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Redactioneel

De francofonie wilde in dit land altijd domi-
nant zijn en zeker in de politiek. Zij vindt
het normaal dat Vlamingen met een gewo-
ne vingerknip nederig buigen. Het kan ver-
keren, zei Bredero, en zo werd verleden
maand het ultimatum van MR-FDF na 35
dagen “onderhandelen” naar de prullen-
mand verwezen.
Yves Leterme heeft op 24 augustus 2007 de
koning  zijn ontslag als formateur aangebo-
den. Albert II moest daarvoor, och arme,
zijn vakantie in het zuiden van Frankrijk
voor de tweede keer onderbreken. De vorst
had niet veel tijd nodig om het ontslag te
aanvaarden. Onmiddellijk daarop heeft hij
Didier Reynders (MR-FDF) voor een lang
gesprek op zijn paleis ontvangen. Hij werd
bijgestaan door francofone raadgevers als
Davignon en konsoorten. 
In alle objectiviteit mogen wij stellen dat 
Y. Leterme vijf weken lang op een positieve
manier zijn nek heeft uitgestoken om tot
een oranje-blauwe regering te komen. De
francofonen hadden het moeilijk met 
Y. Leterme. Voor de minste vergissing heb-
ben ze hem zwaar onder vuur genomen.
Denk maar aan de uitschuiver rond de Mar-
seillaise. 
Het formatieberaad is vastgelopen op com-
munautaire thema’s. Zelfs minimale voor-
stellen, waarvoor geen 2/3e meerderheid
nodig is, werden met een NON beant-
woord. Men wilde wel discussiëren over
het langer openhouden van sommige kern-
centrales, de begroting, de gevangenissen,
belastingsverminderingen ... 
Maar ook langs Vlaamse zijde was er kri-
tiek omdat bij voorbeeld de federalisering
van de sociale zekerheid (met o.m. de mil-
jardentransfers van Noord naar Zuid),
werk, justitie en mobiliteit niet werden op-
genomen in de te behandelen communau-
taire punten.
De eensgezindheid van de Belgische fran-
cofonie moest blijken uit een RTBF-repor-
tage, toen alle francofone partijen voor de
camera’s de Vlamingen stonden uit te la-
chen. Langs Vlaamse kant is er weer onvol-
doende eenheid. De socialisten bij monde
van Louis Tobback, stellen dat de Vlamin-
gen toegevingen moeten doen om uit de im-
passe te geraken en de grote Vlaamse partij
Vlaams Belang wordt ondemocratisch ge-
weerd, hetgeen in de kaart van de francofo-
nen speelt.
De verantwoordelijkheid voor de misluk-
king tot op vandaag ligt ongetwijfeld bij
MR-FDF en vooral bij CDH. 
Hoe moet het nu verder? Op het moment
dat wij dit redactioneel schrijven weten wij
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dat de koning lange gesprekken heeft ge-
voerd met de voorzitters van Kamer en Se-
naat en dat CDH twee bemiddelaars vraagt,
één langs beide kanten van de taalgrens. 
In een poging om zijn koninkrijk te redden
dacht Albert II eraan oud-kamervoorzitter
Raymond Langendries van CDH en aan
oud-kamervoorzitter Herman De Croo van
Open VLD te vragen om te bemiddelen.
Deze twee “aanbidders” van het konings-
huis zijn gedreven belgicisten, zijn tegen
een grondwetsherziening en zijn voorstan-
der van federale kieskringen. Hun neutrale
(?) taak als bemiddelaar zou de besprekin-
gen moeten deblokkeren. 
Maar… CD&V/NV-A zag dit niet zitten en zij
wilden eerst duidelijkheid over de commu-
nautaire thema’s.
Er is paniek op het paleis. Dan maar iets an-
ders uitproberen. De koning roept een aan-
tal ministers van Staat, met veel ervaring in
communautaire kwesties, bij zich. Deze
“grijze eminenties” zijn de vertegenwoordi-
gers van de politieke kleuren in zijn konink-
rijk. Wat zullen zij uit hun hoed toveren?
Het francofone NON weerklinkt nog
steeds, maar ook de Vlaamse eis voor een
grondige staatshervorming blijft overeind.
Wij vragen ons af of men de oranje-blauwe
politici langs Vlaamse kant nog genoeg on-
der druk zal kunnen zetten om op cruciale
punten in te binden. Gaan wij naar een klas-
sieke driepartijenregering, nieuwe verkie-
zingen of naar het einde van België? 
Nieuwe verkiezingen kunnen pas als BHV
gesplitst is en dit kan bij gewone meerder-
heid tijdens de eerste parlementaire zitting.
Daarover moet niet gediscussieerd worden.
Het vormen van een nieuwe federale rege-
ring is niet dringend. Trouwens het voorstel
om de federale verkiezingen te laten sa-
menvallen met de gewestverkiezingen zien
wij alleen al omwille van het ondemocra-
tisch karakter niet zitten. (Geen enkele
rechtgeaarde democraat klaagt erover vaak
naar het stemhokje te gaan. Stemplicht is
wat anders…). Vandaag heeft elke gemeen-
schap zijn eigen parlement en een zijn ei-
gen regering, die het aanhorig gewest kan
besturen. Wij verkeren zeker niet in een va-
cuüm.
Natuurlijk is Y. Leterme geen separatist,
maar als het niet anders kan, stevenen wij
af op een vreedzame en democratische
boedelscheiding, goedgekeurd door ons
Vlaams parlement. En ja, dan is het uiteen-
vallen van het kunstmatig land België een
feit! 

De redactie

De volgende VKD vergadering,

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op 15-11-2007 

om 20.00 uur

in CC Den Blank te Overijse
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Duidelijkheid over Vlaamse eisen
na afgesprongen onderhandelingen

Z IJN wij Vlamingen echt zo onre-
delijk? Zo worden we graag

afgeschilderd in de Waalse pers. En
zelfs langs Vlaamse kant wordt voor
meer redelijkheid gepleit vanuit
bekende hoek. Maar om welke voor-
stellen ging het dan? In Het Laatste
Nieuws van zaterdag 25 augustus
geeft Bart de Wever wat meer tekst
en uitleg over de Vlaamse eisen.

Gezinsbeleid

“We wilden het gezinsbeleid verder re-
gionaliseren. Door een splitsing van de
kinderbijslag”, zegt De Wever in de
krant. Zo zou de Vlaamse regering ho-
gere bijslagen kunnen geven aan
Vlaamse gezinnen.

Mobiliteit

“We wilden gewestelijke beheerscon-
tracten met de NMBS realiseren. Vlaan-
deren zou zo de Liefkenshoek-spoor-
tunnel in Antwerpen kunnen bouwen,
zonder dat er een nutteloos project aan
Waalse zijde tegenover moet staan. De
Franstaligen weigeren dit. Als er bij
ons 100 euro geïnvesteerd wordt, dan
moet hetzelfde bedrag ook bij hen over
de balk. Dat is oude Belgische wafel-
ijzerpolitiek.”

Economie

“Meer regionale bevoegdheden voor de
vennootschapsbelastingen en belastin-
gen op arbeid. Vlaanderen zou op die
manier zelf een belastingregime (eigen
aftrekposten, red.) kunnen creëren om
de bedrijven meer zuurstof te geven,

nieuwe sectoren aan te trekken en
onze bedrijven concurrentieel te verbe-
teren.”

Tewerkstelling

“Bepaalde sectoren in Vlaanderen vin-
den geen volk. Wij willen onze arbeids-
reserve uitputten door opleidingen en
omscholingen. Wie niet wil werken,
zou worden gesanctioneerd. De werk-
loosheidsverzekering, RVA, moet daar-
voor gesplitst worden.”

Migratie

“Een soort Vlaams inburgeringsbeleid,
waarbij de allochtonen onze taal moe-
ten leren en zich maatschappelijk moe-

ten integreren. Gedaan met de snel-
Belg-wet.”

Jeugdrecht

De Vlaamse partijen vragen een split-
sing van het jeugd(sanctie)recht.

Verkeer

Het innen van verkeersboetes moet
Vlaams worden. 

Eerder vertelde De Wever ook nog aan
de VRT-nieuwsdienst dat de Vlaamse
onderhandelaars het afsluiten van
Vlaamse Collectieve ArbeidsOvereen-
komsten (cao’s) wil mogelijk maken.

G.D.

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!

21 juli : Albert kiest zijde van de Franstaligen
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De toenmalige regering tikte (met te-
genzin) het Franstalig gemeentebe-
stuur van Komen voorzichtig op de vin-
gers. Op 1 september 1979 kwamen 7
Vlaamse ouders met hun kinderen naar
de Franstalige gemeenteschool van Ko-
men. Onmiddellijk organiseerden Fran-
cofone inwoners een intimidatiecam-
pagne. Op de eerste schooldag en
de dagen nadien werden de kin-
deren met hun ouders aan de
schoolpoort opgewacht door een
meute agressief scheldende,
stampende en spuwende Frans-
taligen. De politie hield zich afzij-
dig. Ook de RTBf deed haar duit
in het zakje met de reportage “De
heksen van Komen”. Vele geïnteres-
seerde Vlamingen vonden de toestand
voor hun kinderen te onveilig en stuur-
den ze naar een veel verder gelegen
school in Zuid-West-Vlaanderen. Het
resultaat was dat eind september het
vereiste quorum niet bereikt werd en
het Vlaamse klasje in de Komense ge-
meenteschool opgedoekt moest wor-
den.
Enkele maanden voordien werd door
een Vlaams privé-initiatief het Vlaams

07 waren er 35 leerlingen ingeschre-
ven. 
Onlangs werd Huize Robrecht gereno-
veerd en werden er klaslokalen inge-
richt voor het avondonderwijs taal. 
Op initiatief van de vzw Komitee voor
Nederlands Onderwijs en Kultuur in
het Komense (KNOKK), de Marnixring
Internationale Serviceclub en de Bewe-
ging Vlaanderen-Europa werd Huize
Robrecht, onder ruime belangstelling,
plechtig heropend op 30 juni 2007 door
minister Geert. Bourgeois. En een ge-
denkplaat ter nagedachtenis van Mi-
chiel Vandekerckhove (flamingante
CD&V-er) werd onthuld door An De
Moor, voorzitter van de Beweging
Vlaanderen-Europa en van de 11-Daag-
se Vlaanderen Feest.
Gelegenheidstoespraken van D. Petit,
KNOKKvoorzitter en van onderwijsin-
specteur Dries Decadt schetsten de
werking, de doelstellingen en het resul-
taat van de Taalkoffer. 
Met een zeer interessante feestrede
door Frank Judo rond het thema “Iden-
titeit, solidariteit en natievorming” en
het slotwoord door G. Celen, voorzitter
Marnixring, werd na het “Gebed voor
het Vaderland en de Vlaamse Leeuw
het officiële gedeelte afgesloten met
een receptie. 

