, onder het nationaal-so-
cialistische regime met Hitler en het
fascistisch regime van Mussolini, aan
de Islamitische dictaturen met Sadam
Houssein en Mahmoud Ahmadinejad,
de rechtse dictaturen met Franco en
Pinochet en de socialistische dictatu-
ren met Moammar al-Qadhafi en Ca-
stro. Hun portretten waren of zijn over-

Om in overweging te nemen

al aanwezig, tot soms standbeelden in
parken en pleinen.
Koningen en leiders van dictaturen
kwamen niet aan de macht volgens de-
mocratische principes. Hun onderda-
nen worden moreel verplicht om de
status van deze personen zonder enige
motivering, met of tegen hun zin, te
cultiveren.
Er bestaat geen enkele wettige ver-
plichting om portretten van de koning
en de  koningin op te hangen. Bij ons
gaat het om een aanbeveling van na de
eerste wereldoorlog om in alle openba-
re gebouwen en scholen dat soort fo-
to’s op te hangen; in de meeste scholen
werden Intussen deze symbolen weg-
gehaald. 
In de raadszalen van de gemeentehui-
zen vergadert het gemeentebestuur. De
raadsleden hebben geen eed moeten

afleggen van getrouwheid aan de ko-
ning. Daarbij komt dat de gemeentebe-
sturen in Vlaanderen volledig afhangen
van de Vlaamse Gemeenschap. Onze
raadsleden hebben geen boodschap
aan foto’s van regerende vorsten die
denigrerend op het Vlaamse volk neer-
kijken. Wij hebben nog geen enkele ko-
ningin gehad die het nodig vond Neder-
lands te leren, en dan spreken wij nog
niet over de aangetrouwde prinsen en
prinsessen. Wij doen een oproep om af
te stappen van deze traditie en te be-
ginnen in de gemeentehuizen, om deze
achterhaalde symbolen weg te halen
en te vervangen door bijvoorbeeld
kunstwerken eigen aan de streek of
door Vlaamse Meesters, al dan niet met
replica’s. 

Henri Otte
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Spoedmanifestatie: 

derde keer, goede keer? 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 via
vkd_spoorslag@yahoo.com
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Gooik

IN onze vorige aflevering bracht de
Molenstraat ons naar haar

verlengde, de Vollezelestraat die we
weldra links verlaten met de
Blijkheerstraat, dan 1,6 km rechts de
Opperstebosstraat en nog 400 m
verder rechts de Heerbaan. Weldra
zijn we dan in…

Heetvelde

Zo genoemd naar de gelijknamige wa-

terburcht uit de 18e eeuw, harmonisch
gebouwd met bak- en zandsteen. Het
wapenschild van Pieter Collins, heer
van Heetvelde, dateert van 1613. We
vervolgen de Heerbaan over 800 m en
slaan rechts de Kapelstraat in die ons
brengt naar…

Oetingen

Woondorp van 745 ha met zandlemige
grond die van 35 m aan Waterblok- en
Steenputbeek naar 100 m klimt aan de
getuigenheuvels tussen de Kongoberg
en de Kesterheide. Oetingen heeft nog
31 ha bos. We zitten nu in de nieuwe
dorpskom van Oetingen want na lokale
twisten die meer dan een eeuw duur-
den besloten pastoor en burgemeester
het centrum van de gemeente te ver-
plaatsen van de Oude Plaats naar de
nieuwe waar ook de neogotische Sint-

Ursmaruskerk werd gebouwd. Hier
gaat elk jaar de paardenprocessie uit
op de zondag na Pinksteren. De Kerk-
straat en de Lenniksestraat brengen

ons na anderhalve kilometer naar de
Sint-Annastraat die we inslaan en waar
de mooie 18e- eeuwse pastorie staat.
Aan de Vierbergenstraat nemen we
rechts en komen in…

Bergom

Een mooi gehucht met vierkanthoeven
zoals Hof ten Molleken en Hof de Bail.
In de Goteringenstraat staat het land-
bouwkundig museum Van Reeping-
hens Huizeke in een huis met strooien
dak uit 1777. De Berghomstraat vervol-
gen en ze brengt ons naar de Kester-
weg die we rechts inslaan. Na een 750
m steken we de Edingensesteenweg
over tot de Bruneaustraat die we
rechts vervolgen tot…

Kester

Een landelijk dorpje van 1.089 ha, heu-
velig van 35 m aan de Bruggeplas- en
Hollandse beek naar 112 m, centrum
van het aloude Kestergewoud dat ook
Leerbeek, Herfelingen en Oetingen om-
vatte. Tijdens de Franse periode waren
er in Kester veel deserteurs en het dorp
werd dan ook volledig verwoest. Kes-
ter telt nog 21 ha bos. De Kesterheide is
met zijn 111,86 m hoogte, het hoogste
punt van Vlaams-Brabant en hier staat

dan ook de IJzere Man, een aardmeet-
kundig punt onder een zware stolp van
waaruit in de 19e eeuw het Belgisch
grondgebied in kaart werd gebracht.
Ten zuiden hiervan staat een transmis-

siepiloon van het Belgisch Leger en
een kalvariekruis. Aan de voet van de
heuvel staat het NAVO-hoofdstation
voor satellietcommunicatie. Wat ver-
der overblijfselen van een anti-tankwal
uit 1940. De Sint-Martinuskerk van
Kester is neoromaans. Met de Bru-
neaustraat gaan we naar de Edingense-
steenweg die we rechts oprijden
naar…

Leerbeek

Verstedelijkt dorp van 428 ha, heuvelig
van 37 m aan de Vos- en Putbeek naar
103 m. Leerbeek heeft nog 17 ha bos.
Ontstaan in de eerste eeuw n.C. als
pleisterplaats aan de oude heerbaan
Asse-Bavik (Bavay), ook Brunhildeweg
genoemd. Hier ontplooide het Steve-
nisme zich in het begin van de 19e
eeuw (zie kaderartikel). Het Stevenis-

tenkerkje werd gebouwd aan de Winne-
penninckxstraat, op de plaats waar de
laatste door Rome benoemde stevenis-
tische priester Filips Winnepenninckx
woonde. De mooie Sint-Pieterskerk is
van 1770 van architect Jan Tholant. We
slaan links de Ninoofsesteenweg in,
richting Ninove en komen na 2,8 km
aan de… 

Oude Plaats 

(A Plosj) van Oetingen. Hier was vroe-
ger het centrum en wat opvalt, is de
prachtige vierkanthoeve Claes. We
slaan rechts de Wolvenstraat in en be-
landen in …

Strijland

Gehucht met bekende Woestijnkapel.
Ze is gelegen op de voormalige bede-Kester - Sint-MartinuskerkOetingen - Sint-Ursmaruskerk

Leerbeek - Sint-Petruskerk

Oetingen - Kasteel van Heetvelde
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Stevenisten

Stevenisten noemt men de volgelingen van priester Cornelis Stevens, die
vóór het Concordaat van 15 juli 1801 vicaris-generaal van het bisdom Namen
was.

