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Editoriaal

MET de vakantiemaanden achter de rug,
en de gemeenteraadsverkiezingen van

8 oktober in het vooruitzicht, zullen de media
en brievenbussen ongetwijfeld bol staan van
lokale politici die een zitje in de gemeente-
raad willen veroveren. Ten noorden van
Vlaanderen staan er eveneens verkiezingen
op de politieke agenda. Nederland kiest op 22
november een nieuw parlement, en dus ook
een nieuwe regering. Naast de traditionele
partijen zoals het liberale VVD, het socialisti-
sche PvdA, en de christen-democraten van
CDA, is er nu ook de PVV (voluit Partij voor de
Vrijheid) van Tweede Kamerlid Geert Wilders.

Blijkens een recente gepubliceerde peiling
is Wilders met 37 procent één van de popu-
lairste politici van het land. Hij moet alleen
VVD-minister Rita Verdonk nipt voor zich
laten met 42 procent. Het programma van
de PVV is reeds bekend: een immigratie-
stop van vijf jaar op niet-westerse allochto-
nen, meer onderwijzers, kleinere scholen,
meer handen aan het bed, lagere belastin-
gen, de pensioenen omhoog. Ook moeten
alle coffeeshops dicht, moeten dierenmis-
handelaars achter de tralies belanden en
moet er een einde komen aan de dubbele
nationaliteit van Marokkanen in Neder-
land. Wie drie keer zwaar geweld gebruikt,
moet levenslang de cel in.
Opvallend is dat de belangrijkste Neder-
landse kranten en tijdschriften zoals het
NRC Handelsblad, Trouw, de Telegraaf, El-
sevier… Geert Wilders correct en respect-
vol behandelen. De partij van Wilders
wordt, ondanks zijn rechts profiel, niet in
een hoekje geduwd en bespuwd. Het is
ooit anders geweest, en daar kan Pim For-
tuyn – mocht hij nog leven – zeker van
meespreken. Diezelfde media in Nederland
schenken ook veel aandacht aan proble-
men die te wijten zijn aan immigratie en
een gebrekkige integratie. Er verschijnen
regelmatig interessante en gedurfde opi-
niestukken hieromtrent. 
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Op televisie mag filosoof Ad Verbrugge
tijdens het VPRO programma Zomergas-
ten drie uur zijn zegje doen: “Pim For-

tuyn bracht de sluimerende onvrede in

de 

Nederlandse samenleving met betrek-

king tot het multiculturele ideaal naar

boven. Vooral in de confrontatie met de

islam werden veel Nederlanders met de

neus gedrukt op de vraag waar zij eigen-

lijk voor stonden. Waar geloven wij dan

in? Is er voor ons ook iets heilig?” Het is
vanwege deze vragen dat volgens Ver-
brugge filosofen een belangrijker rol kun-
nen spelen in het publieke debat. Geogra-
fie van Goed en Kwaad, het boek van
Andreas Kinneging, voorzitter van het be-
stuur van de conservatieve Edmund Bur-
ke Stichting, is door onze noorderburen
alvast verkozen tot het beste filosofische
boek van 2006. Het boek bevat o.a. een
verdediging van de klassieke deugdenet-
hiek, de fundamentele rol van gezin en fa-
milie, alsook die van andere maatschap-
pelijke verbanden. 
Na de politieke moorden, en de terroristi-
sche aanslagen door radicale moslims, is
er in Nederland eindelijk een debat op
gang gekomen, met respect voor elke
deelnemer (burger of politicus). In België
daarentegen is er een cordon sanitaire, 
regent het klachten tegen politici en
schrijvers wegens zogenaamde inbreuken
op de racismewet, en geraken bepaalde
maatschappelijke problemen maar niet
uit de taboesfeer. Zelfs een ironische uit-
spraak van een perfect tweetalige Vlaams
minister-president, is voldoende voor een
klacht bij het Brusselse parket-generaal
wegens “aanzetten tot haat, laster en

smaad, racisme en discriminatie en het

beledigen van de koning”. Maar als een
groepje Oost-Europeanen dankzij keu-
kengerei en een telefoonhokje ontsnap-
pen uit een gevangenis is er geen vuiltje
aan de lucht…

De redactie

De volgende VKD vergadering,
gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 
15 november 2006 om 20.00 uur 

in GCC Den Blank.

Redactie afgesloten op 30 augustus 2006
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Brussel 11 juli:
was het feest der Gulden Sporen, een Ontsporing?
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ALS bewuste Vlamingen zijn wij ook op 11 juli 2006, onze Vlaamse 
Nationale feestdag, naar onze hoofdstad Brussel getrokken en konden

er genieten van de straatanimatie, die op enkele uitzonderingen na
Nederlandstalig verliepen en van een boottocht langs het Brussels zee-
kanaal met tweetalige begeleiding en anderstalige drankbediening. En…
er was gelukkig de feesttent van de Vlaamse Volksbeweging op het Sint-
Katelijneplein, waar Vlamingen thuis zijn.

Op de Brusselse Grote Markt waren en-
kele duizenden Vlamingen samengeko-
men om een Vlaams avondfeest bij te
wonen. De VRT zorgde voor een recht-
streekse televisie-uitzending. Helaas
was er van onze Vlaamse uitstraling
niet veel waar te nemen, ware het niet
dat tijdens de namiddag en op de voor-
avond de vele honderden kleine leeu-
wenvlagjes op de grote markt en in de
zijstraten even duidelijk maakten dat
Vlaanderen feest vierde.
Het gratis concert dat op de Grote
Markt georganiseerd werd door de An-
cienne Belgique, culturele instelling
van de Vlaamse Gemeenschap te Brus-
sel, draaide rond de figuur van Bart
Peeters. Dag Vlaanderen, dag België,
dag Europa, dag de wereld, wij zijn de
wereld, de wereld is van ons… was zijn
verwelkoming van de duizenden,
meestal bewuste Vlamingen. Perfect

politiek correct, dat wel, en het paste
volkomen binnen de richtlijnen van de
VRT.
Op het artistieke niveau was er zeker
niets op aan te merken. Al dan niet hier
geboren allochtone kunstenaars brach-

ten in hun moedertaal hun muziek,
naast enkele bekende artiesten van bij
ons die eveneens het beste van zichzelf
gaven. 
De typische Vlaamse volksliederen wa-
ren zorgvuldig uit het programma ge-

weerd en er was geen plaats meer voor
de Vlaamse nationale hymnen. De VRT
liet enkele leeuwenvlaggen op de grote
markt verwijderen, want zij waren sto-
rend voor de televisiebeelden… Op
geen enkel ogenblik had men het ge-
voel op een 11-juliviering aanwezig te
zijn. Het kon evengoed een avondje
“Marktrock” of “Suikerrock” zijn ge-
weest. Het was ooit anders op een 11-
juliviering in Brussel.
Jari Demeulemeester, de directeur van
de AB, kreeg voor de geleverde presta-
tie op het einde van de avond een bloe-
menruiker van Bart Peeters. 
Wij zijn met een wrang gevoel terug
naar huis gekeerd.

Henri Otte

Het kon evengoed een
avondje “Marktrock”

of “Suikerrock” zijn
geweest.