De overkoepelende vzw KNOKK
werd 35 jaar geleden opgericht
en zal samen met de logistieke
steun van de Marnixring blijven
waken over het voortbestaan van
het Vlaamse schooltje in Komen.
Positief is dat er tegenwoordig
Franstaligen zijn die inzien dat de
kennis van het Nederlands niet

onbelangrijk is voor hun job en zich in-
schrijven voor het avondonderricht
Nederlands. 

Henri Otte

cultureel centrum “Huize Robrecht van
Kassel” in Komen geopend. In een ge-
deelte van Huize Robrecht werd een
Vlaams noodschooltje ondergebracht,
waar de kinderen vanaf oktober 1979
terecht konden. Tot vandaag is dit
schooltje een doorn in het oog van de
Franse gemeenschap en het Waals Ge-

west. Het schooltje “De Taalkoffer”
bloeit heel goed, dank zij betoelagin-
gen van de Vlaamse Gemeenschap en
ferme steun van Vlaamse verenigingen.
Op het einde van het schooljaar 2006-

IN Wallonië zijn er enkele faciliteitengemeenten, waar de Franse gemeen-
schap, volgens de akkoorden van 1963 de plicht heeft, net als de Vlaamse

Gemeenschap dat moet doen voor het Franstalig onderwijs, Neder-
landstalig onderwijs te voorzien en te betalen voor de Vlaamse inwoners
die daarom verzoeken.
In Wallonië zijn er vier gemeenten met faciliteiten: Edingen, Moeskroen,
Vloesberg en Komen-Waasten. Door niet aflatende bestuurlijke en politieke
druk van de Franstaligen hebben Vlamingen het alleen in Komen aange-
durfd bij het gemeentebestuur een verzoekschrift in te dienen voor de
oprichting van een Vlaamse lagere school. Sinds 15 juli 1979 weigerde het
Waals gemeentebestuur bij herhaling ostentatief de bouwvergunning. De
Waalse Gemeenschap wil bovendien geen enkele betoelaging voor een
Vlaamse school voorzien. Ter vergelijking: elk jaar subsidieert de Vlaamse
Gemeenschap het Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse faciliteitenge-
meenten met ruim 10 miljoen euro voor ongeveer 3.000 leerlingen. De
Franstalige scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten aanvaarden geen
enkele vorm van Vlaamse inspectie. “O dierbaar België”… Men zou voor
minder de “Marseillaise” zingen.

Bij het begin van een nieuw schooljaar

Het Vlaams basisschooltje 
in de Waalse 
faciliteitengemeente Komen

Tot vandaag is dit schooltje een doorn
in het oog van de Franse gemeenschap

en het Waals Gewest.
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OP 2 september bleven de weer-
goden onze provincie goedge-

zind. Voor de 27e Gordel daagden
zowat 77.000 fietsers en wande-
laars op in onze Vlaams-Brabantse
rand rond Brussel. Twee foto’s
roepen hierbij wat sfeer op in
gordelgemeente Overijse, samen
met de lieftallige, kersverse (druif-
verse volgens sommigen) druiven-
koningin Leen Jonckers uit Sterre-
beek.

Vandaag echter wat kritische( muziek-
en) tekstklanken.  Radio 2 bracht op de
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
het gordellied 2007 ‘Geef Kleur’ in pre-
mière. Die radiozender en Eén bleken
bijzonder opgetogen met Gene Thomas
en Esther, lekker gestrikt voor het zo-
veelste Gordellied. De zanger heeft zelf
de muziek gecomponeerd. En ja, het
melodietje mag er gerust zijn, een mee-
zingertje. Dat mag!
Maar, ocharme, waar gaan we met die
tekst van Bart Herman naar toe ?   

Denk nu niet aan morgen

Of aan wat er is geweest 

Vergeet nu al die zorgen

Weg nu met die nevels in je geest

Kom overeind

En zie het zwart verdwijnt 

Pak me bij de hand

Kom en zet je zorgen aan de kant 

En geef kleur

Aan alles om je heen

De wereld is van iedereen

Verjaag nu die regenvlaag

Geef kleur

Aan alles om je heen

We doen het samen – niet alleen

En we doen het nog vandaag

Alles moet bewegen

Met lijf en ziel naar buiten 

Niemand houdt ons tegen

Want ik weet

Waar ik dansen wil met jou

Koud is er heet 

En grijs is er hemelsblauw 

Tous ensemble

Partager un monde meilleur

Tout simplement

Se prendre la main

So I hold out my hands

Today we can run

Let me raise you to the sun

En geef kleur

Aan alles om je heen

De wereld is van iedereen

Verjaag nu die regenvlaag

Geef kleur

Aan alles om je heen

We doen het samen – niet alleen

Vergeet je zorgen

Breek uit en geef kleur

Geef kleur

Geef kleur!

Volgens de webstek van Radio 2 is
Gene Thomas geboren in Sint-Gene-
sius-Rode en heeft hij gewoond in Die-
gem en Evere.  Blijkbaar is er toch iets
misgelopen met zijn Vlaamse identiteit.
Hij is er trots op dit liedje te mogen
brengen. Ja, de wereld is inderdaad van
iedereen, maar was het nu zo moeilijk
even melding te maken van het Vlaam-
se karakter van de Gordel?  Neen, inte-

gendeel, men vond het nodig om er en-
kele Franse en Engelse verzen aan toe
te voegen.  Kunnen wij als Vlaams-Bra-
banders dat aanvaarden, laat staan
waarderen? 
Bovendien wordt het liedje steeds aan-
gekondigd als publiciteit voor de “Gor-
deldag op 2 september, een fietshappe-
ning in het kader van de Groene Rand
rond Brussel”. Ook zonder enige
‘Vlaamse’ verwijzing!  
De webstek vermeldt dat je het Gordel-
lied 2007 ‘Geef Kleur’ niet kan kopen.
Gelukkig maar!

Ingrid De Wilde

Geef Kleur

Chiromeisjes als medewerkers, koningin Leen Jonckers, schepen Peter Van de

Berge en burgemeester Dirk Brankaer (eigen foto).

Vlaanderen vlagt was ook aanwezig

(eigen foto).

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

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!

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt
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IJzerwake: Vlaanderen laat de Rand niet los

Als ik val,
dan eerst voor Vlaanderen

Het ontstaan van de Vlaamse ontvoog-
dingstrijd werd in herinnering ge-
bracht. Alles begon tijdens de eerste
wereldoorlog bij de moeilijke en ge-
vaarlijke initiatieven van de vele verne-
derde Vlaamse frontsoldaten die van
de francofone Belgische officieren de
erkenning van hun taal en hun bestaan
opeisten. In diezelfde periode was er
het werk van de activisten in het bezet-
te Vlaamse binnenland om een onaf-
hankelijk Vlaanderen tot stand te bren-
gen. August Borms zou het geweten
hebben. Tijdens het woelige interbel-
lum ontstond de Frontbeweging met
als uitlopers enkele Vlaams-nationale
politieke partijen. Na de beestachtige
repressie op het einde van de tweede
wereldoorlog slaagde men erin om de
Vlaamse Beweging opnieuw op de rails
te krijgen. Dit uitte zich enerzijds in het
sociaal-culturele Vlaams verenigingsle-
ven en anderzijds in Vlaams-nationale
politieke formaties. 
Met veel bloemen werd hulde gebracht
aan de vele Vlamingen die ons ontvie-
len, van tijdens de Grote Oorlog tot
vandaag en die tijdens hun leven ge-
streden hebben voor een onafhankelijk
en beter Vlaanderen.

V OOR de zesde keer vond op 19 augustus 2007 om 11 uur in Steenstrate
een goed georganiseerde  IJzerwake plaats aan het monument van de

gebroeders Van Raemdonck.,Trouw aan het IJzertestament, zonder enige
interpretatie van de woorden “zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede”.
Er waren ongeveer 5.500 aanwezigen op de weide verzameld. De parkeer-
plaatsen op de achterop liggende weiden stonden overvol. Er was veel jong
volk en er waren afvaardigingen van VB en NV-A en van talrijke Vlaamse 
a-politieke verenigingen.
Gust Teugels dirigeerde de zangkoren, de samenzang en de fanfare, terwijl
Elke Heylen en Hans Schoofs de presentatie voor hun rekening namen.
Deze keer was de pers heel nieuwsgierig aanwezig.

Uit de toespraak van Johan Vanslam-
brouck, voorzitter IJzerwake, schetsen
wij hier enkele flarden die ons bijgeble-
ven zijn. Hij tikte de Vlaamse onder-
handelaars uit de oranje-blauwe groep
op de vingers voor de ruim onvoldoen-
de punten in de staatshervorming. Zo is
er bijvoorbeeld niets te vinden over de
splitsing van de sociale zekerheid. Na-
tuurlijk wil Yves Leterme met een lijst-

je van minimale thema’s een regering
tot stand brengen, maar zelfs dat wordt
door de Franstaligen afgewezen. De
Vlamingen verwachten wel iets anders.
De vrees is groot dat het een hopeloze
zaak wordt. Daarom moeten wij niet
meer wachten om te kiezen voor onze
onafhankelijkheid. Hij riep Albert II op
zijn kroon naar Borms te gooien en te
abdiceren. Vlaanderen zal zijn eigen
weg wel gaan.

De volledige tekst van de interessante
toespraak kan je lezen op de wereld-
wijde winkel van de IJzerwake.

De Rand: Groen en Vlaams

Zangeres Micha Marah opende dit deel
met twee liederen uit de jaren tachtig:
“Als je maar Vlaming bent” en “Ik hou
van alle zes”.
De zeer gesmaakte gelegenheidstoe-
spraak werd gehouden door Johan 
Laeremans, o.a. uitgever van het tijd-
schrift De Zes. “Hier ons geld, wanneer
ons recht”.
Hij schetste op
een goed ver-
staanbare wijze
hoe de verfran-
sing van Rand
tot stand is ge-
komen. Hij haal-
de schoolvoor-
beelden aan uit
Wezembeek-
Oppem waar in
1925 door Im-
mobilia s.a., in
handen van
graaf Xavier de Henricourt de Grunne
en burgemeester van Wezembeek 125
ha grond van Vlaamse boeren werden
onteigend tegen belachelijk lage prij-
zen om er Franstaligen te laten bou-
wen. De gemeente waar de Franstalige
burgemeester alles tweetalig en soms
eentalig Frans maakte, hoe een frans-
kiljonse pastoor in 1944 in de Sint-
Jozefsparochie van Wezembeek-Op-
pem werd aangesteld en eenzijdig alle
Nederlandstalige en tweetalige missen
afschafte, inclusief de biechtvieringen,
huwelijks- en uitvaartmissen en hoe er
dan na veel protest op het bisdom tien
jaar later door de hulpbisschop toch
nog een Vlaamse vroegmis mocht wor-
den gecelebreerd voor de Vlaamse mei-
den die voor de adel werkten. Hij had

Vlaamse boeren werden
onteigend tegen

belachelijk lage prijzen
om er Franstaligen te

laten bouwen.
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het ook over de aanleg en het elektrifi-
ceren van de spoorlijn Brussel - Tervu-
ren die voor een groot gedeelte door
Wezenbeek liep en de bedoeling had
om zoveel mogelijk Franstaligen naar
Wezembeek en Tervuren te lokken.
Vandaag is baron Van Hoobroeck bur-
gemeester van Wezembeek-Oppem, die
samen met zijn FDF-vriendje Olivier

Maingain, de touwtjes in handen
houdt.
Gelijkaardige methoden voor verfran-
sing werden toegepast in andere ge-
meenten als Linkebeek, Sint-Genesius-
Rode, Drogenbos, … 
Hij had eveneens bedenkingen bij het
Gewestelijk Expressnet (GEN) en het
Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel

(VSGB). Onbegrijpelijk is de vaststel-
ling dat Franstalige noodartsen van de
MUG-diensten, zonder enige kennis
van het Nederlands, van o.m. het Eras-
meziekenhuis, systematisch interven-
ties verrichten in het Pajottenland, on-
langs nog bij de ontruiming van een
rusthuis in Pamel. Wat doen onze poli-
tici? Wat doen Sven Gatz, Guy Vanhen-
gel, …?
Hij citeerde een vijftal suggesties voor
de onderhandelaars der eventuele
nieuwe regering en hij deed een oproep
tot Vlaamse eenheid boven alle partij-
grenzen heen. En nog een vraag: Hoe
vertaalt men in het Frans “het eindpunt
van België”?  “Le terme de la Belgique”!
Tot slot werden enkele verdienstelijke
Vlamingen gehuldigd met een mooie
ruiker bloemen voor hun niet aflatende
strijd voor de Vlaamse Rand. Onder
hen Dries Vanhaeght uit Hoeilaart,
voorzitter van onze vzw VKD-Spoor-
slag.