Ontstaan

Vicaris-generaal Stevens stelde in zijn provocerende pamfletten dat de al te
toegeeflijke Paus Pius VII het Concordaat slechts onder dwang had getekend,
dat alle bepalingen van dit Concordaat moesten ongedaan gemaakt worden,
kortom dat alles (in de verhouding tussen Kerk en staat) moest bewaard blij-
ven zoals het vóór de Franse Revolutie was geweest. Na het arrestatiebevel te-
gen hem, dook Cornelis Stevens onder in zijn geboortestad Waver, waar hij op
veel bijval kon rekenen.

De gematigde Stevenisten, die aanvankelijk dan ook vooral in de streek van
Waver sterk vertegenwoordigd waren, verdwenen als groep na de nederlaag
van Napoleon en het vertrek van de Fransen in 1814. Een kleine groep extre-
misten bleef echter stellen dat de
bisschoppen door het aanvaarden
van de zgn. Organieke Artikelen

(een aantal bepalingen die Napole-
on éénzijdig aan de tekst van het
Concordaat had toegevoegd), on-
trouw waren geworden aan de paus
en een soort staatskerk hadden ge-
vormd.

Ze verbraken de gemeenschap met
de officiële geestelijkheid en vorm-
den een niet-hiëratisch georgani-
seerde sekte. Deze bestond uit een
kring Namen-Doornik (geleid door pastoor Theys uit Jumet), een kring Bra-
bant (met pastoor Winnepennickx uit Leerbeek- in het Pajottenland) en de
kring West-Vlaanderen (te Gits).

Zonder herders

Na de dood van hun geestelijke leiders ontbrak het de Stevenisten aan pries-
ters, omdat zij ook met de pausen niets meer te maken wilden hebben, zolang
deze het Concordaat als rechtsgeldig blijven erkennen. Er waren dus geen bis-
schoppen meer om voor de Stevenisten priesters te voorzien; de Stevenisten
accepteerden op hun beurt geen priesters die door bisschoppen gewijd waren
die het Concordaat erkenden. Bovendien waren vanaf 1860 de contacten met
de Rooms-katholieke Kerk tot stilstand gekomen.

De Stevenisten gingen na de dood van hun leiders na het midden van de 19e
eeuw verder zonder priesters. Sommigen onder hen houden dit tot op de dag
van vandaag vol. Het doopsel dienen leden van de groep zelf toe, men biecht
voor een kruisbeeld en op zondag bidt men de gebeden uit het missaal geza-
menlijk hardop. Aan het hoofd van elke priesterloze communiteit staat een
mannelijke leek die “Spirituele Vader” genoemd wordt.

In de jaren ‘40 en de jaren ‘50 van de 20e eeuw werden er door officiële verte-
genwoordigers van de Rooms-katholieke Kerk pogingen ondernomen om met
de Stevenisten tot een overeenkomst te komen. De dialoog liep spaak, onder
meer omdat de Vaticaanse bureaucratie bij het opstellen van zendbrieven on-
zorgvuldig haar woorden gekozen had. Zo sprak men over het “terugbrengen in
de kudde” van de Stevenisten, terwijl deze laatsten zichzelf altijd als goede
rooms-katholieken waren blijven zien.

In onder meer Gits en Leerbeek zijn er nog steeds Stevenisten actief; zij heb-
ben hun eigen kerkgebouwen. Het Stevenisme beperkt zich sterk tot enkele –
vaak grote – familiesen men werft niet onder andere katholieken of niet-gelo-
vigen.

Leerbeek - Stevenistenkerkje

vaartsroute van Compostella en genoot
in de dertiende eeuw grote faam bij be-
devaarders wegens de aflaten die paus
Bonifatius VIII verleende aan iedereen
die hier op bedevaart kwam. Delen van
de huidige constructie dateren uit de
14e en 15e eeuw, maar de huidige kapel
werd opgetrokken in 1600 en onder-
ging een eeuw later een eerste grondi-
ge verandering. In 1758 werd het huidi-
ge gewelf aangebracht. De naam
“Woestijn” komt van “wastijn”, een on-
bebouwde woestenij, zoals deze streek
er destijds uitzag. De moderne paro-

chiekerk van 1971 is volledig cirkelvor-
mig en heeft geen trappen. De Terlo-
straat en de Koekoeksstraat brengen
ons in de kortste keren naar het cen-
trum van … 

Gooik

Gemeente van 3.970 ha en 8.900 inwo-
ners (hespendrogers, botermelkzak-
ken, pannenlekkers, teljoorlekkers).
De officiële webstek www.gooik.be
bevat al veel inlichtingen. Ook
www.heemkunde-gooik.be/, de web-
stek van de heemkundige kring leert
ons veel. Michel Doomst is er burge-
meester en zijn partij CD&V haalde er
14 zetels tegenover 5 voor de NCP-op-
positie. Hij is ook een fervent ijveraar
voor de splitsing van het kies- en ge-
rechtelijk arrondissement Brussel-Hal-
le-Vilvoorde. 