© Onthaal & Promotie Brussel

Steun VKD- Spoorslag en VGO!
Zondag 29 oktober 2006
vanaf 11u30 in Ter IJse, Stationsstraat 8 te Overijse, in de zaal op de eerste verdieping

Streekgerechtenfestijn
•  Aperitief

•  Streekgerecht

•  Kinderschotel

•  Nagerecht

Organisatie:
Vlaams Genootschap Overijse

Vlaams Komitee Druivenstreek - SPOORSLAG
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De vzw De Rand én de Randkrant heb-
ben als hoofdopdracht de verankering
en de versteviging van het Vlaams ka-
rakter in de brede rand rond Brussel.
Velen van mijn collega’s in de RvB en
ikzelf hebben ons regelmatig geërgerd
aan de artikels verschenen in de Rand-
krant en meer bepaald deze van de
hand van Raskin of Fonteyn. Meer-
maals hebben wij in de redactieraad
aangedrongen om de teksten van deze
twee columnisten, die de doelstellin-
gen van verankering en ver-
steviging van het Vlaams ka-
rakter in de weg stonden, aan
banden te leggen. Ik heb het
zelfs ooit aangedurfd om Bri-
gitte Raskin als columniste
voor de Randkrant te laten
schrappen.
Maar steeds zijn wij gestuit op de onwil
van de hoofdredacteur Henri Coen-
jaerts. U moet weten dat de bevoegd-
heid van de redactieraad er alleen in
bestond een evaluatie te maken van het
laatst verschenen nummer en akte te
nemen van de titels voor het volgende
nummer van de Randkrant. De hoofd-
redacteur heeft onze commentaar of
suggesties steeds naast zich neerge-

vzw De Rand en de Randkrant,
een hopeloze toestand of toch niet?

IN het vorige nummer van Spoorslag werd een opmerkelijke 
analyse gepubliceerd rond een column van B. Raskin “De kleine en de

grote schaal” verschenen in de Randkrant. Ik was sinds 2002 redactie-
raadslid van de Randkrant in functie van mijn lidmaatschap van de Raad
van Bestuur van de vzw De Rand. De Randkrant is daar een onderdeel van.
Ik nam onlangs ontslag uit deze twee organen. Ik kan nu enkele inlich-
tingen als ingewijde geven.

legd. Hij alleen besliste over de inhoud
van de Randkrant.
Zoals u in de loop van het bestaan van
de Randkrant heeft kunnen opmerken,
ging het van kwaad naar erger. Voor de
Vlaamse Rand werd de Randkrant een
“Rampkrant”. Er is nooit een artikel
verschenen over de brede Vlaamse
problematiek en er werd nooit gehan-
deld over de rechtmatige Vlaamse ei-
sen, ook al konden die hard zijn. Dit is
deels te verklaren uit het feit dat de

hoofdredacteur (een Nederlander)
linkse wortels heeft, wars van elke
spontane Vlaamse reflex. De drie mi-
nisters die hadden kunnen ingrijpen
(B. Anciaux – Spirit,  P. Van Grember-
gen – Spirit, en nu F. Vandenbroucke –
SP.a) hebben dit om politieke redenen
nooit gedaan, of was het een gebrek
aan kordaatheid?
Begin dit jaar nam de voorzitter van de
redactieraad Gilbert Hertecant ontslag,
officieel omdat hij naar het Leuvense
verhuisde. In werkelijkheid moest de

oorzaak gezocht worden in zijn onge-
noegen omdat hij voortdurend ver-
plicht werd artikels te slikken die wij
als redactieraadsleden niet goedkeur-
den.

De Raad van Bestuur had, na
het overlijden van André De
Moor (voorzitter van de vzw
De Rand) en de aanstelling
van zijn opvolger Luc De Co-
ninck, in een vorig leven nog
voorzitter van het Halle-Vil-
voorde Komitee, gehoopt dat

de doelstellingen van de vzw eindelijk
zouden worden gerealiseerd. Na zes
maanden voorzitterschap blijkt dat hij
heeft moeten inbinden en gedwee de
lijn van het kabinet Vandenbroucke
heeft moeten volgen. Vlaamse thema’s
in het belang van De Rand komen daar
zeker niet aan bod. Er zal dus helemaal
niets veranderen tenzij iemand de
moed heeft er met zijn vuile schoenen
door te gaan. Men kan natuurlijk ook
wachten tot na de volgende Gewestver-
kiezingen in 2010.

Raoul Vanderceelen

Er is nooit een artikel verschenen 
over de brede Vlaamse problematiek en er
werd nooit gehandeld over de rechtmatige

Vlaamse eisen.

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

België stuurt 400 soldaten naar Midden-Oosten.

Voor de wereldvrede kan de PS wel ja zeggen.



5Spoorslag jaargang 36, nummer 4-5 - 2006

V
LA

A
M

S B
EW

EG
EN

Hugo Schiltz (° 1927 - † 2006)

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

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

Open van maandag tot vrijdag
van 11.30 tot 14.30 u en van 18.30 tot 22.30 u.

Hij werd, niet zonder slag of stoot, als
partijvoorzitter van de Volksunie in
1975 verkozen en in die functie leidde
hij begin 1978 de gesprekken rond het
Egmontpact. 
In Stuyvenberg onderhandelde hij sa-
men met F. Van der Elst (VU) aanvul-
lende akkoorden. Met het Egmontak-
koord kon L. Tindemans (CVP) op 24
mei 1978 zijn zes-partijenregering voor-
stellen.  Egmont en Stuyvenberg zou-
den de basis vormen voor de over-
gangsfase van de staatshervorming die
van kracht moest worden op 1 januari
1979. Maar de vergaande toegevingen
aan de Belgische francofonie (o.a. Je-
zus-Eik, het individueel inschrijvings-
recht, de faciliteiten…) bleven op
zwaar Vlaams protest stuiten. Nadat W.
Martens, toen voorzitter CVP, de lijst
van de CVP-bezwaren had bekend ge-
maakt, stapte L. Tindemans furieus
naar de parlementaire tribune en riep;
“ik ga naar de koning om het ontslag
van de regering aan te bieden”. Er kwa-
men op 17 december 1978 nieuwe par-
lementaire verkiezingen en werden het
Egmontpact en de Stuyvenbergakkoor-
den afgeblazen. 
De Volksunie verloor toen tijdens de
verkiezingen van 1978 niet minder dan

OP zaterdag 4 augustus 2006 overleed Hugo Schilz. Hij was 78 jaar.
Tijdens WOII was hij lid van de Nationaal-Socialistische Jeugd

Vlaanderen (NSJV). Dit lidmaatschap kostte hem tijdens de repressie enkele
maanden opsluiting. Na zijn studies aan de KUL werd hij in 1953 advocaat
in Antwerpen. In 1963 koos hij de Volksunie als politieke partij en loodste
links politieke Vlaams gezinde krachten binnen de Volksunie.