De IJzerwake werd afgesloten met de
eed van trouw en met de drie nationale
liederen.

Henri Otte

SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

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

COLLEGE
3de en 4de jaar:

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

TSO: Handel
BSO: Kantoor

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

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

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

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

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

www.smo-vzw.be

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

www.smo-vzw.be

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

Eén dezer dagen uitspraak...

Parket Dendermonde vervolgt dienstweigeraars

M EER dan 1500 burgers hebben
bij de verkiezingen van 10

juni 2007 deelgenomen aan de
actie  “burgerzin” van de werkgroep
BHV van het Halle-Vilvoorde Komi-
tee, de Vlaamse Volksbeweging en
het Taalaktie Komitee. Zij weigerden
uit burgerzin mee te werken aan de
organisatie van de jongste discrimi-
nerende en ongrondwettige verkie-
zingen.

De actie was o.m. een krachtige steun
voor de weigering van de meeste colle-
ges van burgemeesters en schepenen
van Halle-Vilvoorde om de verkiezin-
gen te organiseren.
Uiteindelijk werden meer dan 180 van
de 1500 kandidaat-dienstweigeraars
opgeroepen om als voorzitter of bijzit-
ter in een stem- of telbureau te zetelen.
Zij hebben hun weigering uitvoerig en
schriftelijk vooraf verantwoord.
Minstens drie onder hen kregen als ant-
woord van de vrederechter dat hun be-
zwaren als wettige reden werden aan-
vaard.
Het parket van Dendermonde daaren-
tegen ging bijzonder snel over tot dag-
vaarding van drie personen voor de
correctionele rechtbank. Tijdens de zit-
ting van de vakantiekamer van de cor-
rectionele rechtbank van Dendermon-
de van 21 augustus ll. kwamen de
eerste drie zaken voor (een vierde dag-
vaarding is aangekondigd).  De verde-
digers waren mr. Matthias Storme en
mr. Igor Rogiers.
Het mag meer dan verwonderlijk heten
dat iemand vervolgd wordt omdat hij
weigert mee te werken aan een wet die
door het Grondwettelijk Hof ongrond-
wettig en discriminerend werd bevon-
den, en die bovendien volgens datzelf-

de Hof reeds gewijzigd had moeten
zijn.
De verdediging pleitte o.m. de onbe-
voegdheid van de correctionele recht-
bank, omwille van het feit dat – zo er al
van een misdrijf sprake zou kunnen
zijn – het dan manifest om een politiek
misdrijf zou gaan, waarover volgens ar-
tikel 150 van de grondwet alleen een
jury kan oordelen. Dit gegeven heb ik
diezelfde dag in een vraaggesprek met
Ring-TV sterk beklemtoond.
In de andere arrondissementen een
veertigtal dienstweigeraars lastig ge-
vallen,vooral in de kantons Halle en
Meise, waar het aantal dienstweige-
raars bijzonder hoog was. De meesten
onder hen kregen een voorstel tot min-

nelijke schikking van 250 ? of werden
door de politie verhoord. Het aanbod
tot minnelijke schikking werd op ge-
motiveerde wijze door de betrokkenen
afgewezen.
Het blijft verwondering en ergernis
wekken dat het gerechtelijk apparaat
de tijd vindt om rechtgeaarde burgers
die uit gewetensbezwaren handelen en
die niets anders doen dan de rechts-
staat eerbiedigen, lastig te vallen en
zelfs te dagvaarden. Zou het niet logi-
scher zijn hen te dagvaarden die ver-
antwoordelijk zijn voor het niet-uitvoe-
ren van de arresten van het
Grondwettelijk Hof? 

Francis Stroobants

Voorzitter Haviko
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La Brabançonne

De Franse acteur Hyppolyite Dechet,
alias Jenneval, declameerde in septem-
ber 1830, in een Brusselse herberg de
tekst  van “La Bruxelloise” die later de
Brabançonne werd genoemd. 
Hij kwam uit het Franse Lyon en was
lid van verscheidene theatergezel-
schappen in Frankrijk. In 1827 was hij
korte tijd toneelspeler in de Munt-
schouwburg en dan weer bij de Comé-
die Française in Parijs. Na de Parijse
julirevolutie van 1830 nam hij dienst bij
de Brusselse stadswacht. Hij kende
geen woord Nederlands. 
Toen de Waalse opstandelingen uit
Luik, Charleroi en Mons, Brussel be-
reikten en er een revolutie ontketen-
den, sloot hij zich onmiddellijk bij hen
aan. Hij kwam in een legertje guerrille-
ro’s terecht onder het bevel van de
Fransman Charles Niellon, die samen
met Franse troepen de strijd aanbon-
den met de troepen van het Verenigd
Koninkrijk én de jacht openden op dui-
zenden Vlamingen die het Verenigd Ko-
ninkrijk trouw bleven, de zogenaamde
Orangisten. Hij werd in de omgeving
van Lier gedood door Hollandse ko-
gels.

De Franse tekst werd op muziek gezet
door de Franstalige Brusselse vrijmet-
selaar François Van Campenhout, diri-
gent en componist. Er wordt beweerd
dat hij zich heeft laten inspireren door
de reeds bestaande muziek. 
De Brabançonne werd voor het eerst
vertolkt begin oktober 1830 in de Munt-
schouwburg. Pas maanden later werd
de Brabançonne Belgiës hymne. Tot
zolang deed (ook door de aanwezig-
heid van de Franse troepen), de Mar-
seillaise dienst als volkslied. Aan het
stadhuis hing de Franse tricolore, kort
nadien vervangen door de Brabantse
zwart-geel-oranje vlag. Het oranje werd
later vervangen door de rode kleur.
De eentalig Franse tekst van de Bra-
bançonne werd meermaals aangepast
door de toenmalige eerste minister
Charles Rogier; de definitieve versie
dateert van 1860. In 1926 besliste het
ministerie van Binnenlandse Zaken al-
leen de laatste strofe als officieel te be-
schouwen. Maar het werd nooit een
Belgische Marseillaise, en pas in 1938,
meer dan honderd jaar later, werd op-
dracht gegeven een Nederlandstalige
versie te schrijven. 

Wij Vlamingen hebben met het Bel-
gisch volkslied geen enkele voeling,
noch muzikaal, noch met de inhoud.
De vertaling is gewoon lamentabel, de
weinig zeggende tekst spreekt niet aan
en komt vreemd en vingerwijzend over.
Wie nam deze vertaling voor zijn reke-
ning, in opdracht van een francofoon
minister, twee jaar voor de op til zijnde
tweede wereldoorlog?  
Als wij een vergelijking maken met
onze volksliederen en hymnen als  “Het
gebed voor het Vaderland”, “De Vlaam-
se Leeuw”, “Het Wilhelmus” en “Die
Stem” vallen bij deze teksten uitstra-
ling, eigenheid, volkskracht, vastbera-
denheid en fierheid om Vlaming, Ne-
derlander of Afrikaner te zijn. De
muzikale strijdkracht in onze volkslie-
deren is voortdurend aanwezig, ge-
woon motiverend, iets van bij ons.
In de naoorlogse jaren was het Bel-
gisch volkslied verplichte leerstof. In
de Vlaamse scholen moesten de leerlin-
gen het in de twee talen kunnen zingen!
Zoniet geen punten en misschien wel
geen overgaan naar een volgend leer-
jaar.

Henri Otte

Ô Belgique, ô mère chérie, 

À toi nos cœurs, à toi nos bras, 

À toi notre sang, ô Patrie! 

Nous le jurons tous, tu vivras! 

Tu vivras toujours grande et belle 

Et ton invincible unité 

Aura pour devise immortelle: 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

O dierbaar België, O heilig land der vaad’ren 

Onze ziel en ons kracht zijn u gewijd. 

Aanvaard ons hart en het bloed van onze ad’ren, 

Wees ons doel in arbeid en in strijd. 

Bloei, o land, in eendracht niet te breken; 

Wees immer uzelf en ongeknecht, 

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. 

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

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.
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De redactieraad van uw 

tijdschrift (v.l.n.r.): 

Jan Goossens, Henri Otte, 

Francis Stroobants, André 

Vanhaeght, (vooraan) Greta 

Dumon en Ingrid De Wilde.

Rond de redactietafel werden Henri Otte,

Greta Dumon, Francis Stroobants,

Ingrid De Wilde en André Vanhaeght

gefotografeerd door het redactielid met

lensoog Jan Goossens.

Met ijver en zorg kwam weer een nieuw

nummer tot stand.