Het dorp Gooik telt 1.715 ha en is heu-
velachtig tussen 27 m aan de Molen-,
Hunsel- en Hoezenbroekbeek naar 
90 m. Gooik telt nog 51 ha bos. Het kas-

teelpark van Oplombeek met kasteel

vormt een mooi geheel. Van de Sint-

Nicolaaskerk dateren de oudste delen
uit de 13e eeuw. We vervolgen onze
weg langs de Kerkhofstraat, nemen
rechts de Stuivenbergstraat die na de
weg Asse-Edingen de Sint-Kwintens-
baan wordt en zijn in … Lennik maar
dat is voor volgende maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Gooik - Sint-Nicolaaskerk
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ... jaar geleden

VERZEKERINGEN

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

1907 - 1907 - 1907

Overijse: De wetgevende verkiezingen
2007 liggen weer achter ons. Tijdens
onze geschiedkundige speurtocht naar
passende jaartallen stootten wij op een
plaatselijk verkiezingskrantje voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 20 ok-
tober 1907. In zekere zin waren zij
concreter en vinniger dan de huidige.
De katholieke partij trok tegen de libe-
ralen onder meer van leer met hun on-
regelmatig verschijnend blad Juste Lip-
se, waarvan de tweede uitgave op
18-10-1907 van de persen rolde. Dag op
dag 360 jaar eerder perste Elisabeth Du
Rieu; mama Lipsius, de grootste Overij-
senaar op de wereld. Klinkt het ietwat
oneerbiedig? Weet dat wij vol bewon-
dering staan: het flinke zoontje Joost
Lips zag op de eerste helling van de
Vronenberg het levenslicht en later liet
hij als Justus Lipsius veel licht schijnen
over tekstkritische, humanistische en
filosofische bijdragen van Europees
formaat.

1932 - 1932 - 1932

Neerijse-Huldenberg: Op 14 juli -
Frankrijks nationale feestdag! - wordt
de wet uitgevaardigd dat middelbaar
onderwijs in Vlaanderen in het Neder-
lands moet verstrekt worden, maar één
dag eerder, op 13 juli 1932, wordt Au-
guste de Béthune-Hesdigneul (in het
Frans, zoals wij van het koninklijk hof
gewoon zijn) tot prins verheven. Kent u
deze prins niet? Wij ook niet, maar
door te snuisteren in het boek van
Jean-Pierre Van Binnebeek en René
Hallet ‘De getuigen van het verleden
van Neerijse’ uit 2005 vernamen wij dat
Albert I hem de prinselijke titel ver-
leende, overdraagbaar bij een eerstge-
boorterecht. 
Auguste de Béthune was katholiek se-
nator voor het arrondissement Leuven
en hij werd in 1909, na het overlijden
van Charles Stroobants, voorgedragen
om burgemeester van Neerijse te wor-
den. 

1957 - 1957 - 1957

Vosem-Tervuren : Door toedoen van de
intussen opgeheven Nationale Maat-
schappij van Buurtspoorwegen
(NMVB) was de gemeente Vossem
goed ontsloten. U, die vandaag of giste-
ren wellicht in een file op de Brusselse
Ring heeft gezeten, herinnert u zich
nog de betrekkelijk rustige sfeer van
buurtspoorwegen? En wist u dat er op
de vroegere lijn Leuven - Tervuren tot
1961 trams reden tussen Vossem en
Leuven? Vier jaar eerder, om precies te
zijn op 20 april 1957, werd een andere
verbinding, met name de lijn Vossem -
Hamme-Mille afgeschaft. In onze
streek beleeft alleen de Tervuurse tram
44 die bijna geen andere wegen snijdt,
een tweede zuurstofrijke jeugd met da-
gelijkse ritten doorheen het Zoniënbos.

1982 - 1982 - 1982

Overijse - Hoeilaart: Vrijdag 21 mei
1982 was een belangrijke datum voor
het Sint-Ceciliakoor van Overijse. De
Overijsenaren, gedirigeerd door Gus-
taaf De Broyer ontvingen hun gasten
uit Mâcon (Frankrijk) en Lecco (Italië).
Samen met de koren uit Maleizen o.l.v.
Modest Debroux en het Ruusbroec-
koor van Hoeilaart o.l.v. Renaat Van
Stallen schreven zij een aardige pagina
koorgeschiedenis. Inderdaad op vrij-
dagavond stonden, zongen en speelden
een 200-tal orkest- en koorleden op het
podium in Ter IJse en ’s anderendaags
in het hoogkoor van de Sint-Martinus-
kerk. De Overijsese solisten kunnen
we ons zo voor de geest roepen: Colet-
te Stacino, Isabella De Broyer, Paul De
Troyer en J. Paul Muyldermans. 

Francis Stroobants
tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

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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Het lied van de heide

Heide is een benaming voor vegetatie
vooral bestaand uit dwergstruiken uit
de hei- en kraaiheidefamilie. Heide
komt in een beperkt aantal landen
voor. Behalve in Vlaanderen en Neder-
land ook in de kuststrook van West-Eu-
ropa, Groot-Brittannië en Ierland. Het
is een typische vegetatie die zich thuis
voelt in streken met een hoge lucht-
vochtigheid, niet te warme zomers en
geen strenge winters. De heide is een
cultuurlandschap. Zonder menselijk in-
grijpen, ontwikkelt de heide zich tot
bos. In Vlaanderen komen heidevelden
voor in de provincies Antwerpen en
Limburg. De droge heide is hoofdzake-
lijk begroeid met struikheide (Calluna
vulgaris) en bochtige smele (De-
schampsia flexuosa). Verder komen er
korstmossen waaronder rendiermos-
en bekertjesmossoorten voor. Karakte-
ristieke struiken zijn de brem (Cytisus
scoparius) en de jeneverbes (Juniperus
communis). De vochtige heide wordt
gedomineerd door dopheide (Erica te-
tralix) en pijpenstrootje (Molinia cae-
rulea). Andere soorten van de vochtige
heide zijn ronde zonnedauw (Drosera
rotundifolia), gagel (Myrica gale), klok-
jesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)
en beenbreek (Narthecium ossifra-
gum). De vennen en hoogvenen op de
heiden hebben een bijzondere flora. En
de fauna? Hazen, konijnen, vossen en
verschillende soorten muizen. Ook ko-
men er vele insectensoorten voor, als-
ook amfibieën zoals rugstreeppad, ha-
zelworm en zandhagedis. Wat vogels
betreft moeten we denken aan kor-
hoenders, de zeldzaam wordende
nachtzwaluw en de veldleeuwerik. De
heiden ontstonden aan het eind van de
middeleeuwen. De afgelegen gebieden
werden overdag begraasd door scha-
pen die ‘s nachts in de stal bleven,
waarvan de bodem jaarlijks met verse
heiplaggen bedekt werd. De stalmest
werd ieder jaar naar de akkers ge-
bracht, die daardoor geleidelijk wer-
den opgehoogd. De uitvinding van de
kunstmest verminderde de behoefte
aan schapenmest en maakte het moge-
lijk de heiden tot landbouwgrond te
ontginnen. Daarnaast werden veel hei-
den in bos omgezet. Ongeveer tegelij-
kertijd ontstond de belangstelling voor
de heide bij natuurbeschermers. De
pracht van de heide, vooral als ze in
bloei staat, is steeds inspiratiebron ge-
weest van veel dichters.