171.200 stemmen (meer dan 30% t.o.v.
de verkiezingen van april 1977) en viel
in drie stukken uit elkaar. (De Volks-
unie, met Hugo Schiltz, het Vlaams
Blok met Karel Dillen en de Vlaamse
Volkspartij met Lode Claes). Het
Vlaams Blok was in december 1978
voor de eerste keer als politieke partij
opgekomen en haalde 76.126 stemmen
wat goed was voor 1 zetel.
Hugo Schiltz moest in 1979 als voorzit-
ter van de Volksunie ontslag nemen.
Schiltz werd voor de VU in 1981 minis-
ter van Begroting in de eerste Vlaamse
executieve. In 1988 werd hij federaal
minister van Begroting, Wetenschaps-
beleid en vice-premier. In 1995 wordt
hij Minister van Staat. Hij stond mede
aan de wieg van het federale België. Na
de teloorgang van de Volksunie in de
jaren negentig, werd hij, zijn linkse
jeugdovertuiging getrouw, lid van 
Spirit. 
Wanneer men er van uitgaat dat
Vlaams-nationalisten (links of rechts)
vertrekken vanuit het vreedzaam reali-
seren van een onafhankelijk Vlaande-
ren met de garantie voor een ruime de-
mocratie met een breed economisch en
sociaal programma, kan men moeilijk
geloven, dat Schiltz een Vlaams-natio-

nalist geweest zou zijn. Trouwens als
Vlaams-nationalist kon hij (Joost Balle-
geer indachtig) waarschijnlijk nooit
voor het leven minister van Staat be-
noemd worden. In zijn laatste wilsbe-
schikking heeft hij wel gevraagd om
niet met staatsceremonieel te worden
begraven.
Tijdens zijn politieke loopbaan heeft
hij de Vlamingen vooruit geduwd bin-
nen het Belgisch keurslijf en dat is na-
tuurlijk al een grote verdienste. Hij was
een bekwaam charismatisch politicus
en een overtuigd federalist.
Onze federale staatstelevisie VRT be-
steedde de dag na zijn overlijden ruime
objectieve aandacht aan de figuur van
Schiltz. De commerciële royalistische
televisiezender VTM, wijdde enige aan-
dacht aan het overlijden van Hugo
Schiltz nadat Albert II het stoffelijk
overschot was gaan groeten. 

Henri Otte

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!

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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Ons doel is, met het opstellen en publi-
ceren van deze tekst, aan alle mensen
die leven in (of zich verbonden voelen
met) onze Druivenstreek, een reflectie-
document voor te leggen. Natuurlijk is
de boodschap, in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, vooral ge-
richt naar diegenen die een politiek
mandaat ambiëren. Indien zij in hun
besluitvorming en beleids-
maatregelen – in welk kader
of op welk niveau dan ook –
het belang van de Druiven-
streek voorop stellen, zijn wij
ervan overtuigd dat het
Vlaamse, groene en landelijke
karakter er alleen maar ster-
ker zal worden.
Aan de hand van een aantal
thema’s, die door alle partijen en kandi-
daten zullen worden aangehaald, wil-
len we aantonen dat zorgen voor het ei-
gen karakter van de Druivenstreek niet
de zaak is van één partij, van één sche-
pen of van het organiseren van een of
ander ‘Vlaams feest’ of ‘Vlaamse activi-
teit’. Integendeel, er moet dagdagelijks
aan de weg getimmerd worden. Of men
nu een groene, rode, blauwe, gele,
oranje of eender welke kleur heeft,
men moet het beseffen dat er gewerkt
moet worden aan het behoud van onze
streek en dat dit enkel mogelijk is door
de eigenheid ervan te versterken. 

Tot uw dienst … een lijst Vlaamsgezinde voorstellen

DE vzw Vlaams Komitee Druivenstreek-Spoorslag ijvert al jarenlang 
voor de vrijwaring van het Vlaamse, groene en landelijke karakter van

de Druivenstreek. Wij volgen met een kritisch oog de evoluties die zich in
deze materie voordoen. Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat de
Druivenstreek niet zomaar als een entiteit op zich gezien kan worden,
maar dat ze daarentegen een haast onmetelijk netwerk vertegenwoordigt
van  mensen, verenigingen, besturen en instellingen.

Het is die eigenheid die consequent en
met een natuurlijke fierheid naar ande-
re instellingen en overheden moet wor-
den uitgedragen. Die, door onze kandi-
daat-politici, geprezen eigenheid moet
niet alleen worden (h)erkend, maar
ook op een doorleefde en publieke wij-
ze uitgedragen in de eigen gemeente,
streek en daarbuiten.

Wij weten allemaal dat het in de Drui-
venstreek goed wonen is en hebben
daarvoor geen, in de media uitgesmeer-
de, wetenschappelijke studie nodig.
Als het echter zó goed wonen is dat de
eigen bevolking wordt verjaagd, is er
nood aan enige correcties. De exube-
rante prijzen voor onroerend goed zijn
een realiteit, maar dit is geen reden om
bij de pakken te blijven zitten. De be-
staande initiatieven (o.a. vanuit de
Vlaamse Overheid) dienen aangevuld
te worden met diverse initiatieven
(denk maar aan de Vlaamse Woonco-
de), waardoor het aantal betaalbare ka-

vels niet alleen stijgt maar dat deze ook
prioritair aan de juiste mensen worden
toegewezen. Op lokaal vlak kijkt men
misschien best eens naar de Vlaams-
brabantse gemeente Kapelle-op-den-
Bos waar het gemeentebestuur door
een systeem van erfpacht het jonge ge-
zinnen mogelijk maakte een eigen wo-
ning te bouwen. En kan iemand de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en
het Vlaams Woningfonds diets maken
dat een aanpassing van de door hen ge-
bruikte normen betreffende goedkope
leningen meer dan één steentje zou bij-
dragen? 
‘De eerste voorwaarde om zich te kun-
nen integreren is de kennis en het ge-
bruik van de plaatselijke taal.’ Op basis
van dit uitgangspunt – niet geformu-

leerd door een of andere ex-
tremistische partij, maar door
de allereerste koninklijke
commissaris voor het integra-
tiebeleid Paula D’Hondt –
werden naturalisatiedossiers
door gerechtelijke overheden
negatief geadviseerd indien
de aanvragers geen of onvol-
doende Nederlands kenden.

Deze wet werd echter versoepeld door
de snel-Belg-wet van 2000.
Het kennen en spreken van het Neder-
lands – de taal van de Druivenstreek –
is een noodzakelijke voorwaarde om
samen te kunnen leven met de buren,
in de wijk, met de gemeentelijke over-
heid en haar diensten. Deze taalkennis
moet niet alleen formeel gepromoot
worden in publicaties en voordrachten
maar moet op diverse wijzen worden
geactiveerd. Buiten de gemeentelijke
informatiebrochures en door het pro-
vinciebestuur ondersteunde taalacties
moeten opeenvolgende lokale acties

Het kennen en spreken van het Nederlands –
de taal van de Druivenstreek – is een

noodzakelijke voorwaarde om samen te
kunnen leven met de buren, in de wijk, met de

gemeentelijke overheid en haar diensten.