VERZEKERINGEN

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

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.
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Lennik

In de vorige afle-
vering eindigden
we in de Stuiven-
bergstraat die na

de heerbaan Asse-Edingen Sint-Kwin-
tenbaan wordt, maar na een 150 m
overschrijden we de grens met Lennik
en wordt ze de Jozef van den Bossche-
straat. Na 1,2 km wordt ze Kroonstraat
en ze eindigt op het marktplein van
Sint-Kwintens-Lennik, hoofdplaats van
de gemeente Lennik. Deze telt 3079 ha
en heeft 8.730 inwoners (“strobran-
ders”) of 284 inwoners per km2. Op de
webstek van de gemeente: www.len-
nik.be vindt u veel inlichtingen. Bij de
jongste verkiezingen behaalden de li-
beralen 7 zetels, de christen-democra-
ten 5, Lennik Tweeduizend 4, Vlaams
Belang 2 en het kartel van groenen en
socialisten 1. De coalitie wordt ge-
vormd door de liberalen en Lennik
2000. Burgemeester is de liberaal Willy
de Waele, een voorvechter eerste klas
voor de splitsing van het kies- en ge-
rechtelijk arrondissement Halle-Vil-
voorde. OCMW-voorzitter is oud-burge-
meester Etienne van Vaerenbergh. De
politiezone heet Pajottenland en omvat
naast Lennik ook Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne en Pepingen. Het ge-
meentewapen is ontleend aan dat van
de Man d’Attenrode en wordt als volgt
beschreven: van zilver met een keper
van keel, vergezeld van drie Morenkop-
pen, omwonden van rood, het schild
overtopt met een helm van zilver, ge-
topt met een kroon van goud met vijf
parelpunten, getralied, gehalsband en
omboord van hetzelfde, gevierd en
vastgehecht van keel met dekkleden

van zilver en van sabel. Helmteken: een
uitkomende leeuw van sabel, genageld
en getongd van keel. Schildhouders
zijn twee geleeuwde luipaarden van
goud, genageld en getongd van keel,
elk een banier houdend, die rechts met
de wapens van het schild en die links-
gevierendeeld, een en vier van zilver,
met drie malies van sabel en met
schildhoofd van keel, twee en drie van
zilver met een leeuw van sabel, gena-
geld en getongd van keel. We zijn te-
vens in het dorp…

Sint-Kwintens-Lennik

Een woondorp van 1.580 ha met land-
bouw, veeteelt en 53 ha bos. Geduren-
de de periode van de Merovingers (van
de 5e tot de 8e eeuw) werden in deze
streek, naast de eigendommen van de
koning ook uitgestrekte domeinen ge-
vormd die door de hogere adel en die-
naars van de koning werden in gebruik
genomen. Lennik zou samen met met
Gaasbeek, Gooik en Wambeek een do-
mein gevormd hebben dat toebehoor-
de aan Ida, vrouw van Pepijn van Lan-
den, en aan haar dochter de latere
Heilige Gertrudis. Zij zouden het do-
mein aan de abdij van Nijvel schenken
waarvan Gertrudis de eerste abdis was. 
Lennik werd het centrum van dit do-
mein, er werd ook een markt gehou-
den: Toen Adalberina abdis was be-
kwam ze in 978 van keizer Otto II het
officiële marktrecht voor Lennik maar
ook het uitsluitend recht om de be-
schermer van het Lenniks domein te
mogen kiezen. De abdij van Nijvel was

aldus verzekerd van de opbrengsten
van de markttaksen. 
Tot het domein van Lennik behoorden
St.-Kwintens- en St.-Martens-Lennik
met Schepdaal, Gaasbeek en Onze-Lie-
ve-Vrouw-Lombeek. Aangrenzend la-
gen de domeinen van Gooik en Wam-
beek. Deze drie domeinen vormden
een groot blok waaraan later admini-
stratief en gerechtelijk nog talrijke an-
dere worden gehecht en door de abdij
van Nijvel het Diets domein werd gehe-
ten. Aldus werd Sint-Kwintens-Lennik,
het hoofd van alle Nijvelse domeinen in
Vlaams-Brabant en zelfs van de aanpa-
lende domeinbezittingen in Vlaande-
ren. Allen gingen voor hun geschillen
naar Lennik als hoofdschepenbank van
het Diets domein. Het was het hof van
beroep voor alle gerechtszaken. De
hoofdschepenbank van Lennik velde
vonnis in alle zaken die door de plaat-
selijke schepenbanken niet konden
worden beslecht. Hieruit blijkt hoe be-
langrijk Lennik was in het kader van de
middeleeuwse instellingen van Bra-
bant. Naast de hoofdschepenbank had
het domein Lennik zijn eigen schepen-
bank met een  meier en zeven schepe-
nen. De galg en de schandpaal werden
de symbolen van de rechtspraak. Op de
kaart van de dorpskom van Lennik in
1786 staat de schandpaal (voor dieven
en misdadigers) en de “stacke” (waar
het beboete vee werd vastgemaakt tot-
dat de verschuldigde som was afbe-
taald) nog te midden van de markt.
De abdis van Nijvel liet het domein van
Lennik besturen door de heren van
Lennik als voogden van de abdij. Deze
heren resideerden in de Dietborch, ge-

Lennik - Trekpaard. Lennik - Sint-Quintinuskerk.
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legen nabij de markt, waarschijnlijk da-
terend uit de 9e eeuw en al begin 14e
eeuw verdwenen. De heren van Lennik
werden op een gegeven ogenblik opge-
volgd door de heren van Aa. Zij waren
na de hertogen van Brabant de mach-
tigste heren. Maar het werd in de 13e
eeuw duidelijk dat Lennik moest uitge-
rust worden met een versterkte post
voor het oostelijk deel van het hertog-
dom, vlak bij de rivaliserende graaf-
schappen Vlaanderen en Henegouwen.
Omdat Lennik strategisch gezien min-
der geschikt was voor de inplanting
van een waterburcht, werd de militaire
functie naar het naburige Gaasbeek
overgeheveld en werd Lennik een on-
derdeel van het Land van Gaasbeek.
De heerlijkheid der beide Lenniken
kwam in handen van Corneille de Man
en het zijn ook zijn afstammelingen die
over de beide Lenniken bleven heersen
tot en met de Franse Revolutie, toen
een einde werd gesteld aan de voor-
rechten van de adellijke families. Toen
Corneille de Man in 1691 in het bezit
kwam van de heerlijkheid liet hij een
nieuw zegel maken met het wapen van
zijn familie (met drie morenkoppen).
Dit wapen werd op 23 maart 1948 toe-
gekend aan de gemeente Sint-Kwin-
tens-Lennik en nadien aan de fusiege-
meente Lennik.
In 1845 werd het vredegerecht overge-
bracht van Sint-Martens-Lennik naar

Sint-Kwintens-Lennik, maar er was
geen enkel gebouw dat kon aangewend
worden voor het onderbrengen van de
openbare diensten en evenmin over
een terrein waarop een gemeentehuis,
school en schoolhuis zouden kunnen
gebouwd worden. Na veel problemen
besloot men op de markt een gemeen-
tehuis te bouwen dit zou gefinancierd
zijn door F.J. De Gronckel. Alles wijst
erop dat de gebouwen gebruiksklaar
waren in 1866.
Het verrassend groot, vierhoekige
plein is de trots van de gemeente. Het
heeft een lange en rijke geschiedenis
achter de rug. Het enorm bronzen
beeld is een ode aan het Brabantse

trekpaard. Dit machtige dier heeft eeu-
wenlang onze akkers gedomineerd.
Het beeld is een symbool van de agrari-
sche traditie van het Pajottenland,
waarvan Lennik het centrum is. Het
werd vervaardigd door Koenraad Tinel
en werd in september 1992 onder mas-
sale belangstelling en na een grote
paardenstoet plechtig op zijn indruk-
wekkende sokkel gehesen. Van op de
Markt kan je niet naast de 68 meter
hoge kerktoren en de prachtige zuider-
gevel van de hooggotische Sint-Kwin-

tinuskerk kijken, die ontstaan is rond
1370. In de drie grote nissen van de
puntgevel zag je vroeger de beelden
van O.-L.-Vrouw, Sint-Geertrui en Sint-
Kwintinus. O.-L.-Vrouw was de vroege-

re patroonheilige van de kerk en ook
van de moederkerk in Nijvel. Overdag
is de kerkdeur meestal open. Het loont
beslist de moeite er even binnen te
gaan. De voornaamste kunstvoorwer-
pen die je kan bewonderen zijn: 

1. De kunstkapel. Deze kapel bevat
waardevolle kunstvoorwerpen waar-
onder de drie al vermelde beelden van
O.-L.-Vrouw, Sint-Geertrui en Sint-
Kwinten, een Romaans beeldhouw-
werk van rond 1230 dat de gekruisigde
Christus voorstelt en Christus op de
koude steen, een houten beeld uit de
16e eeuw. 

2. In de rechterzijbeuk hangt een
schilderij van Casper De Crayer dat hij
rond 1657 voltooide. Het stelt de mar-
teling van Sint-Kwintinus voor. 

3. Tegen de linkermuur van het koor zie
je het schilderij “Zelfgave” van Felix De
Boeck. 

4. De keramieken kruisweg van Jozef
Colruyt getuigt van een groot geloof en
een artistieke fijngevoeligheid.

Op het kerkhof, aan de sacristie, staan
drie identieke kruisen waaronder dit
van Frans-Jozef De Gronckel, de uit-
vinder van het “Pajottenland”. 
De Alfred Algoetstraat en de Brusselse-
straat brengen ons naar een kruispunt
waar we rechts de Postberg nemen en
iets verder links de Trontingenstraat
die ons in de kortste keren brengt naar

Lennik - Sint-Quintinuskerk en trekpaard. Gaasbeek - Kasteel.
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Gaasbeek

Een heuvelig woondorp van 369 ha met
diepe dalinsnijdingen en nog 46 ha bos.
Het historisch relaas van Gaasbeek is
uiteraard nauw verbonden met het ver-
leden van het land van Gaasbeek. Het
land van Gaasbeek ontstond uit de be-
kommernis van de hertogen van Bra-
bant om aan de westkant van hun her-
togdom een “superheerlijkheid” te
creëren om mogelijke aanvallen vanuit
de naburige graafschappen Vlaanderen
en Henegouwen efficiënt op te vangen.
De uitkristallisatie van het land van
Gaasbeek gebeurde in de eerste helft
van de 13e eeuw en kwam in feite neer
op de samenvoeging van een aantal pa-
rochies die voorheen onder het kapit-
tel van Nijvel ressorteerden. 
Het waren Gaasbeek, Sint-Kwintens -
en Sint-Martens-Lennik, Sint-Pieters-
Leeuw, Vlezenbeek, Sint-Laureins-Ber-
chem, Oudenaken, Gooik, Elingen,
Itterbeek, Dilbeek, Schepdaal, Sint-
Martens-Bodegem, Strijtem, Pamel en
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Het land
van Gaasbeek werd in 1236 toegewe-
zen aan Godfried van Leuven. Godfried
van Leuven wordt beschouwd als de
bouwheer van het kasteel van Gaas-
beek (ca. 1240). In 1335 schonk Be-
atrijs van Leuven het land van Gaas-
beek aan haar neef Willem van Horne,
de zoon van haar tante Joanna van Leu-
ven en Gerard van Horne. Gerard van