De tekst:

I
Schoon is de heide als de morgen
grauwt
Als ’t aller zijden diamanten dauwt
Schoon als de zonne breed de nevel
splijt
Bron van licht en wonne, bron van
heerlijkheid.

II
Schoon is de heide als wij op het 
duin
Zwijgend verbeiden ’t fulpen avond-
bruin
Tot wulpen fluitend strijken om het
ven
En de nachtwind tuitend blaast door
berk en den.

III
Schoon is de heide als het onweer
loeit
Als heind’ en verre rood de hemel
gloeit
Als wij met palmen gaan rond schuur
en huis
Stellend hav’en halmen onder ’t hoe-
dend kruis.

IV
Schoon is de heide, schoon bij dag en
nacht
Schoon t’allen tijden of zij weent of
lacht.
Laat ons belijden met een blije mond
Trouw aan onze heide, trouw aan onze
grond.

Wonne = vreugdevolle aandoening, genot

Fulpen = fluwelen

Over Armand Preud’homme hadden
we het al eerder (Aflevering 51). Wat
dichter Jozef Simons betreft, die werd
geboren te Oelegem (Ranst) op 21 mei
1888. Hij studeerde handelsweten-
schappen te Antwerpen en kunstge-
schiedenis te Leuven. Hij is een char-
mant en vrolijk schrijver van een-
voudige liederen, romans en verhalen,
vooral uit de Antwerpse Kempen. Gro-
te populariteit verwierf zijn roman van
het Vlaamse idealisme aan het IJzer-
front Eer Vlaanderen vergaat (1927)
onder pseudoniem van I. Draulans. Jo-
zef Simons overleed te Turnhout op 20
januari 1948.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Tekst: Jef Simons
Oelehem 1888 - Turnhout 1948

Muziek: Armand Preud’homme
Peer 1904 - Brasschaat 1986

Schoon is de heide
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Biljarten op zijn Belgisch

Ik schrok me vandaag bijna een bult bij
het inkijken van het Fransdolle blaadje
Carrefour, want vzw “De Rand” zou
‘flamingant’ zijn. Mocht dat eens waar
worden, ik zou er een serieuze pint op
drinken, iets beters zelfs, een duvel of
zo. Verder wordt het verdere verfran-
sen van de Vlaamse rand en vooral dan
van de faciliteitengemeenten enthou-
siast toegejuicht. Officiële bronnen be-
weren het tegendeel, om ons te sus-
sen? Er wordt verder geklaagd over het
feit dat veel dingen in Vlaams-
Brabant in het Nederlands ge-
beuren. Eigenaardig toch dat
nooit eens aan symmetrie
wordt gedacht. Al wat Vlaams
is moet tweetalig, maar aan de
andere kant, zelfs in Brussel,
nochtans officieel tweetalig, …
Verder is Brussel te klein en
wordt er aan uitbreiding ge-
dacht. Ze staan kennelijk in de
startblokken met het mes tus-
sen de tanden. Gaan onze
Vlaamse onderhandelaars traditiege-
trouw nog eens onderuit? Hun kandi-
datenlijst voor de verkiezingen staat
bijna vol met Vlaamse namen, kan dat
ons troosten of juist niet? 

Ik moest naar de autokeuring en stoot-
te op een enorme toeloop, zodat ik
maar naar huis ging om het later nog
eens te proberen. Ik begon op het I-net
te zoeken naar alternatieve centra en
dat viel niet mee. Er schijnt geen offi-
ciële lijst te bestaan. Ik dacht eens over
de nabije taalgrens te gaan kijken en
viel dan op een stek in Frankrijk, die
met je ingevoerd postnummer de na-
bije centra opgeeft. Bravo dacht ik,
maar in België wacht je een moeilijke
zoektocht. Alles schijnt hier gewoon in
privé-handen, dus ook de lijsten, tel-
kens beperkt tot hun eigen bijhuizen.
Ik werd goed verzorgd in Vilvoorde, en
keurig in mijn eigen taal. 

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

Energie beheerst een beetje de verkie-
zingen (omdat niet-communautair?).
De groenen willen alle kerncentrales
naar het buitenland en ze willen ‘wind-
energie’ invoeren uit Scandinavië! Dat
we daar niet aan gedacht hadden.
Paars wou een windmolenpark in zee
maar stootte tegen de onwil van een
edele burgemeester aan de kust, die
aan de gevoelige oogjes dacht van zijn
onderdanen en klandizie en het on-
schendbare vergezicht. Binnenkort
heeft misschien ieder een windmolen
op zijn dak? 

Lernout en Hauspie is aan de orde ge-
komen. Juist voor de verkiezingen leidt
dat de aandacht misschien wat af van
het gebrek aan argumenten. Eigenaar-
dig hoe Jean-Luc Dehaene helemaal
buiten schot blijft, al was hij lid van de
Raad van beheer. Dat komt waarschijn-
lijk door overdreven scheiding der
machten in België. Of was zijn niveau
veel te hoog om deze details te kennen! 

Het programma van NV-A voor de ver-
kiezingen is er eentje om van te snoe-
pen. Ik laat er twee noteren: eindelijk

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!

splitsing B-H-V en echte solidariteit in
plaats van ondoorzichtige transfers!
Houden wij dat even in de gaten? Er-
gens anders gelezen dat CD&V erover
wil onderhandelen met de Franstali-
gen! ’t Komt dus wel in orde. Het ACW
heeft al laten weten dat de solidariteit
met Wallonië moet bewaard blijven.
ACW-leden kunnen meteen opmerken,
dat het ACW  niet tè bekommerd is om
hun welzijn en de zekerheid van hun
pensioen. Solidariteit is voor ieder van
ons een prioriteit natuurlijk, maar dan
liefst toch niet met het mes op onze

keel en liefst niet met ongenees-
bare verspillers, die het boven-
dien vertikken elke onrechtvaar-
dige aanwas aan te pakken. Want
in Wallonië kost een blindedarm-
ontsteking driemaal zoveel als in
Vlaanderen! Iemand die een ob-
jectieve reden kent? Om in de zie-
kenzorgsector te besparen wordt
er dan weer vooral op Vlaanderen
gerekend, begrijpe wie kan. 