A VENDRE?   FOR SALE? A VENDRE?   FOR SALE?
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ervoor zorgen dat het gebruiken van
het Nederlands een evidentie wordt. 
Deze initiatieven kunnen variëren van
de opvang van anderstalige nieuwko-
mers (zowel particulieren als bedrij-
ven), het vergroten van het aanbod van
lessen Nederlands tot het verlagen van
de drempel tot deze lessen. 
Waarom zou men bij vestiging in de
Druivenstreek hiertoe geen ‘Neder-
lands-cheque’ kunnen aanbieden aan
deze nieuwkomers?
Eén kanaal staat in elk geval wijd open:
veel van deze nieuwe inwoners sturen
hun kinderen immers naar het plaatse-
lijk Nederlandstalig onderwijs en in-
dien men ouders wil opvoeden, moet
men bij de kinderen beginnen. Via de
leerlingen kunnen we ook de rest van
het gezin bereiken. De ouders kennen
al de weg naar de school, laat ze dan
ook de binnenkant van de klas zien. De
infrastructuur is aanwezig en er is toch
al minstens één onderwerp waarover
ze samen kunnen praten en dit infor-
mele taalgebruik kan er voor zorgen
dat niet alleen de betrokkenheid met
de school (en bij uitbreiding met de
plaatselijke gemeenschap) vergroot,
maar ook dat de weg naar het formele-
re taal-leren open komt te liggen.
Dit taal-leren zal ook aan sociaal-eco-
nomisch belang winnen. Om voor een
evenwichtige samenstelling van de be-
volking van onze streek te zorgen is het
nodig om voldoende mensen aan het
werk te helpen en aan het werk te hou-
den. Op dit ogenblik zorgt de beperkte
talenkennis (lees: onvoldoende kennis
van het Nederlands) er immers voor
dat bepaalde personen afhankelijk
worden of blijven van een uitkering. 
Tevens zal het nodig blijven om – ook
vanuit de lokale overheden – te blijven
reageren op aantastingen van het
Vlaamse karakter van onze streek.
Deze overheden dienden op een conse-

quente wijze alle inbreuken op de taal-
wetgeving te melden aan de adjunct-
gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant en het taalloket van vzw “de
Rand”, zij moeten ook de inwoners er-
toe aansporen dit te doen. Het oprich-
ten van een plaatselijk taalloket kan
hierin een faciliterende stap beteke-
nen. 
Ook de Vlaamse uitstraling van de
streek moet versterk worden. Een aan-
tal initiatieven (plaatsen van de klassie-
ke borden “Waar Vlamingen thuis

zijn …”, straatnaamborden voorzien
van de officiële leeuwenvlag, openbare
gebouwen permanent bevlaggen met
de Vlaamse gemeenschapsvlag…) be-
vestigen op formele wijze de Vlaamse
uitstraling. Daadwerkelijk optreden te-
gen particulieren en bedrijven die door
anderstalige reclame (via drukwerk of
reclameborden) de eigenheid van de
streek aantasten is noodzakelijk en
ook mogelijk. Elke gemeente kan im-
mers een reglement goedkeuren waar-
bij administratieve sancties kunnen op-
gelegd worden tegen veroorzakers van
overlast…
Ook op het vlak van veiligheid en hulp-
verlening is waakzaamheid nodig. Na-
dat na een jarenlange strijd de telefoni-
sche hulpoproepen eindelijk niet
langer in Brussel (zullen) worden be-
antwoord, maar door een Vlaams-Bra-
bants Communicatie- en Informatie-
centrum (CIC), mag dit niet een reden
zijn om de teugels te vieren en gratuite
meertaligheid te gaan invoeren via het
automatische antwoordapparaat van
de lokale politie. En hoeft het nog ge-
zegd dat er een oplossing moet komen
voor de schandelijke situatie waarbij
een Nederlandstalige patiënt verplicht
naar een Franstalig ziekenhuis wordt
gevoerd, en niet in zijn eigen taal gehol-
pen en verzorgd kan worden?

Ook via de ‘klassieke wegen’ zijn er
nog diverse kansen: via sport- en cultu-
rele verenigingen kan ook gewerkt
worden aan het bewaren van de streek-
eigenheid, niet alleen via het integreren
van deze mensen in de bestaande ver-
enigingen maar ook door het aanbie-
den van de nodige omkadering (in het
onderwijs voorziet men al extra leer-
krachten om de gevolgen van een toe-
vloed van anderstalige kinderen op te
vangen). 
Het is niet onze bedoeling om het pro-
gramma van een politieke partij te
schrijven. Wij bepleiten alleen maar dat
het behoud en versterken van het
Vlaamse karakter van onze streek een
permanente leidraad moet zijn in alle
elementen van het gemeentelijke be-
leid. Deze visie moet door elke geman-
dateerde, meerderheid én oppositie, op
een permanente wijze uitgedragen en
ondersteund worden. 
Tot slot durven wij hier te hopen dat
deze tekst een aanzet zou kunnen zijn
voor de toekomstige mandatarissen
van de diverse gemeenten om een ge-
meenschappelijk beleid uit te werken.
Op andere vlakken (zoals hun plaatse-
lijk toerisme en hun technische dien-
sten) is immers al gebleken dat boven-
gemeentelijk samenwerken het
resultaat gunstig beïnvloed. 
Wij zijn er van overtuigd dat met een in-
tensieve samenwerking tussen de ge-
meenten – elk met hun eigenheid – ook
de uitstraling van de Druivenstreek als
Vlaamse, groene en landelijke streek
wordt versterkt.

Beste politici, hiermee hebben wij al
een stukje van uw huiswerk gemaakt. 
Aan de slag!

Het voltallige bestuur

van de vzw Vlaams Komitee

Druivenstreek - Spoorslag

A VENDRE?   FOR SALE? A VENDRE?   FOR SALE?
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Ook deze keer heeft het VKD dus het
initiatief genomen om te peilen naar de
bezorgdheid van onze lokale politici
voor de Vlaamse belangen in de Drui-
venstreek. Half juli hebben we aan alle
Vlaamse partijen uit de Druivenstreek
een brief gestuurd met daarin twee vra-
gen. De politieke partijen uit Hulden-
berg werden echter niet aangeschre-
ven omdat er in deze gemeente geen
Franstalige of tweetalige lijst bestaat.

De volgende twee vragen
werden gesteld:

1. Bent u vanuit de meerderheid of
vanuit de oppositie bereid de nodige
maatregelen te nemen of te onder-
steunen om het Nederlandstalige ka-
rakter van de gemeente te vrijwa-
ren?

2. Engageert u zich om onder geen en-
kele voorwaarde een coalitie te vor-
men met Franstalige of tweetalige
lijsten? Het gaat hierbij om lijsten
als Union, Union des Francophones,
UFE, enz. In de gemeente Overijse
gaat het om de lijst Plus (ex-Union)
en samenwerkingsverbanden met
Plus, zoals het kartel CDOv-Blauw-
Plus.

HET Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) ijvert reeds meer dan 35 jaar
voor de Vlaamse belangen in de Druivenstreek. Maar hoe zit het met

de plaatselijke politieke partijen en hun mandatarissen? Vaak blijft deze
bezorgdheid immers beperkt tot enkele vage algemeenheden, verborgen in
een zinnetje tussen de andere punten van de partijprogramma’s.

In dit kader hebben we naar aanleiding van de gemeenteraadsverkie-
zingen in het verleden steeds de verschillende Vlaamse politieke partijen
aangeschreven om van hen een engagement te vragen inzake de verdedi-
ging van het Nederlandstalige karakter van de gemeente. Dat engagement
hield ook een verbintenis in om onder geen beding een coalitie aan te gaan
met Franstalige of tweetalige partijen en lijsten.

De antwoorden:

Hieronder vindt u in tabelvorm een
overzicht van de antwoorden die we
tot 31 augustus hebben ontvangen. We-
gens plaatsgebrek kunnen we de ant-

woorden wel niet volledig afdrukken.
Wie dat echter wenst, kan gerust een
kopie van de antwoorden bij de redac-
tie opvragen.