Horne, gesneuveld in de slag van Stave-
ren (1345), werd opgevolgd door zijn
zuster Johanna, die gehuwd was met
Gijsbrecht III van Abcoude, heer van
Wijk en Duurstede. De laatgotische
O.-L.-Vrouwekerk is zeer mooi. Op 8
september 1382 bekwam ook Gaas-
beek zijn onafhankelijkheid van de
moederparochie Sint-Kwintens-Len-
nik. Dit was het werk van Sweder van
Abcoude, heer van Gaasbeek. Een her-
innering hieraan zie je in het linker
glasraam gedateerd met MCCCLXXXII
(1382). De arduinen deuromlijsting van
1737 is een geschenk van de toenmali-
ge kasteelheer baron Scockaert. Zijn
wapenschild kan je boven de ingangs-
deur nog zien. Langs de straatzijde zien
wij het wapenschild van de bekende fa-
milie Arconati-Visconti die deze kerk
zeer gunstig gezind was. Bemerk de da-
tering: MCMXII (1912). Dit wapen-
schild toont een vertikaal geplaatste
slang en de trouw wordt er uitgedrukt
met AVLTRE NAVRAL (Ik zal er geen
ander bezitten). Op het kerkhof zien
wij het driezijdig grafmonument van
Paul Arconati-Visconti. Ook verdient
het grafmonument van Karel Arconati
onze aandacht; het is een halfverheven
wit marmeren beeldhouwwerk en stelt
een engel voor die een jongen naar het
eeuwige leven wenst te begeleiden. De
Onderstraat leidt ons naar de Slagvij-
verbeek waar zich het Kasteel van

Gaasbeek bevindt in al zijn pracht. Het
was oorspronkelijk een feodale burcht
gebouwd door Godfried van Leuven
rond 1240. Het is opgericht om be-
scherming te bieden tegen de aanval-
len uit Vlaanderen en Henegouwen,
maar ook ter bescherming van Brussel.
Later werd het verbouwd tot een
woonkasteel met een Italiaanse bin-
nentuin. Enkele beroemde bewoners
van het kasteel waren Lamoraal van
Egmond, Renaat van Renesse, graaf
van Warfusée en Paul Arconati-Viscon-
ti. Bij de ingangspoort van het kasteel
worden wij nog steeds door de familie
Arconati-Visconti verwelkomd: “Klopt
en v zal open ghedaen worden” A.V.
(Arconati-Visconti ). De laatste adellij-
ke dame die het kasteel bewoonde was
markiezin Arconati (Marie Peyrat).
Deze schonk in 1921 het kasteel met
zijn park aan de Belgische Staat. Vanaf
1924 werd het voor het publiek openge-
steld. Het kasteel bevat een verzame-
ling kunstvoorwerpen, hoofdzakelijk
uit de 16e en 17e eeuw. Enkele beken-
de conservators waren: Maurice Roe-
lants en Dr. G. Renson. Luc Vanackere
is de huidige conservator. Het kasteel-
park is 42 ha groot en bevat vooral beu-
kenbomen en is ontsloten via wandel-
wegen waarvan de namen verwijzen
naar personen of gebeurtenissen die
nauw met het verleden van het kasteel
verbonden zijn. Aan die Onderstraat

Gaasbeek - Kasteel. Gaasbeek - Kasteel.
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Stationsstraat 8

3090 Overijse
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staat ook het Baljuwhuis. Het is een
voormalig waterkasteel gebouwd in
opdracht van baljuw Thomas Spruyt in
het begin van de 17e eeuw. Het is een
eeuw later, na beschieting door Franse
troepen, gerestaureerd. De baljuw was
de hoogste ambtenaar van het land van
Gaasbeek. Hij was o.m. belast met de
uitvoering van het recht en de correcte
inning van de belastingen.
Met de Winkel- en Gaasbeeksestraat
bereiken we de Brusselsestraat die we
links opslaan naar …

Sint-Martens-Lennik

Heuvelig woondorp op de waterschei-
ding van Dender en Zenne, 1156 ha
groot met 64 ha bos. Zou net als Sint-
Kwintens-Lennik ontstaan zijn uit een
Romeinse nederzetting met dit verschil
dat Sint-Martens-Lennik ontstond als
vrije nederzetting van boeren en am-
bachtslieden. Het werd een Frankische
nederzetting in de tweede helft van het
eerste millennium. De toewijding van
de parochiekerk aan Sint-Martinus, een
centrale figuur uit de vroeg-middel-
eeuwse kerstening zet deze hypothese
kracht bij. Tot 1514 bleef de Sint-Marti-
nuskerk een dochter van de Sint-Kwin-
tinuskerk en berustte het patronaats-
recht bij de abdij van Nijvel.
Sint-Martens werd in 1514 een afzon-
derlijke parochie. Sint-Martens-Lennik

had geen marktplein met omliggende
gebouwen zoals Sint-Kwintens-Lennik.
Het kon vooral prat gaan op zijn vele
grote pachthoven rondom het dorps-
centrum en in de buitenwijken gelegen.
In Sint-Martens werd jaarlijks op de
feestdag van Sint-Maarten jaarmarkt
gehouden in de kasteelweiden. Dat
deze een uitvloeiing van de markt van
Sint-Kwintens was, bewijst het weeg-
en lepelrecht, dat de kerkfabriek en de
Heilige Geesttafel van Sint-Kwintens er
hieven. Deze jaarmarkt kan zeer oud
zijn en wordt als een compensatie voor
Sint-Martens aangezien. Toen de Fran-
sen in 1792   onze streken inpalmden
werd het land volgens Frans voorbeeld
ingedeeld in departementen, arrondis-
sementen, kantons en gemeenten. Sint-
Martens-Lennik werd een zelfstandige
gemeente en werd de hoofdplaats van
een kanton. 
In 1822, onder het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden, wordt het kanton
Herne afgeschaft en toegevoegd aan
Sint-Martens-Lennik. In 1845 ver-
scheen een besluit waarbij de vrede-
rechters verplicht werden in de hoofd-
plaats van het kanton te wonen. De
toenmalige vrederechter vond echter
geen behoorlijk onderkomen in Sint-
Martens-Lennik. Toen drukte de pro-
vincieraad van Brabant, onder impuls
van advocaat F.J. De Gronckel de wens
uit dat Sint-Kwintens-Lennik zou wor-

den aangeduid als hoofdplaats van het
kanton. Deze wijziging kwam er in
1848. Tijdens het Verenigd Koninkrijk
werd in 1826 het grondgebied van
Schepdaal afgesplitst van Sint-Mar-
tens-Lennik en werd het een zelfstandi-
ge gemeente. De Sint-Martinuskerk

met massieve vierkantige 15e-eeuwse
toren en de steunpijlers maakt een
grootse indruk. De stijl is hooggotisch,
doch aan bepaalde bovenmuren merk
je nog gedeelten van een oudere Ro-
maanse kerk uit de 12e eeuw. In de
rechterzij beuk zie je een prachtig hou-
ten Sint-Martinusbeeld. In de linker-
kruisbeuk hangt het 17e-eeuwse schil-
derij De graflegging, een kopie van een
werk van Hugo van de Goes of van Ro-
gier van de Weyden.
De Schapenstraat brengt ons naar de
Ninoofsesteenweg die we links op-
slaan tot net over de heerbaan Asse-
Edingen. We zijn nu in het gehucht …

Eizeringen

In 1188 is er voor het eerst sprake van
Iserghem (Eizeringen), dat daardoor
het oudst bekende gehucht van Lennik
is. Op het einde van de 13e eeuw stond
er in Iserghem al een kapel. De patro-
nes is St. -Ursula, aan wie de kapelanij
was toegewijd. De stichter is onbe-
kend. De Sint-Geertrui-abdij van Nijvel
had medezeggenschap over de kapela-

Gaasbeek - O.-L.-Vrouwekerk. Lennik - Sint-Martinuskerk.

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
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nij. In 1595 krijgt de pastoor van O.-L.-
Vrouw-Lombeek de kapelanij toegewe-
zen. In 1778 is Antonius Luyssaet, on-
derpastoor van Sint-Kwintens-Lennik,
er kapelaan en wordt de kapel onder-
geschikt aan de kerk van Lennik. We-
gens de slechte toestand van de wegen
naar de moederkerk in Lennik ener-
zijds, en anderzijds het voldoende aan-
tal inwoners in Eizeringen zelf, wordt
in 1807 een petitie opgesteld om de ka-
pel te vergroten. De grote voorvechter
voor de nieuwe kerk is Joseph Huy-
sman de Neufcour, eigenaar van het
kasteel van Eizeringen en voorzitter
van de kerkfabriek. In 1840 krijgt hij
toestemming om de kapel te vergroten.
Oorspronkelijk zou een nieuw schip
gebouwd worden over de bestaande
kapel. Toen de toren van de kapel over-
gebracht werd op het nieuwe schip
stortte deze in. De kapel werd afgebro-
ken. Alleen de muur tussen het koor en
de sacristie, waar in 1778 door schilder
Meert de verheerlijking van Sint-Ursula
werd uitgebeeld, bleef staan. 

Bouwmeester Spaak bouwde dan een
nieuwe kerk van baksteen in neoclassi-
cistische stijl. Op 1 januari 1843 wordt
Eizeringen parochiaal onafhankelijk
van Lennik. De eerste pastoor was Phi-
lippus Jacobus Van Dorslaer, die tus-
sen 1832 en 1840 onderpastoor was te
Lennik en vanaf 1840 tot 1843 kapelaan
was van de kapel. 
Links van ons bevindt zich de Sint-Ur-

sulakerk. Deze dateert van 1842. Voor-
dien stond er een grote kapel. Aan
weerszijden van het portaal zie je nis-
sen met beelden van Petrus en Paulus.
Petrus is voorgesteld met een sleutel
(“Petrus, aan U geef ik de sleutels van

het Rijk der Hemelen”) en Paulus met
een zwaard (In één van zijn brieven
schrijft Paulus: “Het woord Gods is

scherper dan een zwaard”). Het
zwaard herinnert ook aan zijn martel-
dood door onthoofding.
We nemen de Ninoofsesteenweg rich-
ting Ninove en slaan links de Luitenant
Jacobsstraat in. Hier staat het Kasteel

van Eizeringen. Dit classicistisch
bouwwerk uit de 18e eeuw staat op de

grondvesten van een middeleeuws ge-
bouw. Het diende aanvankelijk als bui-
tenverblijf, later als vaste woonplaats
voor diverse adellijke families. Wan-
neer het kasteel opgericht werd, is niet
met zekerheid geweten. Het oudste do-
cument waarin er melding van gemaakt
wordt, is een huwelijkscontract van 9
maart 1729. De familie Huysman de
Neufcourt bezorgde het domein, met
inbegrip van de oranjerie en de hoeve,
haar uitstraling. De Spaanse infante
Fernanda de Bourbon verbleef hier
tussen 1852 en 1854. De adellijke fami-
lie “van Pottelsberghe de la Potterie”
heeft het bewoond van 1868 tot 1920.
De zusters van de Jacht kochten het
kasteel in 1923 en van 1928 tot 1945
werd het ingericht als Franstalig pensi-
onaat voor meisjes en jongens. 
We nemen de Puttekensveldweg en de
Tuitenberg en komen in O.-L.-Vrouw-
Lombeek. Daar zijn we volgende maal
te gast.

Roeland

(Wordt vervolgd)
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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 abonnees 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

KLAVERTJE4ZELFZORG
www.klavertje4zelfzorg.be

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
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Terlanen T/Durft!