De IJzeren Rijn vindt Di Rupo dan
weer geldverspilling. Wat een arrogan-
tie toch! Wallonië kreeg al op voorhand
compensatie voor die werken door de
modernisering van de treinlijn naar
Aken. Nu wordt beweerd dat de IJze-
ren Rijn niet meer nodig is. Antwerpen
moet maar leven met een grote omweg
naar het Ruhrgebied. Wallonië aan de
zijde van de buitenlandse dwarsligger,
dit keer Nederland. Ook solidariteit
schijnt dus in België helemaal asymme-
trisch, zoals taalwetten, faciliteiten,
respect voor bestaande wetten. Een
lange lijst.       

Jan Goossens

In Wallonië kost een
blindedarmontsteking driemaal zoveel

als in Vlaanderen! Iemand die een
objectieve reden kent? Om in de

ziekenzorgsector te besparen wordt er
dan weer vooral op Vlaanderen

gerekend, begrijpe wie kan.

Transfers! 

Waarom?

Daarom!!!
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Horizontaal:
1. Engelse taxi – Vijgen … Pasen – Palestijnse Bevrijdings-

organisatie
2. Zijn geluk niet … kunnen – Eiland in de Grote Oceaan
3. … Vandereycken
4. Bijvoorbeeld – Clovis werd in … gedoopt
5. … Babbe – Een … gestel
6. Van te voren – Afkorting van ingenieur – Medeklinkers

van ‘voor’
7. Scheikundig symbool – scheikundig symbool
8. De vlucht … 408 naar Frankfurt – Wie wind zaait, zal …

oogsten
9. Film van Spielberg – Het …-schandaal

10. ‘Wie liefheeft zegt nooit ik maar altijd wij’, zei Pater … -
… de boom stond op de bergen.

11. Een goede … wordt niet vet – Always … on the bright
side of life.

12. Medeklinkers van ‘loon’ - … Hoste
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Proficiat voor de in-
zenders van het  te
zoeken woord 
VERMANDERE. En
wie wint ‘Rand in
Zicht’, ons bezorgd
door vzw De Rand
(zie recensie in vorig
nummer)? Wie kaapt
dit prachtig fotoboek
weg? Onze trouwe
abonnee Raf Verstrae-
te uit Hoeilaart! Onze
gelukwensen!

Blijf mee zoeken, de prijs blijft even goed, maar het 
inzendadres voor brief of gele briefkaart  verandert weer:
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 OVERIJSE. 
Met uw e-postantwoord blijft u welkom op 
vkd_spoorslag@yahoo.com

Oplossing vorig nummer:

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

Verticaal:
1. In 1898 sprak de Antwerpse volksvertegenwoordiger …

in de Kamer de eerste rede uit in het Nederlands. – Koe-
riersbedrijf

2. Op … liggen – Denk je nog wel eens … mij (Will Tura)
3. Educatieve maatregel Alcohol en Verkeer
4. ‘Gelukkig was er de …’, zei een leraar geschiedenis, ‘an-

ders konden we nu niets zien’.
5. Scheikundig symbool – Op het veld van … vallen.
6. Tegen – De … en de ezel – Pale …
7. Televisienetwerk - … Guy de Mey kreeg vorig jaar in de

Scala van Milaan een minutenlange staande ovatie.
8. De plattegrond van het park van Brussel vertoont de

vorm van een …, het symbool van de vrijmetselaarsloge
- …enen boom een koekoek zat.

9. Neonlamp omgekeerd – Plaatsen waarvan de naam ein-
digt op ‘…’ waren ooit moerassig land.

10. De eerste supermarkt in ons land dateert van 1965 in …

Bezoek ook eens  
www.spoorslag.org !

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04



Aan Jean, heer van Waver, en zijn

dame Alice, hier te paard, verleende

de Brabantse hertog dezelfde rechten

als aan de inwoners van de stad 

Leuven.
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Kort genoteerd

KLAVERTJE4ZELFZORG
www.klavertje4zelfzorg.be

Te voet naar Compostella voor
kansarme kinderen in India 

Wie stapt daar in de vroege ochtend de
Waversesteenweg op naar Tombeek?
Tombeek? Vergeet het maar, Debbie,
Lea, Katleen, Riet (wat later volgt de
bezemwagen met Vicky aan het stuur,
met nauwelijks nog wat plaats tussen
de bagage) stappen zes dagen op zeven
om telkens een 30 km dichter bij het
middeleeuwse bedevaartsoord Santia-
go de Compostella in Noord-Spanje te
komen. Stap voor stap terug naar de
verwondering. Op pinsterzaterdag
kwamen ze in Overijse aan en vertrok-
ken ’s anderendaags na een optimis-
tisch kiekje bij het vredesmonument
naar Gembloers.

Vele Indische kinderen zijn weerloos,
alle hulp kunnen ze gebruiken, ook die
van de Spoorslaglezers! Voor het Anku-
ra-project leggen vijf gekke vrouwen
een waanzinnige 2400 km te voet af
naar Santiago. Zijzelf zullen wel wen-
sen dat ze er persoonlijk rijper, wijzer,
krachtiger en gelukkiger mogen van
worden. Spoorslag wenst dat ze het sa-

men goed stellen, alle moeilijkheden
kunnen overwinnen en … dat ze veel
geld mogen inzamelen! Voor een spon-
soring vanaf 30 euro ontvangt u auto-
matisch een fiscaal attest. Het reke-
ningnummer van Ankura-India vzw is
979 – 6460141 – 43. Nog prachtiger zou
zijn mochten zich enkele peetouders
aanmelden; naargelang van de leeftijd
van het Indisch kind betaalt men 50,
100 of 120 euro per jaar. De prachtigste
steun voor de “vijf gekke vrouwen op
weg” is ongetwijfeld dat er in onze
Druivenstreek iemand bereid gevon-
den wordt Ankura-India te vertegen-
woordigen. Nu wordt het tijd enkele
praktische gegevens af te drukken,
want helpende handen beginnen te jeu-
ken. Steun wordt voelbaar, tot in India!