Commentaar:

Hoeilaart

Van de CD&V mochten we, ondanks
een herinnering, geen antwoord ont-
vangen. De N-VA, die samen met de
CD&V in kartelvorm naar de kiezer
gaat, antwoordt volmondig ‘ja’ op de
twee vragen. PW (Progressieve Werk-
groep), een samengaan van Groen!,
sp.a en onafhankelijken, bevestigt ook
zijn engagement door positief te ant-
woorden op beide vragen. De VLD ten-
slotte antwoordt bevestigend op vraag
1, maar geeft geen waterdicht ant-
woord op onze vraag om zich te enga-

Gemeente Partij Antwoord Antwoord
vraag 1 vraag 2

Hoeilaart CD&V G.A. G.A.
N-VA JA JA
VLD JA JA, maar
PW JA JA

Overijse Overijse 2002 JA JA
CD&V JA JA
N-VA JA JA
VLD JA JA
Groen! JA JA
sp.a JA JA
Vlaams Belang G.A G.A

Tervuren GT JA JA
VLD JA JA
CD&V JA JA
N-VA JA JA
Groen+ JA JA, maar
sp.a JA JA
TVenS JA JA

G.A. = geen antwoord ontvangen
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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
bonnees woont immers in de druivenstreekgemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg.

Ons voorstel voor vijf maal 2.500 nummers per jaar is:

MINI (2,5 x 6 cm) voor 68,00 EUR
STANDAARD (5 x 9,2 cm) voor 137,00 EUR 

SUPER vertikaal (9,3 x 9,2 cm) of horizontaal (5 x 19 cm) voor 247,00 EUR 
MAXI (halve bladzijde) voor 440,00 EUR

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

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan op onderstaand adres:

Luk Vandeuren, redactiesecretaris
Nijvelsebaan 71, 3090 Overijse - 0495/55.72.18 - vkd_spoorslag@yahoo.com

geren om onder geen enkele voorwaar-
de een coalitie te vormen met Fransta-
lige of tweetalige lijsten. Het antwoord
van de VLD luidt: “VLD Hoeilaart zal

bij mogelijke coalitiegesprekken rond

de tafel gaan zitten met de Vlaams de-

mocratische partijen”. 

Overijse

Het is opvallend hoe eensgezind de ant-
woorden van de Vlaamse partijen in
Overijse zijn. Zowel Overijse 2002,
CD&V en N-VA, die samen een kartel
vormen, als Groen! en sp.a, die even-
eens een kartel vormen, antwoorden
volmondig ‘ja’ op beide vragen. Ook de
VLD antwoordt bevestigend op onze
twee vragen, en refereert daarbij uit-
drukkelijk naar het feit dat een aantal
bestuursleden van VLD Overijse uit de
partij gestapt zijn omdat het bestuur
weigerde om een kartel te vormen met
Plus/Union en CDOv: “Uiteraard ziet

niemand binnen het bestuur een coa-

litie met het tweetalige kartel zitten”.
Enkel van het Vlaams Belang mochten
we, ondanks een herinnering, geen ant-
woord ontvangen.

Tervuren

Ook in Tervuren heel veel eensgezind-
heid onder de Vlaamse partijen. Enkel
Groen+ nuanceert zijn antwoord op de

tweede vraag: “Groen+ wenst niet in

zee te gaan met exclusieve ‘taalpartij-

en’ (Union, UF, enz.). We achten het

principieel wel mogelijk dat eventueel

wordt samengewerkt met partijen van

eenzelfde ideologische gezindheid (vb.

Ecolo) maar enkel voor zover die

eventuele partner het Vlaamse karak-

ter van onze gemeente erkent en res-

pecteert”. De andere partijen zijn ech-
ter eenduidig: een overduidelijk ‘ja’
vanwege GT (Groot Tervuren) en VLD,
die samen een alliantie vormen, CD&V
en N-VA, die eveneens een kartel vor-
men, TVenS (Tervuren Vlaams en Soci-
aal), en sp.a die samen met Groen+ in
kartelvorm naar de kiezer trekt.

�

De Vlaamse lokale politici willen zich
dus nog inzetten voor de vrijwaring van
het Nederlandstalige karakter van onze
Druivenstreek. Met wat vindingrijkheid
kan een hele reeks wettelijke maatre-
gelen genomen worden die de Fransta-
ligen de lust moeten ontnemen om zich
in Vlaanderen te vestigen. Dit kan op
een volkomen legale manier, zonder af
te glijden in extremen. Een aantal van
die maatregelen hebben wij trouwens
voorgesteld in het artikel Tot uw

dienst… een lijst Vlaamsgezinde

voorstellen dat u elders in dit tijdschrift
terugvindt.

Het is nu aan u, beste lezer (en kiezer),
om uit te maken welke politici voor de
Vlaamse belangen opkomen. Uit de
antwoorden die we ontvangen hebben,
kan u alleszins al het een en ander af-
leiden…

Luk Vandeuren

Leterme geeft voorakkoorden toe.
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De tentoonstelling illustreert overtui-
gend dat de VVB zich een halve eeuw
onafgebroken heeft ingezet voor de
Vlaamse ontvoogdingsstrijd en de laat-
ste decennia dé motor is geworden van
heel wat overkoepelende initiatieven
in de brede Vlaamse Beweging, denken
we maar aan de acties voor de splitsing
van het arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde.

Tentoonstelling 50 jaar VVB

NAAR aanleiding van de 50ste verjaardag van de Vlaamse Volksbeweging, organi-
seert het Bormshuis, in samenwerking met de jarige, een tentoonstelling over de

rijke geschiedenis van de VVB. Met een bonte waaier aan brochures, tijdschriften,
programmaboekjes, pamfletten, affiches en foto’s wordt een rijkelijk geïllustreerd over-
zicht geboden van 50 jaar Vlaamse inzet van de Vlaamse Volksbeweging.

De documenten voor deze tentoonstel-
ling komen niet enkel uit de eigen
Bormshuiscollecties maar worden ook
ter beschikking gesteld door de VVB
zelf. Ook enkele privé-personen stel-
den ons zeldzaam materiaal ter be-
schikking.
De tentoonstelling werd geopend op
zaterdag 9 september 2006 om 14 uur
door Pieter Bauwens, nationaal onder-

voorzitter van de Vlaamse Volksbewe-
ging.
De tentoonstelling is te bezoeken tot
en met vrijdag 10 november 2006 tij-
dens de openingsuren van het Borms-
huis op dins-, woens- en vrijdag van 14
tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16
uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk na
afspraak met conservator Lieve Van
Onckelen (03 238 27 49).

Luk Dieudonné

Ondervoorzitter Bormshuis vzw

Nvdr: Voor meer informatie over de
activiteiten in het kader van 50 jaar
VVB kunt u terecht op volgende adres:

Vlaamse Volksbeweging vzw, 
Passendalestraat 1A, 2600 Berchem,
Tel: 03 366 18 50, Fax: 03 366 60 45, 
E-post: secretariaat@vvb.org, 
Webstek: www.vvb.org.
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11-juliviering Druivenstreek te Overijse
Boudewijn Bouckaert, 

voorzitter van het Overlegcentrum

van Vlaamse Verenigingen (OVV),

hield een gewaardeerde toespraak.

Bij een gezellig hapje

en een drankje zorgde Zakdoek

voor de muzikale noot.
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Politici doen allerlei beloftes en partij-
en maken pagina’s lange verkiezings-
programma’s, maar staat er ook iets in
over thuiszorg en, nog belangrijker,
over mantelzorg?