Terlanen T/Durft werd een aantal jaren
geleden opgericht om de bewoners van
het Lanedorp regelmatig samen te
brengen. Zo organiseert de vereniging
op geregelde tijdstippen activiteiten
waarop de hele bevolking wordt uitge-
nodigd. De zomer werd ingeluid met de
“Langste Tafel”, waarbij alle dorpsbe-
woners aan één lange tafel kip aten en
op het einde van de zomer wordt een
winterkermis met breughelfestijn ge-
houden op zaterdag 29 september:
• 16.30 u.: Inwandeling Terlanenpad,
• 18 u.: Bruegelbuffet, nadien volksbal.

Om de typische kenmerken van ons
dorp in de verf te zetten, bracht 
Terlanen T/Durft de afgelopen jaren
ook drie publicaties uit. Vooreerst een
reeks van vier prentbriefkaarten waar-
op respectievelijk afbeeldingen staan
van de watermolen, de dorpskom, de
kerk en de Turfboer, het standbeeld dat
ontworpen en gefinancierd werd door
de dorpsbewoners. Deze reeks met 
als titel “Groeten uit Terlanen” kost 
2 euro.
Daarnaast publiceerden we ook “De 
Literaire Lane”, een gedichtenbundel
waarin niet minder dan 45 (!) gedichten
staan van mensen uit Terlanen. De ge-
dichten werden in de winter van 2005-
2006 omhoog gehangen in de dorps-
kom. De bundel kost 1 euro.
Tenslotte bracht de vereniging ook een
brochure uit over het “Terlanenpad”,
een wandeling langsheen typische
plekjes van het dorp; de brochure –
eveneens 1 euro – zit boordevol inte-
ressante wetenswaardigheden.
Momenteel wordt er gewerkt aan een
bundel met alle “Straffe Verhalen” die
leven onder de Terlanenaars. 

Bestellingen zijn mogelijk bij Kristel

Rosier (tel. 02 688 15 93, 

kristelrosier@hotmail.com) of bij 

Jan Royackers (tel. 016 47 25 44,

janroyackers@hotmail.com). 

Als u het ons vraagt, zeker de moeite

waard!

Davidsfonds en Knack Club 
organiseren Vlaanderen Quizzzttt!!!
Op zaterdag 20 oktober 2007 vindt in heel Vlaanderen op hetzelfde moment, om
20 uur, de leuke en gezellige quiz plaats .De vragen gaan over alles waarin Vlamin-
gen hun roots herkennen .De quiz is uitdagend, maar zeker niet té moeilijk.

Geen enkele deelnemer gaat met lege handen naar huis: iedereen met een toe-
gangskaart ontvangt een exemplaar van de Roetskalender 2008. De drie beste
plaatselijke ploegen worden beloond met mooie prijzen. De beste ploeg gaat door
naar de nationale finale, die plaats heeft op zaterdag 24 november 2007.

Deelnemen aan de quiz kan door in te schrijven met ploegen van vier personen.
De deelnemingsprijs bedraagt 5 euro per persoon (4 euro voor leden van het Da-
vidsfonds en Knack Club). 

In Overijse zullen de Vlaamse Jongeren de praktische kant van de avond verzor-
gen, Davidsfonds Overijse neemt de eindverantwoordelijkheid.

De quiz heeft plaats in de feestzaal Ter IJse, Stationsstraat te Overijse.

Heb je interesse, schrijf je ploeg in op www.vlaanderenquizt.be (vanaf 1 septem-
ber, met vermelding Overijse) of via de folders. Stel dit niet uit want er worden
maar 30 ploegen toegelaten en de inschrijvingen worden afgesloten op 5 oktober
a.s.

Contactpersoon: Vernon Simoens (secretaris Davidsfonds Overijse) 
tel.: 02 687 65 17; e-mail: vsimoens@scarlet.be
Bijkomende info: www.overijse.davidsfonds.be of www.dfoverijse.be 

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

Waals “blechtrommel”-syndroom

Groeiend Vlaanderen... aarzelt.
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ... jaar geleden

1907 - 1907 - 1907

Overijse: Emiel Vermander draagt in de
Sint-Martinuskerk van Overijse op 27
mei 1907 zijn eerste mis op en precies
100 jaar later volgt een andere Overij-
senaar Chris Butaye uit Tombeek zijn
voorbeeld. Chris Butaye, door de Na-
mense bisschop Mgr. A.-M. Léonard tot
priester gewijd in de Namense kathe-
draal op 24 juni 2007, droeg zijn ere-
missen op te Maleizen (Christus Sacer-
dos) op 1 juli, in de Tombeekse
parochiekerk op 7 juli en te Bomal-sur-
Ourthe op 14 juli ll. Hij zal vanaf begin
2008 fungeren als kapelaan van het Ma-
riabedevaartsoord te Beauraing.

1932 - 1932 - 1932

Gemeenteraadsverkiezingen van 9 ok-
tober 1932: Steunend op vlugschriften
en kiesreclame uit ons archief mag ge-
steld worden dat de campagne in de
druivenstreekgemeenten behoorlijk
bits verliep. Woorden als “Lafaards …,

uw vuilbak oprakelen…, zoo laffe als

naamlooze aantijgers …, Neen…? He-

wel dan, smikkel toe!!” vallen sterk op.
Wat ook opvalt? Bij de verkiezingsbe-
loften van de Overijsese katholieke
partij wordt voor de volksgezondheid
een publiek zwemdok aangekondigd.
“De mogelijkheid werd onderzocht een

publiek zwemdok in te richten, het-

welk van zeer groot hygiënisch nut

zou zijn, zoowel voor de schoolkinde-

ren als voor de andere inwoners. Uit

de ingewonnen inlichtingen blijkt dat

zulks kan verwezenlijkt worden zon-

der groote kosten”.

1957 - 1957 - 1957

Overijse viert voor het eerst naast de
druivenoogst ook het edele druiven-
vocht, de wijn! Als opening van vier-
daagse feesten (zaterdag 24 tot en met
dinsdag 27 augustus 1957) wordt een
groots openluchtspel ‘Prins Isca krijgt
de macht’ opgevoerd dat aspecten van
het Overijse ten tijde van Karel van
Lorreinen tot leven roept.

1982 - 1982 - 1982

Land van Isca: Naar aanleiding van
1150 jaar Overijse en de naderende
druivenoogst- en wijnfeesten wordt op
20 augustus 1982 de Iscaniër uitgege-

ven. In dat jaar bestaat de  wijncoöpe-
ratief Isca zelf niet meer, maar zowat
overal worden gemeentepenningen ge-
slagen.. Van de in het midden afgebeel-
de Iscaniër uit geel verkoperd staal be-
staan er 10.000 exemplaren; hij geldt
zelfs een tijd  als echte munt. De fraaie
munt/penning heeft een doorsnede van
35,1 mm en een gewicht van 13,2 gr.
Numismaticus Roger Michiels liet me
weten dat de graveerder wel eens Lu-
cien De Gheus (geboren te Poperinge
op 20 maart 1927) kan zijn. Deze kun-
stenaar studeerde aan Sint-Lucas en
maakte onder meer het Mariabeeld in
de Sint-Joostkerk van Maleizen. Op de
foto wordt de verkoperde penning ver-
gezeld van de kleinere vergulde en ver-
zilverde variant.

Francis Stroobants  

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be
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Bezoek ook eens  www.spoorslag.org !

Nog maar eens een ballade

OVER de ballade hadden we het
al in de 28e aflevering bij “De

Ballade van de Trommeljongen”.
Toch vind ik het de moeite waard
om er nog een te publiceren. We
kozen voor een ballade uit de 15e
eeuw, die zowel in Noord- als in
Zuid-Nederlandse handschriften
opgetekend staat, o.m. te Amster-
dam en Antwerpen; ook in Duits-
land kent ze varianten. Door
Florimond van Duyse (Gent 1843-
1910) werd het overgenomen uit
het “Oudt Amsterdams Liedboek.”

De tekst:

I
Ik stond op hoge bergen, ik zag ter
zeewaart in,
Ik zag een scheepken drijven, daar
waren drie ruiters in.

II
De allerjongste ruiter, die in dat
scheepken was,
Die schonk mij eens te drinken, den
koelen wijn uit en glas.

III
“Ik breng ’t u, haveloos meisje, dat u
God zegenen moet.
Geen ander zou ik kiezen, waart gij
wat rijker van goed.”

IV
“Ben ik een haveloos meisje, ik en ben
allene niet,
In een klooster wil ik treden, God lone
’t hem die ’t mij riet!”

V
Hij sprak: “Wel schone jonkvrouwe,
als gij in ’t klooster gaat,
Hoe gaarne zou ik weten, hoe u ’t non-
nenkleed al staat.”

VI
Maar toen zij in dat klooster kwam,
haar vader die was dood.
Men vond in al mijn’s heren land, geen
rijker kind en was groot.

VII
De ruiter had ’t zo haast vernomen, hij
sprak: “Zadelt mij mijn peerd!
Dat zij in ’t klooster is gekomen, dat is
dat mijn hert zo deert.”

VIII
Maar toen hij voor dat klooster kwam,
hij klopte er aan de ring:
“Waar is de jongste nonne, die hier
lest wijding ontving?”

IX
“Dat allerjongste nonneke, en mag nie
komen uit,
Zij zit al hier besloten, en zij is Jezus’
bruid.”

X
“Zit zij hier in besloten, en is zij Jezus’
bruid?
Mocht ik z’eens zien of spreken, zij
zoude wel komen uit.”

XI
Dat allerjongste nonneke, ging voor
den ruiter staan,
Haar haarken was afgeschoren, de
minne was al gedaan.

XII
“Gij moogt wel huiswaarts rijden, gij
moogt wel huiswaarts gaan,
Gij moogt een ander kiezen, mijn lief-
de is al vergaan.”

XIII
Toen ik een haveloos meisje was, toen
stiet gij mij metten voet,
Had gij dat woord gezwegen, het had-
de geweest al goed.

De strofen zijn kort maar niet gemak-
kelijk om zingen. Het lijkt dan ook
geen “schlager” van die tijd te zijn ge-
weest, eerder en lied gebracht door
minnezangers en troubadours.

Roeland

(Wordt vervolgd)

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

Ik stond op hoge bergen
Oud-Nederlandse Ballade - 15e eeuw

Uit sympathie
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Uitspraken voor aan tafel of in bed,
gerangschikt volgens ’t alfabet

• Anonieme Hoeilander: “Mijn groot-
moeder drukte me vaak op het hart:
Wille, da kunde vanoeit a bedde”.

• Burgemeester Dirk Brankaer ein-
digde zijn openingsrede van de 56e
druivenfeesten met dit versje: 
“De druiven van Overijse hebben
nooit gesmaakt naar hun pitten,
Zure wijn van goede druiven zien wij
hier niet zitten,
Over kwaliteit van druif en wijn ma-
ken we nooit compromissen,
Kom aan, mijnheer Leterme, Brussel-
Halle-Vilvoorde gewoon splitsen”.

• Camillo Ruini, de 76-jarige Italiaan-
se kardinaal en eerste passagier op
het Vatikaanse pelgrimsvliegtuig las
op z’n zeteldoekje: “Ik zoek uw ge-
zicht, Heer”.