Ankura-India
Kapelsesteenweg 317
2180 ANTWERPEN
tel.: 03 288 79 81
e-post : ankura@skynet.be

(FS) 

Succes in Ruisbroek 
en in Waver 

Als een turn- en sportvereniging 110
jaar wordt mag er gevierd worden, ook
met vedetten (bescheiden blijven!) van
buitenaf. Zo dacht ook het bestuur van
de Ruisbroekse vereniging, die via
Ring-TV terechtkwamen bij de IJse-
zwaaiers. ‘1492 Conquest of Paradise’
van Vangelis en ‘Ode an die Freude’
(Schiller - Beethoven - Europees volks-
lied) werden sfeervol uitgevoerd. Een
paar weken later traden de Overijsese
wimpeliers gedurende een hele won-
derwel droog gebleven week op in hun
Waalse buurstad Waver waar ze met
open armen, meestal zelfs in het Ne-
derlands, gastvrij onthaald werden. Zij
gaven natuurlijk ook iets moois in de
plaats: onze uitgesproken Vlaamse
kunstige volkssport: het wimpelen. 
‘Le Jeu de Jean et Alice’ herdenkt om
de vijf jaar het feit dat hertog Hendrik I
van Leuven in 1222 stadsrechten en
vrijheden verleende aan de inwoners
van Waver. Honderden figuranten,
edellieden te paard, dansers, muzikan-

ten, koorleden, kinderen, soldaten,
marktkramers met ezel, geit of eend,
acteurs en actrices in afwisselende ta-
ferelen geven in Waver het beste van
zichzelf. .Paul, Jan, Dirk, David, Wou-
ter, Luc, Luk, Michel, Felix en Francis
mogen terugblikken op een folklorebij-
drage van formaat. (FS)

Overijsese kloosterzuster
kende zeer kwade uren  

Drie jaar geleden verscheen bij Davids-
fonds Leuven een boek van de Aar-
schotse streekgeschiedkundige Frans
Vanhoof over de belevenissen van een
gewone kloosterzuster. In Kort Mani-
fest (tijdschrift van het Vormingsinsti-
tuut Wies Moens vzw, v.u. Edwin Truy-
ens) vond ik een boekbespreking door
Teunis van der Laan, die mij – en wel-
licht ook u – nieuwsgierig heeft ge-
maakt. Het conflict van deze non met
haar oversten en medezusters getuigt
van (al te) menselijke trekken, eerder
dan van levensbeschouwelijke conflic-
ten uit de achttiende eeuw. Jawel het
gaat om de voorlopig ongekende Rosa
Ubens, die in 1746 te Overijse werd ge-
boren.
Raadpleging van het tweede boek van
de Klapper op de Parochieregisters van
Overijse, Jezus-Eik en Terlanen (1626-
1812) leert ons dat er op 16 oktober
1746 een Joanna Ubens gedoopt werd.
Hoogstwaarschijnlijk was zij de enige
dochter van Cornelius Ubens en Elisa-
beth Poot; ze overleed in Overijse op 
4 mei 1797. Wordt wellicht vervolgd.
(FS)  

TASTENHOYE bvba

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

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

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
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D Salie Lewi drie maal goud

De oud-leerlinge van de Sint-Martinus-
scholen van Overijse, herinneren som-
migen zich nog als hoofdrolspeelster in
“Alice in wonderland” of als dansster
en lesgeefster van de Dans Workshop
Overijse. Een tijd geleden verdween ze
uit het Overijsese dorpsbeeld om een
theater-, dans- en zangopleiding te be-
ginnen in de Arts Educational Schools
te Londen. Nog tijdens haar studies in
Arts Ed ontdekte zij de Chinese krijgs-
kunsten en startte met een veeleisende
Wushu-opleiding in de Alan Winner
Academy.

Salie Lewi tijdens een training 

Chinese krijgskunst.

Haar jarenlang hard werken en trainen
wierpen vruchten af: Brits goud in de
“British National 2005”, lid van het
“Belgian team” en top-5-prestatie op de
Europese kampioenschappen.van 2006
in Italië. En nu goud in drie disciplines,
de vorm zonder wapens, het rechte
zwaard en de speer, op de jongste Bel-
gische Wushu-competitie! En wat is
Wushu, hoor ik u vragen. Wel, Wushu is
een nationale Chinese kunstvorm, die
in het buitenland bekendheid verwierf
met Jet Lee, Bruce Lee, Jacky Chan en
Michelle Yeah. En met de prachtige
films “Flying Daggers” en “Crouching
Tiger, hidden Dragon”. Verdere af-
spraak volgend jaar tijdens de officiële
opening van de Olympische Spelen in
Bejing. (FS)

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.

De politie, uw vriend

In de commissie Binnenlandse Zaken
ondervroeg parlementslid Bart Laere-
mans minister Dewael op 7 maart ll.
over de actuele cijfers inzake taalken-
nis bij de Brusselse politie. Het ant-
woord is te lezen – na acht jaar nog
steeds 40 % eentalige agenten! - op de
webstek van het federale parlement.
Een andere wind bracht een praktijk-
voorbeeld op onze redactietafel. U
leest het antwoord dat een politieamb-
tenaar uit het Brusselse in zijn proces-
verbaal schreef als reactie op een op-
dracht van de Brusselse procureur des
konings.
«RENSEIGNEMENTS

Bien que nous faisons partie d’une

zone de police bilingue, nous n’avons

pas encore notre niveau 2 en langue

néerlandophone et donc, nous ne per-

cevons pas de prime. Exposons à

Monsieur le Procureur du Roi que

nous nous sommes battu vigoureuse-

ment et sans relâche avec notre dicti-

onnaire néerlandophone, mais en

vain. Nous déposons les armes. Nous

savons bien que vous êtes au service

de la population et des services de po-

lice et vu ce qui précède, nous deman-

dons à Monsieur le Procureur du Roi

et à toute son équipe d’avoir l’amabi-

lité de nous traduire le présent.»