De Werkgroep Thuisverzorgers vzw

(www.mantelzorg.be) nam de ver-

schillende partijprogramma’s onder

de loep en kwam tot de volgende be-

denkingen:

In de partijprogramma’s staat thuis-
zorg/mantelzorg zelden apart vermeld.
Er is aandacht voor zorg, maar dit
wordt vooral beperkt tot ‘ou-
deren’. Wanneer mantelzorg
wordt vermeld is dit meestal
in de context van de vergrij-
zing en ouderen. De term
‘mantelzorg’ wordt eng om-
schreven als ‘burgers die in-
staan voor de opvang van be-
jaarden’. Mantelzorg is echter
meer dan dat.
Er wordt nergens een hoofdstuk ge-
wijd aan de concrete ondersteuning
van de mantelzorger. Beleidspunten zo-
als veiligheid, milieu, cultuur, onder-
wijs, enz. worden tot in detail uitge-
werkt, hetgeen vermeld wordt over

thuis- en mantelzorg
is bijna letterlijk te
citeren in enkele
zinnen.
De partijen hebben

het moeilijk om het begrip ‘mantelzorg’
te omschrijven en correct te gebruiken.
Mantelzorg komt ook ter sprake als
“vrijwillige inzet van de ouderengene-
ratie in het samenlevingsgebeuren”.
Mantelzorg wordt hier dus in enge zin
gebruikt en wordt aanzien als vrijwilli-
gerswerk.

Werkgroep Thuisverzorgers vzw neemt
partijprogramma’s onder de loep en geeft advies

HET leeuwendeel van de zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en
ouderen wordt geleverd door mensen uit de naaste omgeving: gezins-

leden, familieleden, vrienden, buren en kennissen. Deze zogenaamde
‘mantelzorgers’ zijn het fundament van de gezondheidszorg. Zonder de
mantelzorgers zou de zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten feitelijk
onmogelijk én onbetaalbaar zijn.

Positief element is de erkenning dat
mensen zo lang mogelijk thuis willen
blijven. Er is algemeen meer aandacht
om te werken rond het informatiete-
kort. De uitbouw van het sociaal huis is
een belangrijk element hierin. Het ver-
melden van een mantelzorgpremie is
alvast een stap in de goede richting.

Voor het beleid op lokaal niveau

heeft de Werkgroep Thuisverzorgers

vzw volgende aanbevelingen:

Een thuiszorgbeleid moet vertrekken
van de noden en behoeften van de

zorgbehoevende persoon en de mantel-
zorger, ongeacht de leeftijd of zorgsitu-
atie; een thuiszorgbeleid is ruimer dan
ouderenbeleid.
Er kan gesleuteld worden aan het beter
zichtbaar maken van het thuiszorgbe-
leid van de gemeente en provincie. De
verschillende initiatieven zouden best
gebundeld worden en in zijn geheel
kenbaar gemaakt worden aan de bevol-
king. 
Gemeenten en provincies dienen initia-
tieven te nemen om het informatiete-
kort van hun inwoners, en in het bij-
zonder van de zorgbehoevende
persoon en de mantelzorger, te verbe-
teren. Dit kan onder andere via infor-
matie in het gemeenteblad, een cen-
traal infopunt, brochures, enz.
Huisbezoeken worden ook sterk ge-

waardeerd. Mantelzorgers hebben
nood aan informatie die tijdig en spon-
taan gegeven wordt. Daarom is het be-
langrijk dat de gemeente de zorgsitua-
ties kent en in kaart brengt.
Via een gemeentelijk en/of provinciale
mantelzorgpremie worden de mantel-
zorgers erkend en gewaardeerd. Deze
premie van 50 euro per maand bete-
kent een financiële ondersteuning voor
de mantelzorger.
Het is belangrijk dat de gemeente be-
schikt over voldoende thuiszorgonder-
steunende diensten. Een goede samen-
werking tussen openbare en private
diensten is hierbij onontbeerlijk. Open-
bare diensten moeten bereikbaar zijn
voor minder mobiele personen en per-
sonen met een rolwagen. Een speciaal
busje ter beschikking stellen voor hun
verplaatsingen is een nuttige investe-
ring.

Een goede woning is essenti-
eel in een thuiszorgsituatie.
De gemeente kan een belang-
rijke rol spelen op het vlak
van huisvesting, onder ande-
re via het stimuleren van 
levenslang wonen en het aan-
bieden van aanpassingspre-
mies. Hierbij is één-loket aan

te bevelen om de administratieve mo-
len te vereenvoudigen.
Groepssamenkomsten voor mantelzor-
gers worden gewaardeerd en kunnen
een belangrijke bijdrage leveren wat
betreft de emotionele ondersteuning
en de informatieoverdracht. Mantelzor-
gers in de bloemetjes zetten naar aan-
leiding van de ‘dag van de mantel-
zorger’ is een waardevol initiatief waar-
door ze zich gewaardeerd voelen door
de gemeenschap.
Het is zeker belangrijk om voor de ver-
kiezingen van 8 oktober 2006 te polsen
welke politieke partij en welke politi-
cus voor deze goede ideeën belangstel-
ling heeft.

Micheline Baetens

Voorzitster De Notenboom

Een thuiszorgbeleid moet vertrekken van de
noden en behoeften van de zorgbehoevende

persoon en de mantelzorger, ongeacht de
leeftijd of zorgsituatie

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

❃  Zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen
❃ 100 % maïsolie
❃ OOK ZOUTARM TE VERKRIJGEN IN DIEETWINKELS

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

MAYONAISE
TARTARE
MOSTERD
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Beroemde Hallenaren zijn de cellist
Adrien Servais (1807-1866), de geleer-
de, sociaal voorman en flamingant
monseigneur Sencie (1865-1941), de
schilder Louis Thevenet (1874-1930),
de schrijver Jozef Boon (1900-1957), de
koperslager Kamiel Colruyt (1908) en
niet in het minst Jan Boon (1898-1960),
schrijver, journalist, directeur-generaal
van onze radio en TV en overtuigd
Vlaamsgezinde aan wie we een kader-
artikel wijden.

Het wapenschild
is gevierendeeld:
1. in lazuur een
uitkomende ge-
kroonde Onze-
Lieve-Vrouw met
kind Jezus van
zilver, het kind
gekroond en met

haren van goud. 2 en 3. gevierendeeld:
(1. en 4. in goud een leeuw van sabel,
geklauwd en getongd van keel 2. en 3.
in goud een leeuw van keel, geklauwd
en getongd van lazuur), 4. schuin geruit
van zilver en lazuur. Het eerste kwar-
tier verwijst naar het Onze-Lieve-
Vrouwbeeld, dat in 1267 geschonken
werd door Adelheid van Holland (zus-
ter van graaf Willem II van Holland,
°1227, † 1256) , weduwe van Jan I van
Avesnes, en moeder van Jan II van Ave-
snes, graven van Henegouwen, waar-