• Druivenkoningin Leen I: “Ik weet
dat ik als ambassadrice van de
Vlaams-Brabantse tafeldruif voor een
druk jaar sta en dat de verwachtin-
gen hoog gespannen zijn. Maar ik ga
ervoor”.

• Erupo di Lio: Het  is kij drie maal
mag raad van welke signatuur is de
gewezen ambassadeur in Parijs Pier-
re Schmidt? ’k Geef graak e bakje
fraisen als cadeau. (En die zijn zo
rood als de corrupste partij van Wal-
lonië en omstreken.)

• Fröbelonderwijzeres tot een man,
die net van de bus stapt: “Zijt gij niet
de vader van één van mijn kinderen?”

• Guy Tegenbos steekt z’n Belgisch
kwaliteitsvingertje omhoog: “Het is
niet verstandig de solidariteit tussen
de deelgebieden (de financiering van
de sociale zekerheid) ter discussie te
stellen”.

• Hoeilander die iemand op de hoog-
te wil brengen, in zijn streektaal: “Ik
zal u op courant zetten”.

• Ignace De Sutter componeerde de
muziek van “Lied van mijn Land, ‘k
Zal u altijd horen…”. Ja, ja, de tekst
is van Anton van Wilderode.

• Jantje met een kleine piemel krijgt
twee dikke sneden geroosterd boe-
renbrood, zijn papa vijf. Dit is het
sluitstuk van een mopje, nadat zijn
ma bij de gynaecoloog om goeie raad
ging.

• Kim Gevaert na de bronzen 4 x 100 m
in Osaka: “Ongelooflijk”

• Luc Van der Kelen: “De Walen zijn
het enige volk ter wereld dat bang is
voor zijn onafhankelijkheid”.

• Michiel Doomst: “Confederalisme
komt dichterbij”.

• Nicole Josy, je weet wel van Nicole
& Hugo vertrouwde ons toe: “ Toen
we pas getrouwd waren, begin jaren
1970, hebben we jeanspakken ge-
kocht die 15.000 fr. (nu zowat 375

euro) kostten”.

• Onbetaalde publiciteitsreclame:
“Met Spoorslag boer je beter!”  Wie
de voorwaarden wil kennen, neemt
contact op met één der redactiele-
den.

• Paul Van Orshoven vindt m.b.t. het
dossier Brussel-Halle-Vilvoorde dat
de voorzichtigheid van het Arbitrage-
hof - inmiddels Grondwettelijk Hof -

aan de basis ligt van het kluwen: “Het
arrest verklaarde de verkiezingswet
ongrondwettig, maar vernietigde ze
niet. Het hof, dat de politici de tijd
gaf orde op zaken te stellen, had te-
gelijkertijd ook “de gevolgen van de
vernietigde bepalingen tijdelijk kun-
nen handhaven”, m.a.w. de wet ver-
nietigen zonder terugwerkende
kracht. Als dat was gebeurd, had
men wel een oplossing moeten zoe-
ken. Wel vloeit volgens Van Orshoven
uit het arrest voort dat de verkiezin-
gen van 10 juni – net als de vorige –
ongrondwettig zijn.

• Quickenborne (van Vincent) die er
niet mee kan lachen dat zijn naam
vaak verkeerd gespeld wordt: “Het
meldpunt voor administratieve las-
ten heet KAFKA”.

• Robert Senelle: “Het komt het
Vlaamse parlement toe om tijdens
een plechtige zitting Vlaanderen uit
te roepen tot deelstaat van het fede-
rale België met het territorium dat
zich van de Noordzee tot de taal-
grens uitstrekt en waar alleen de Ne-
derlandse taal en de Vlaamse cultuur
officieel erkend zijn en beschermd”.

• Steve Stevaert verwacht als graf-
schrift: “Hier lig ik, dik tegen mijn
goesting”.

• Thielemans Freddy (omgekeerde
naamvolgorde omwille van omge-
keerd wereldbeeld) laat betogen
voor en door illegalen toe, maar ver-

biedt de wettelijk toegelaten beto-
ging van SIOE, tegen de islamisering
van Europa,

• Udo Ulfkotte (eerst vergeefs gezocht
naar een voornaam beginnend met
een u): “Betogen tegen islamextre-
misme is nodig!”

• Vlaams Neutraal Ziekenfonds:
“Splits zelf de sociale zekerheid!”

• Willy Claes, de (corrupte) gewezen
secretaris-generaal van de Navo, zegt
dat de christen-democraten op voor-
hand wisten dat ze met hun kop te-
gen de muur zouden lopen: “De pro-
blemen stonden in de sterren
geschreven en de CD&V moet onder
de lat door”.

• Xavier de Donnéa telefoneerde me
daarnet dat hij nu niets te zeggen
heeft.

• Yves Leterme denkt dezer dagen na
over wat Johan Laeremans in Steen-
strate zei. Dat ik het einde van België
ben. Nee toch! (Als je euro niet geval-
len is, lees Henri Ottes verslag elders
in dit nummer.)

• Zuidpoolverkenner Dixie Danser-
coer uit Huldenberg: “Ik ben blij dat
mijn vrouw ook naar Ushuaia reist.
Eind februari 2008 zal ik haar terug-
zien”.

Francis Stroobants
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F Gezocht: ‘Gejaagd door de wind’, ik
vind het een supergezellige romanti-
sche film en had graag geweten hoe het
verder gaat met Scarlett en Rhett But-
ler.  Het vervolgboek “Scarlett” heb ik
gelezen maar wie heeft ergens nog een
video liggen van de vervolgfilm “Scar-
lett” ?  Ik kom het graag eens lenen, In-
grid De Wilde, tel.: 016 47 28 41

F Zoek te ruilen voor andere boeken:
a) Spiksplinternieuw ongelezen boek
Bye-bye Belgium van Philippe Dutil-
leul; b) Gekopieerde inventaris van alle
Overijsese prentkaarten, zoals in mijn
album ‘Veel Liefs uit Overijse’; c)
Dorpsbeelden uit het verleden Hulden-
berg en deelgemeenten, Richard Van

Nieuwe rubriek VRAAG & AANBOD

GRATIS VOOR 
SPOORSLAGABONNEES:

Hoegaerden; d) Bijdrage tot inventari-
sering van Tombeeks geschied- en
heemkundig bezit (GVDP & FS); e) Jus-
tus Lipsius en Overijse, 16e jaarboek
van de Beierij van IJse (1997). Contact:
Francis Stroobants, tel.: 02 305 90 53

F Gezocht: Ik volg naailes, maar ben
beginneling.  Bovendien ben ik gek op
oude stofjes.  Wie heeft op zolder of in
een kast nog lappen stof liggen van
minstens 1 m en ze me graag gratis wil
geven?  Ik kom ze met plezier afhalen
bij je thuis.  Ingrid De Wilde, tel.: 
016 47 28 41 

F Zoek te kopen tegen een zacht prijs-
je: een rubberen “Darts-mat”. Tuur
Jena, tel.: 016 47 28 41  

F Ben bereid gratis roeispanen in ont-
vangst te nemen om volgend jaar mee
te doen met de afvaart van de Lane. ‘k
Had graag in de plaats jonge konijntjes
gegeven, maar dit jaar hebben mijn ko-
nijnen slecht ‘”gejoengeld”. (Naam en
adres gekend op de redactie)

F Gratis weg te halen: tweejarige ge-
stekte druivelaars vroege Vanderlae-
nen (?), geschikt voor openluchtteelt.
Contact: Francis Stroobants, tel.: 02
305 90 53

F Zoek één of twee leegstaande serres
om zelf aan wijnbouw te doen; moet
wel voor langere tijd over de serre(s)
kunnen beschikken. 
Contact: ludwig.lampaert@vdp.com,
tel.: 0476 960 296

Contact via redactieleden:

– Ingrid De Wilde, Kardinaalstraat 20, Terlanen-Overijse, 
tel. 016 47 28 41, jena.de_wilde@skynet.be 

– Greta Dumon, Kouterstraat 146, Overijse-Centrum, 
tel. 02 687 49 80 en 02 687 71 98, hotel.panorama@scarlet.be 

– Jan Goossens, Hannekensboslaan 8, Overijse-Centrum, 
tel. en fax 02 306 01 62, janfapgoossens@telenet.be

– Henri Otte, Daloensdelle 21, Overijse-Centrum, tel. 02 687 55 79,
henri.otte@telenet.be

– Francis Stroobants, Vronenberglaan 21,  Overijse-Centrum, 
tel. 02 305 90 53, francis.stroobants@telenet.be

– Dries Vanhaeght, Jozef Kumpsstraat 59, 1560 Hoeilaart, tel. 02 657 24 27
– vkd_spoorslag@yahoo.com

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.

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

"La Francophonie" wil het niet zien... 
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Laken. Daar waren geen Franstalige te-
genhangers. Ik heb Laken nog weten
Brussel 2 worden. Het gemeentehuis
werd gesloten en we moesten naar de
“Palais du Midi” voor al onze papieren.
Daar werd toen al Frans gesproken. 
Nog wel eens interessant om zien hoe
de syndicaten reageren als er misbrui-
ken worden vastgesteld bij ziektever-
zuimen bij de post. Wat er door onze
media niet werd bijgezegd is dat het
ziekteverzuim toevallig in Wallonië
meer dan het dubbele is van in Vlaan-
deren. (55 % van het absenteïsme ter-
wijl ze ongeveer 33 % van het personeel
uitmaken!). De syndicaten (ook de
Vlaamse) waren woest omdat iemand
durfde zeggen dat er misschien toch
misbruiken zouden kunnen zijn. Wat
verdedigen die dan eigenlijk? De hard-
werkende betalende mensen zou je
toch denken? 
We houden ons hart vast, want we gaan
een andere (betere?) regering krijgen.
Op zijn Belgisch, dus de Vlamingen
moeten de grondwet respecteren, de
Walen alleen als het voor hen voordelig
is. Er is echter nog niets gebeurd en
Brussel moet al uitgebreid worden. De
gerechtelijke splitsing van BHV, het ge-
makkelijkste deel, lukt al direct niet en
er zijn al herziene voorstellen door de
formateur die al verschrikkelijk op een
lege doos beginnen te lijken. Geef toe,
tweederden van het personeel dat
tweetalig zou moeten zijn in een Brus-
selse instelling, met zulke beloften
kunnen we al stilaan onze muren be-
hangen. Die diensten moesten
toch altijd al tweetalig zijn,
dacht ik. Als je er echter telefo-
neert in het Nederlands krijg je
muziek te horen. Zonder sup-
plement. Het zal dus weer zijn
dat alle Vlamingen weer goed
Frans moeten leren tot alle eer
en gemak van de Franstaligen.
Zij hebben geen tweede taal no-
dig, zeker geen Belgische. Als
zij enthousiast België verdedi-
gen gaat dat gewoon om de
centen, euh sorry, ik bedoel so-
lidariteit, zo heet dat toch in dit
Franstalig wingebied. Want bij-
voorbeeld de tweede landstaal
leren, dat is niet aan hen be-
steed, ook al moeten ze dan ge-
neraties lang stempelen. Poolse
arbeiders komen onze appel-
tjes plukken, want de meer dan
20 % Waalse werklozen vinden
dat te ver van hun bed. 
De pariteit in Brussel is er nooit
geweest, hoewel die zwaar be-
taald is met federale pariteit
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Biljarten op zijn Belgisch