In kosteloze vertaling zonder premie :
“INLICHTINGEN

Hoewel wij behoren tot een tweetalige
politiezone, hebben wij het tweede
taalniveau nog niet gehaald en bijge-
volg trekken wij geen premie. Neem
van ons aan, mijnheer de procureur
des konings, dat wij krachtig en zonder
verpozen de strijd zijn aangegaan met
het Nederlands woordenboek. Tever-
geefs. Wij laten de wapens zakken. Wij
beseffen dat u ten dienste staat van de
bevolking en van de politiediensten en
willen u, in het licht van wat vooraf-
gaat, vriendelijk vragen of u de goed-
heid heeft het stuk voor ons te verta-
len.”

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

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.

Leterme wint / 

Kiezer bij de bok gezet

... en paars bij KGA.
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Actie Burgerzin 
en spoedmeeting op 7-6-2007 in Halle
(met goede verslaggeving in de 
regionale media)

Nadat op 14 mei in De Westrand te Dil-
beek het succesrijk lijsttrekkersdebat
veel volk lokte, tekende de Werkgroep
Brussel-Halle-Vilvoorde (staat voor
Halle-Vilvoordekomitee, Vlaamse
Volksbeweging en Taalaktie Komitee)
ook voor de spoedmeeting in Halle op
donderdag 7 juni. Na de verwelkoming
en vastberaden belofte voor verdere
actie door Lieve Van Linthout, burge-
meester van Sint-Pieters-Leeuw, meld-

Spotprenten rond de Vlaamse
Beweging

Van 14 februari tot en met 17 augustus
2007 organiseert het Bormshuis de ten-
toonstelling ‘Spottend Vlaanderen,
Vlaanderen Bespot’. In deze tentoon-
stelling zullen allerlei, ook originele, 
tekeningen, fotocollages, affiches,
prentkaarten, en zelfklevers met spot-
prenten en cartoons worden getoond,
zowel vanuit de Vlaamse Beweging als
over en… tégen de Vlaamse Beweging.
De toegang is gratis. Toegankelijk dins-
dag, woensdag en vrijdag van 14 u. tot
17 u. en zaterdag van 10 u. tot 16 u.
Adres: Bormshuis, Volkstraat 30, 2000
Antwerpen. Meer praktische informa-
tie op www.bormshuis.org. (DJ)

Sint-Jansavondwandeling 
te Tervuren op 23 juni

De heemkundige kring van Tervuren en
de toeristische dienst slaan wandelend
de handen in elkaar om de midzomer-
nacht te gedenken met een wandeling.
Onze christelijke voorouders maakten
van de midzomer een verering van Sint-
Jansavond. Trouw aan een mooie tradi-
tie komen tijdens dergelijke wandelin-
gen historische thema’s aan bod. Dit
keer staat de afbraak van het kasteel
van Tervuren centraal. Op bevel van
Jozef II werd de burcht tussen 1782 en
1875 gesloopt. Wandelt u mee? Wees
dan op 23 juni om 20.30 uur aan het Hof
van Tetrinië en betaal 2 euro. O ja, het
Hof van Tetrinië ligt langs de Jezus-
Eiklaan rechtover het rusthuis Zoniën-
rust. En wie in andere toeristische acti-
viteiten, zomerzoektocht, wandeling of
fietstocht van Tervuren Verrassend
Veelzijdig geïnteresseerd is, laat zich
inschrijven op de Nieuwsbrief via 
toerisme@tervuren.be  (FS)

Joannes Mat – Joanna Guns

Wie ook niet stil zit, maar dan in Hoei-
laart is Bob Walkiers, lid van de heem-
kundige kring Het Glazen Dorp. Dat
merkten we tijdens het jongste Erf-
goedweekeinde op het Hoeilaartse ge-
meentehuis en toen we het onlangs
verschenen boek ‘Parenteel van Joan-
nes Mat & Joanna Guns, tak Hoeilaart
vanaf 1725’ in handen kregen. (FS)

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 Francis Stroobants, voorzitter van
Haviko dat Marnixring Dilbeek en Da-
vidsfonds Volsem 15.000 handtekenin-
gen voor de splitsing hadden ingeza-
meld. En ook dat de actie burgerzin
een briljant succes kende. Er dienden
zich 1482 kandidaat-weigeraars aan, en
wat nog belangrijker is: er waren al 175
effectieve dienstweigeraars; eigenlijk
nog een 50-tal meer, want de dienstwei-
geraars van vorige keer werden nu niet
opgeroepen. Hij onderstreepte ook dat
Vlaanderen niet langer genoegen mag
nemen met kneuterigheid, met provin-
cialistische kleine stapjes vooruit en
evenmin met onderlinge verdeeldheid
die onze tegenstrevers in de handen
doet wrijven van puur genot. Samen
kiezen we resoluut en verstandig voor
een volwassen dynamische samenle-
ving in heel Vlaanderen, van het inter-
nationaal getinte Brussel tot het klein-
ste landelijke dorpje.
Protesterend burgemeester van Gooik
Willy Dewaele hield de hoofdrede, mu-
ziekgroep Arjuin zong tussendoor en
Guido Moons rondde af met een geest-
driftige beklemtoning der noodzakelijk
te zetten stappen!

Een brouwersgeslacht

De heemkundige kring van Huldenberg
zit niet stil. Weer rolde een prachtboek
(D/2007/4100/1 – 25 euro – te koop in
Het Huis ter Dijle, Leuvensebaan 313 te
3040 Sint-Agatha-Rode) van de persen.
Auteur René Risch plaatst Henri-Jo-
seph Bruffaerts als stichter van de Sint-
Pietersbrouwerij voor het voetlicht.
Zijn huwelijk met Maria-Elisabeth Huy-
berechts wordt met elf kinderen geze-
gend. Hij kocht de Kam van Neerijse en
zijn nageslacht stond verder in voor het
brouwen van menig hectolitertje ger-
stenat. 
Een goed geschreven familiegeschie-
denis die tot stand kwam met de mede-
werking van Guy Vande Putte, Erik
Martens, Raymond Denayer (✝), Chris
Morias, terwijl René Hallet en Willy
Goossens voor de opmaak tekenden.
“Een brouwersgeslacht” boeit onge-
twijfeld niet alleen de Neerijsenaren,
maar allen die van de streek houden,
iets willen opzoeken bij voorbeeld over
de brouwerij-mouterij Sint-Pieter, over
de “Châlet du Lac” of over de uitgewe-
ken tak der Bruffaertsen in Amerika.