Halle

ONZE vorige aflevering eindigde op de Bergensesteenweg te Sint-
Pieters-Leeuw. Als we verder rijden wordt het de Brusselsesteenweg en

in de kortste keren zijn we in Halle. De meest zuidelijke Nederlands-
sprekende stad ligt aan de Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi. De
gemeente is 4.440 ha groot en telt 34.800 inw. of 783 inw. per km2. Ze
bestaat uit: de stad Halle, de stadswijk Sint-Rochus, de voormalige
gemeente Buizingen, de gehuchten Eizingen en Essenbeek, de voormalige
gemeente Lembeek en ten slotte de gehuchten Hondzocht, Elbeek en
Breedhout. Webstek www.halle.be.

toe Halle op dat ogenblik behoorde.
Jan II erfde in 1299 ook het graafschap
Holland. Het Hollands huis stierf name-
lijk in 1299 uit, met de dood op vijftien-
jarige leeftijd van Jan I, en Holland
kwam dan toe aan zijn oudtante Adel-
heid. Het tweede en derde kwartier is
het Henegouws wapen, zoals dat ge-
voerd werd door Willem I, zoon van
Jan II. Willem I (° 1285, † 1337) was
graaf van 1304 tot aan zijn overlijden in
1337.  Het huis Avesnes droeg oor-
spronkelijk het wapen van Vlaanderen
(in goud een leeuw van sabel, ge-
klauwd en getongd van keel), maar Wil-
lem I voegde daar (1310-1337) het Hol-
lands wapen, namelijk in goud een
leeuw van keel, geklauwd en getongd
van lazuur, aan toe. Zoals hoger aange-
stipt kwam Holland, vrij onverwacht,
het huis van Henegouwen toe via zijn
grootmoeder Adelheid. De zoon van
Willem I, Willem II, stierf kinderloos, in
1345 tijdens een veldtocht tegen de
Friezen. De graafschappen Henegou-
wen en Holland, kwamen dan toe aan
zijn tante, Margaretha, die gehuwd was
met hertog Lodewijk IV van Beieren (in
1328 Duits keizer). Opnieuw werd het
Henegouws wapen aangepast met de
kleuren van Beieren in het eerste en
vierde kwartier. Waarschijnlijk dateert
deze Beierse toevoeging uit de regeer-
periode van Willem III, zoon van Mar-
garetha, namelijk na 1349. In Halle

werd het Henegouws wapen niet ver-
der gedeeld met Beieren, maar kwam
het Beiers wapen in het vierde kwar-
tier. Het vierde kwartier verwijst bijge-
volg naar deze Beierse alliantie.

Bij de jongste verkiezingen was de ge-
meenteraad als volgt samengesteld:
CD&V 9, SPa 7, VLD 6, VB 3, DVA 2, VU
2, Groen 1 en Onafhankelijke 1. Het ge-
meentebestuur is een coalitie van
CD&V, VLD en DVA en burgemeester is
Dirk Pieters (CD&V). 
De bevolking spreekt het Hals, een dia-
lect met enkele eigenaardige woorden
zoals: arnou (meikever), ansjefei

(moeilijk karakter), djest (egel), dou

(korenbrood), èube (uil), gemooiig

(mals), gèuzel (ranzig), kamant (ka-
duuk), kasjke (steegje), piejuit (kalm),
snèur (veter), uppelink (oorkussen),
veemoen (glimworm), vèum (dikke
koord) … enz.

Geschiedenis

De Vroege Middeleeuwen

De (heilige) Waltrudis (ook Waldetru-

dis, Duits Waltraud, Frans Waudru),
een belangrijk lid van de Frankische
dynastie der Merovingers, bezat een
landgoed in Halle. Zij schonk dit land-
goed in 686 aan het kapittel van de ab-
dij van Bergen die zij in 661 had ge-
sticht. Waltrudis werd na haar dood
(688?) ook heilig verklaard, en begra-
ven in de abdij van Bergen. Door erfe-
nissen kregen later achtereenvolgens
de graven van Henegouwen, de herto-
gen van Bourgondië en de Habsburgse
vorsten voogdijschap over Halle en
omgeving. Tot het landgoed van Halle
behoorde ook een uitgestrekt bos op
de heuvels ten oosten van de stad, het
Hallerbos. Omdat het zo afgelegen was,
lieten de Henegouwse landheren het
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beheer over aan het kapittel van Brus-
sel dat daarvoor 1/3 van de opbrengst
kreeg. Samen met het Zoniënbos, het
Meerdaalbos en Buggenhoutbos vormt
het Hallerbos de laatste resten van het
oorspronkelijke Kolenwoud, een oer-
woud dat zich vóór de komst van de
Romeinen uitstrekte van de Zenne tot
de Maasvallei. Een andere bron ver-
meldt dat de heilige Hubertus (bis-
schop van Tongeren en Luik, de pa-
troonheilige van de jagers), die
omstreeks 705 zijn bekeringswerk in
Brabant begonnen was, in 727 een eer-
ste bescheiden kerkje te Halle heeft in-
gewijd, enkele weken voor hij in Tervu-
ren zou overlijden. Mogelijk was dit
kerkje reeds een cultusplaats voor
Onze-Lieve-Vrouw. Dat zou kunnen
blijken uit het feit dat de bouwmees-
ters van de crypte in de 14e eeuw een
eeuwenoude boomtronk met respect
behandelden, misschien omdat op deze
boom ooit het allereerste Mariabeeld
prijkte. Of is deze boom een getuigenis
van een vóórchristelijke, Keltische
vruchtbaarheidscultus?

De Hoge Middeleeuwen

Geleidelijk moet uit het oorspronkelij-
ke landgoed een belangrijke leefge-
meenschap zijn gegroeid, want in een
keure uit 1225 verleent Johanna van
Constantinopel, gravin van Vlaanderen
én Henegouwen, stedelijke vrijheden
aan Halle. Het wonderbeeld van Onze-

Lieve-Vrouw, waaraan Halle zijn be-
roemdheid dankt, kwam in de stad in
1267. Het werd geschonken door Adel-
heid van Holland, dochter van Floris
IV, bij haar huwelijk met Jan van Ave-
snes, erfgenaam van het graafschap

Henegouwen. In hun machtsstrijd te-
gen de hertogen van Brabant kwam het
voor de graven van Henegouwen goed
uit dat het grensstadje Halle aan be-
langrijkheid won. Reeds in 1286 be-
stond er een rijkelijk begiftigde Maria-
kapel te Halle. Pausen en bisschoppen
verleenden aflaten aan ieder die de be-
devaartplaats bezocht. Vorsten als Ed-
ward I van Engeland en de Duitse kei-
zer Lodewijk van Beieren vereerden
Halle met een bezoek (beiden waren
zwagers van graaf Willem II van Hene-
gouwen). Reeds in de eerste helft van
de 14e eeuw waren de oude parochie-
kerk en de Mariakapel te klein gewor-
den om de stroom van bezoekers te
verwerken, en besloot men een nieu-
we, grote kerk te bouwen. In 1341 be-
gonnen de werkzaamheden. In 1410
was de nieuwe kerk nagenoeg vol-
tooid: op 25 februari werd ze ingewijd
door Pierre d’Ailly, bisschop van Kame-
rijk, waaronder Henegouwen toen res-
sorteerde. Toch zullen de bouwwerk-
zaamheden aanhouden tot 1470. Dat
Filips de Stoute, hertog van Bourgon-
dië, in 1404 te Halle overleed, was in
feite een meevaller voor de reeds bloei-
ende bedevaartplaats. Sindsdien zullen
alle Bourgondische hertogen, hun fa-
milieleden, raadsheren, opvolgers en
andere regerende vorsten Halle met
een bezoek vereren en er rijkelijke ga-
ven achterlaten. De toekomstige Fran-
se koning Lodewijk XI liet in 1460 zijn
vroeggestorven zoontje Joachim begra-
ven in de O.L.Vrouwkapel.