B
ILJA

R
TEN

 O
P

 Z
IJN

 B
ELG

ISC
H

 (36)

Een rechte afstoot is bij het biljarten
zowat het eerste, wat aangeleerd moet
worden en zo eenvoudig is dat niet.
Eerst en vooral moet de keu recht zijn,
anders lukt het nooit. We rollen hem
even over een plat vlak (biljart speel-
vlak) en dan zien we hem mooi rollen,
ofwel wat kwispelen. Dat laatste dus
als hij niet recht is. Het is meestal het
voorste, dunste deel (pijl) dat krom ge-
worden is. Het hout kan van mindere
kwaliteit zijn. Ook kan een slechte ge-
woonte aan de basis liggen. Bij wach-
ten houdt men de keu niet bij het dun-
ne eind, zeker niet als de handen wat
zweten. Best bewaart men de keu altijd
droog en recht. Een kleine kromming
krijgt men wel eens weg door de keu
op te spannen tegen een plat vlak en
hem dan enkele nachten onder een af-
dak te laten rusten. Lukt het niet, het
heeft niet veel gekost. 
Er was eens een rustige parochie, waar
de boeren rustig en tevreden boer wa-
ren. Ze leefden er lang en gelukkig, tot
vrienden van het grote opperhoofd de
onteigening van hun gronden bekwa-
men. Ze kregen 6 fr. per vierkante me-
ter ter compensatie en waren daar niet
zo gelukkig mee. De nieuwe eigenaars
spraken namelijk ook een andere taal,
zoals het opperhoofd. Daarna werd er
een spoor aangebracht, dwars door dat
gebied, zogezegd voor het algemeen
nut. Dan werden al die gronden verka-
veld en te koop aangeboden als bouw-
gronden aan nog meer mensen die ook
die vreemde taal spraken en er werd
veel geld verdiend. Al die gronden wer-
den dan bebouwd, zodat het bijna een
stad leek. De lokale bevolking voelde
zich langzaamaan meer vervreemd van
haar eigen dorp. De winkeliers, de lo-
kale diensten en besturen spraken na
een zekere tijd allen die vreemde taal.
Alles werd er zo duur dat veel inboor-
lingen moesten uitwijken naar meer af-
gelegen plaatsen. De lokale jeugd kon
er helemaal niet meer wonen. Er was al
te weinig plaats. Mensen die van een
goed jaar zijn, zullen denken dat we
over Amerika spreken en van de arme
indianen. Nochtans gaat het hier over
een dorp van bij ons, namelijk Wezem-
beek- Oppem! Geloof echter niet dat
dit maar met één dorp is gebeurd. Kijk
maar naar al die plaatsen in en rond
Brussel waar wij nog thuis waren, in
onze eigen taal, niet zo lang geleden. Ik
was in de Chiro en later in de KAJ in

voor de Franstaligen. Nu is de dubbele
meerderheid in het parlement van
Brussel er ook al te veel aan. Heeft er
een van onze Vlaamse helden dan ook
de federale pariteit in vraag gesteld?
Dat zou jij en ik toch doen…Maar wij
Vlamingen zijn experten in vriendelijk
en beleefd het minimum te vragen en
dan bijna niets te krijgen. Ik hoop dat
ik deze keer ongelijk heb. 
Een paritaire senaat die dan nog meer
verantwoordelijkheid zou krijgen is
nog zo een wensdroom. Zouden onze
Vlaamse verkozenen echt zo gek zijn?
Misschien twijfel jij ook, want alle niet
symmetrische toestanden in België zijn
er toch gekomen met de steun van
Vlaamse collaborateurs? Staat er geen
doodstraf op, op landverraad? Er zou
nog eens bloed vloeien! Brugse metten
op internet! 
Nog zo iets: een Pol door La Libre geeft
aan dat 75% van de lezers vindt dat de
reactie van de Franstaligen juist is.
Breekt nou mijn klomp alweer een
keer! 
Een tip voor late vakantiegangers:
goedkoop naar Turkije kan alleen voor
gezonde mensen! Een Turkse dokter
durft een toerist tot 400 euro aanreke-
nen voor een raadpleging voor een sim-
pele oorontsteking, maar het kan nog
veel meer zijn als ze weten dat je verze-
kerd bent. En ook als het wat meer is
dan een gewone raadpleging. 

Jan Goossens
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Oplossing vorig 
nummer:

Horizontaal:

1. … de heide waait de wind vrij van haag en heg – Oostende-
naar Raoul … is de Vlaamse grootmeester van de animatie-
film

2. Verantwoordelijke uitgever – Radio …

3. Iemand de … achterna dragen - … Van Samang

4. De Vlaamse leeuw kwam al voor in 1162, op het zegel van
graaf Filips van de … - … Ghysen

5. … Soutaer – Wat een … !

6. … Mater – … en dan

7. In 1885 staakten de mijnwerkers in de Borinage. De socia-
listische voorman Eduard … zond ze tienduizend broden
uit zijn Gentse bakkerij - … is de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel.

8. Dorp in Normandië

9. Beter een brood in de zak dan een pluim op de … - … Rider

10. … , zwei, saufen – De laatste … is om tien uur

11. What’s Love Got To Do With … - … Maes (Flandrien)

12. … is een manier om informatie uit te wisselen en te mani-
puleren

Verticaal:

1. Geef ons heden … dagelijks brood – Volgens een Chinese
wijsgeer zijn er drie waarheden: de mijne, de jouwe en de
…

2. Met een schone … beginnen – Men kan … weten

3. Jef …

4. Het kanaal van … - Buurmans … troost - … what ?

5. Het gezin van … - 0,9144 m

6. Scheikundig symbool – De beste paarden staan op … -7Am-
stel … Race

7. Sabine De … - Van D-day tot …-day

8. … de Boeck – Jacky …

9. Het … is het Franse instituut dat de keurmerken voor agra-
rische producten uitgeeft – Bij lange … niet – James …

10. In 1793 plunderden de … Sint-Goedele in Brussel

Het woord SPLITSING vinden was niet onmogelijk. De gelukki-
ge winnares is Hilde Soete uit Overijse en zij ziet op de foto hier-
naast wat ze gewonnen heeft. 

Ontwerpster Ingrid is alweer aan de slag en wil u volgende keer
ook met een prijs belonen. Om te kunnen winnen stuurt u voor
eind oktober een gele briefkaart of brief met het juiste antwoord
naar:

De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 

Of geeft u liever een e-postantwoord aan 
vkd_spoorslag@yahoo.com?
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Be”roer”de Belgische crisis: 

2 landen, 2 visies.

Het staatschip is geen 

luxeyacht, Albert!

Kort genoteerd

• De Serristen, toneel van Romain
Borreman, wordt opnieuw opgevoerd
in het Felix Sohiecentrum te Hoeilaart.
Voorverkoop voor de opvoeringen op
vr. 21 en za. 22 september om 20 uur en
zo. 23 september om 15 uur bij Mimi’s
Optiek. Toneelgroep Reintje brengt An-
nemie Kerckhoven, Paul Vandenput,
Michel Joly, Patrick Charlier, Monique
Deraedt en Vic Claes voor het voet-
licht.

• Volgens een na de verkiezingen vrij-
gegeven OESO-rapport is het door de
MR - Didier Reynders, weet je wel - ge-
leide ministerie van financiën de jong-
ste acht jaar neergedaald tot het
slechtst bestuurde ministerie ter
wereld op twee na: Benin en Brazilië.

• Het Onderwijs en de Scholen in

Overijse in de negentiende eeuw

verschijnt in december. Auteur Piet
Van San, ondervoorzitter van de heem-
kundige kring De Beierij van IJse, geeft
u tot 31 oktober e.k. de kans het
XXVIIe boek uit de reeks “Geschiede-
nis van het land tussen Lane en IJse” in
voorverkoop aan te schaffen tegen 25
euro i.p.v. 32 euro. Rek. 734-0209613-05
van Piet Van San, Vleugstraat 12, 3090
Overijse.

• De internationale jazzwedstrijd Jazz

Hoeilaart wordt dit jaar al voor de 29e
keer georganiseerd. Kom naar de Je-
zus-Eikse Bosuil op donderdag 27, vrij-
dag 28 en zaterdag 29 september en ge-
niet van ferm-goeie jazz.

• Wat Jezus-Eiknieuws: 1) De plechti-
ge herinwijding van de kerk heeft op
zondag 14 oktober plaats om 9.30 uur
met een mis voorafgegaan door Mgr.
Jozef De Kesel. 2)  In november is de
Brusselsesteenweg in het centrum af-
gewerkt. Dan volgt in 2008 een tweede
fase, m.n. de Graaf de Meeusparkeer-
plaats. Maar eerst wordt de Kapucie-
nendreef tussen kerk en Bosuilplein
opnieuw gekasseid. 3) Peter Heyn-
drickx, 10 jaar verbonden aan de Bos-
uil wordt cultuurbeleidscoördinator
van de stad Brussel. Hij verlaat dus de
Bosuil en we wensen hem veel geluk
met z’n nieuwe uitdaging. 4) Wie ook
wegging: Jean Donnay, dirigent van Zo-
niëngalm. Hij wordt opgevolgd door
Anthony Devriendt, een Westvlaamse
hoornist die in Brussel bleef hangen. 5)
En wist u al dat de praalwagen van de
Chiromeisjes en -jongens de druiven-
stoetprijs won? Kerk, terrasje, liedje
van Jef Burm en de grote groep zingen-
de en dansende jongeren vielen bij de
jury in de smaak. Allemaal nieuwtjes
geplukt uit de dorpskrant Jezus-Eik

leeft. Proficiat, Jezus-Eikse dorpsraad.

• We mochten nog wat steungeld

(achter de initialen tussen haakjes het
bedrag) ontvangen. Als onze over-
schrijvingsformulieren in volgend
nummer massaal worden gebruikt, zul-
len we ook in 2008 nog kunnen ver-
schijnen! Hier komen ze: F.V.(30) uit
Brugge, J.V.A. (20) en J.T. (25) uit Hoei-
laart, W.V. (15) uit Kortrijk, M.P. (20) uit

Kraainem, D.V (15) en V.D.V. (15) uit
Overijse, P.P. (15) uit Tervuren, T.C.
(15) uit Vossem en V.R. (15) uit Wezem-
beek-Oppem.

• De twaalfde historische beurs van

de Vlaamse Beweging wordt op zon-
dag 21 oktober van 9 tot 16 uur gehou-
den in feestzaal Nilania, Kesselsesteen-
weg 52 te 2560 Nijlen. Het gaat niet om
een militariabeurs, wel om een tweede-
hands- en antquariaatsmarkt.

F.S.



u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

organisatie: VKD-SPOORSLAG vzw en V.G.O.

Zondag 28 oktober 2007 van 11.30 uur tot 15 uur

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS ETENTJE