Elfjulivieringen

Tropiscala op 23 en 24 juni 2007 op ‘t
Stationsplein in Overijse-Centrum, ge-
organiseerd door vzw Toekomstrock
en de gemeentelijke basisschool. Wit
zand voor ’t feest van de Vlamse ge-
meenschap en voor een volleybaltor-
nooi. Zaterdag zijn vanaf 15 uur Avus,
Aristide, Palomine, ManManMan,
Mara, Anacronic, Mint en Gruppo
Sportivo te bekijken en beluisteren.
Zondag van 14 tot 16 uur schoolfeest,
dan Ellen Dufour en afsluiten met
Ad’eeze.
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MELDPUNT TAALKLACHTEN
(voorlopig enkel voor de gemeente Overijse)

e-post: taalklacht@gmail.com
schriftelijk: Gemeente Overijse - Vlaams beleid, Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse

De leegheidfeesten Overijse beloven weeral een voltreffer te worden. Het drie-
daags gebeuren is een begrip in het festivalgebeuren van de druivenstreek en start
op vrijdag 27 juli. Die avond is er een optreden voorzien van coverband De Head-
lines, terwijl op zaterdag een festivaldag gepresenteerd wordt met o.a. het Leu-
vense Milow, The Van Jets en Swinnen. De gezellige familiale sfeer op zondag
wordt behouden, met animatie voor jong en oud. Antwerps Gipsy Ska Orchestra
sluit de affiche op een swingende manier af.
Meer info www.leegheidfeesten.com of 0499 72 55 69

In het verleden zijn er al vele brieven geschreven naar
handelszaken en bedrijven die in onze druivenstreek an-
derstalige en/of meertalige reclame maken via de ver-
spreiding van folders, of via winkelramen, uithangborden,
enz. Ook plaatsen waar je niet of nauwelijks in het Neder-
lands terecht kon, werden aangeschreven. Meestal ge-
beurde dit door individuele personen of verenigingen,
maar van enige coördinatie was er weinig of geen sprake.
Daarom werd begin dit jaar het initiatief genomen om alle
klachten wat meer te bundelen via een centraal meldpunt,
en dit in samenwerking met het gemeentebestuur. Dit
“Meldpunt Taalklachten” is sinds 1 april 2007 actief, maar
voorlopig wel enkel voor de gemeente Overijse. Het is
echter de bedoeling dat dit nog wordt uitgebreid naar an-
dere gemeenten van de druivenstreek.
Anderstalige publiciteitsfolders of -borden, Nederlands-
onkundigheid in handelszaken, … deze en andere inbreu-
ken op het Nederlandse taalstatuut van de gemeente 
Overijse kan je nu melden op taalklacht@gmail.com.
Klachten kunnen ook schriftelijk gemeld worden via: 
Gemeente Overijse - Vlaams beleid, Justus Lipsiusplein 9
te 3090 Overijse.
Het is belangrijk om steeds de precieze omstandigheden
(plaats en tijdstip) te vermelden en alle noodzakelijke in-
formatie te verschaffen: naam en adres, bewijsstukken
(zoals fotomateriaal of een kopie van een folder), enz. Je
zal steeds een bevestiging van ontvangst krijgen, en op de
hoogte gehouden worden van de opvolging van de klacht.

Via Spoorslag wensen wij het grote publiek ook in te lich-

ten over hardleerse bedrijven die, ondanks verschillende

aanmaningen, geen gevolg geven aan de verstuurde taal-

klachten. Wij zouden willen vragen om deze bedrijven

links te laten liggen en er zeker nooit zaken mee te doen.

In dit nummer vragen wij daarom aandacht voor het vol-

gende bedrijf op onze “zwarte lijst”: Weldimo NV, met

maatschappelijke zetel in Bree, maar waarvan de toon-

zaal voor onze streek gelegen is aan de Mechelsesteen-

weg 145 in Wezembeek-Oppem. Deze producent van on-

der andere ramen en deuren verstuurt al jaren op

regelmatige basis tweetalige reclame in Overijse en om-

streken, en ondanks verschillende brieven blijft deze toe-

stand maar aanhouden. Geef daarom een niet mis te ver-

staan signaal en doe zeker nooit zaken met dit bedrijf!

Luk Vandeuren

P.S. (1) Op verkiezingszondag hebben twee Spoorslagle-
zers in ’t Lekker Beest, Stationsstraat 35, Overijse hun be-
klag gemaakt tegen de eentalig Franse brochure die grijp-
klaar ligt naast de Nederlandstalige. Zaakvoerster Katrien
reageerde ongepast (naast de kwestie), onbeleefd (eerst
luisteren en dan uitvliegen, mevrouw) en zeker niet met
Vlaamse fierheid (voldoende om er als Overijsenaar geen
voet meer binnen te zetten!). 
Als een klant geen Nederlands verstaat, hem in zijn taal te
woord staan is wat anders dan de indruk geven dat we in
een tweetalig gebied wonen. Wordt vervolgd. (F.S.)

P.S. (2) De Vlaams-Brabantse afgevaardigde (waarom
blijft men “gedeputeerde” zeggen en schrijven?) voor het
Vlaams karakter Tom Troch schreef een protestbrief naar
Didier Reynders, Gulden Vlieslaan 84-86 te 1060 Brussel.
Het moet uit zijn met Franstalige kiespropaganda in
Vlaams-Brabantse gemeenten. Inderdaad, niet alleen
Vlaams-nationalisten, maar heel wat burgers uit Liedeker-
ke, Opwijk, Kampenhout, … zijn het zat. DAT MOET
STOPPEN!

De officiële guldensporenviering

heeft te Huldenberg plaats op 7 juli.
Het gaat om een gemeentelijk samen-
werkingsverband tussen Hoeilaart,
Huldenberg, Overijse en Tervuren.
Om 19 uur start in Sporthal De Kronkel
een viering met toespraak en muziek.
Verwelkoming door burgemeester
Marc Verheyden en schepen Jos Trap-
peniers. Voor en na Brigitte Grouwels,
staatssecretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, speelt “Berli-
ne”. Als afsluiter een receptie. Iedereen
is van harte welkom. (En tussen haak-
jes: om financiële redenen organiseren
vzw VKD-Spoorslag en de Vlaamse Jon-
geren Overijse dit jaar geen elfjulivie-
ring. Onder meer omdat te weinig le-
zers hun spoorslagbijdrage vereffend

hebben. Volgend jaar be-
ter???).