De Nieuwe Tijden

Halle werd tweemaal belegerd (ana-
chronistische voorstelling in Justus
Lipsius’ Diva Virgo Hallensis). De
strategische ligging van Halle in het
grensgebied tussen Henegouwen, Bra-
bant en Vlaanderen zou echter ook ge-
regeld voor problemen zorgen. Toen
Maria van Bourgondië in 1482 over-
leed, keerden de grote Vlaamse en Bra-
bantse steden zich tegen haar autoritai-
re echtgenoot Maximiliaan van
Habsburg, die het moeilijk had met de
stedelijke privileges. Zo ook het nabije
Brussel. Als Henegouwse stad behoor-
de Halle echter tot het kamp van Maxi-
miliaan. In 1489 slaagde een Brussels
leger onder de leiding van Filips van
Kleef er maar niet in Halle te verove-
ren: twee pogingen daartoe mislukten. 
In de 16e eeuw bleef Halle relatief ge-
spaard van de ergste godsdienstige
troebelen en van de Beeldenstorm,
maar in 1580 werd het nogmaals be-
dreigd door het nabije Brussel, waar
Olivier van den Tympel door Willem de

Zwijger aangesteld was tot militair gou-
ver-neur, met de bedoeling de Span-
jaarden te bestrijden in het Brabantse.
In 1579, bij de ondertekening van de
Unie van Atrecht, verkoos Henegou-
wen echter in het katholieke kamp te
blijven, tot ergernis van het calvinisti-
sche Brussel. Van den Tympel probeer-
de Halle in te nemen, verzekerd van de
rijke buit die daar in het bedevaart-
soord op hem te wachten lag. Opnieuw
liep de belegering met een sisser af.
Twee mislukte belegeringen kort na el-
kaar deden in de stad de legende ont-
staan dat het miraculeuze Mariabeeld
haar stad had beschermd. Ondanks de
onrust in het land bleven de bedevaar-
ders in Halle toestromen. De gotische
Sint-Martinuskerk domineert nog
steeds het stadsbeeld. Vóór zijn huwe-
lijk met Isabella kwam aartshertog Al-
brecht van Oostenrijk op 13 juli 1598
eerst naar Halle, waar hij zijn kardi-
naalspurper aflegde op het hoofdaltaar
van de Kerk. Na hun machtsovername
verbleven Albrecht en Isabella nog
vaak in de stad. Met de steun van de
aartshertogen kwamen ook de Jezuï-
eten in 1621 naar Halle: zij startten er
met het onderwijs en hadden grote in-
vloed op het religieuze leven. In 1648
gaf koning Filips IV van Spanje de stad
Halle en het Hallerbos aan de hertog
van Arenberg, als onderpand voor een
lening. Toen de koning zijn schuld niet
kon aflossen, werd de hertog in 1655
heer van Halle en eigenaar van 2/3 van
het bos. Het kapittel van Sint-Waltrudis
bleef eigenaar van één derde. Om een
einde te maken aan eindeloze burenru-
zies, lieten de eigenaars het bos in 1779
opmeten. Ze plaatsten 24 piramidevor-
mige grenspalen met aan de ene kant
het opschrift SW (“van Sint Waltru-

dis”) en aan de andere kant AR (“voor

Arenberg”). Daarvan staan er nog altijd
negentien stuks in het bos. De oorlo-
gen van Lodewijk XIV brachten de stad
zware schade toe: de wallen werden
gesloopt en het economische leven
kwijnde. Mariabeeld.

Sint-Martinuskerk.
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In de 18e eeuw tijdens het Oostenrijks
bewind bleef de bedevaart even leven-
dig als voordien. De Franse overheer-
sing was een moeilijke periode: het ge-
dachtegoed van de Franse Revolutie
was niet bepaald heilzaam voor het re-
ligieuze leven in het algemeen, en werd
zeker door de Hallenaren allerminst ge-
apprecieerd. Het wonderbeeld en de
kerkschatten ontsnapten ternauwer-
nood aan de confiscatie, dankzij het
initiatief en de inzet van enkele bur-
gers. De Franse overheid ontbond het
kapittel van Bergen en zo konden de
hertogen van Arenberg de enige eigen-
aar van het Hallerbos worden. Het was
toen nog maar 644 ha groot: de rest
was gerooid om er landbouwgrond van
te maken. Toen de eredienst onder Na-
poleon Bonaparte weer werd hersteld
kon het beeld zijn vroegere plaats inne-
men en de bedevaarders vonden de
weg naar Halle terug. Bij de Pinkster-
feesten van 1805 werden er naar ver-
luidt 150.000 geteld.

Hedendaagse Tijden

De traditie van vorstelijke bezoeken
werd ook door het Belgisch konings-
huis in ere gehouden: de koningsparen
Boudewijn I & Fabiola en Albert II &
Paola brachten recent nog een bezoek
aan de stad, en na het huwelijk van
kroonprins Filip en prinses Mathilde
schonk het prinsenpaar het bruidsboe-
ket van de prinses aan de kerk van Hal-
le. Als laatste blijk van hoge waarde-
ring van de Mariaverering in Halle
vermelden wij ten slotte het feit dat
paus Pius XII in 1946 de Sint-Martinus-
kerk de eretitel verleende van “Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek”. Op 9 mei 2004
vond er een bijzonder grote betoging
van 80.000 mensen van de Vlaamse Be-
weging plaats om de communautaire
eis tot splitsing van de kieskring en het
gerechtelijk arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten.
Deze eis was geformuleerd door de 19
burgemeesters van de Vlaamse Rand,
verenigd in het Halle-Vilvoorde Komi-
tee. Onder druk van premier Verhof-
stadt werd alles “onverwijld” naar Sint-
Juttemis verwezen.

Rondgang

De stad Halle

De stad is 2.950 ha groot en telt 22.200
inw. (Hallenaars of Vaantjesboeren).
Het is een verzorgings- en onderwijs-
centrum en heeft nog 589 ha bos (Hal-

lerbos). De naam Halle komt uit het
Germaans “halha” wat bocht in het
hoogland betekent. De basiliek kan
men moeilijk mislopen want van ver al
vormt ze de skyline van de stad. Deze
kerk is een meesterwerk van de Bra-
bantse hooggotiek en de trots van Hal-
le. Portalen, gevels en interieur van
deze kerk zijn rijkelijk voorzien van
beeldhouwwerk. Soms zijn het levens-
grote beelden, vaak ook kleine tafere-
len op sokkels, kraagstenen en zwik-
ken. De kerk bezit bovendien enkele
uitzonderlijke kunstwerken, w.o. een
monumentale koperen doopvont van
1466 en een albasten altaarretabel van
1533. De rijke kerkschat staat te kijk in
de crypte, terwijl in de toren een klein
klokkenmuseum werd ingericht. In de
Kardinaal Cardijnstraat staat het 
Oud-Jezuietencollege uit 1650 en het
Zuidwestbrabants Museum waar men
archeologische vondsten en folkloristi-
sche voorwerpen uit de omgeving kan
bekijken. Via de Klinkaert bereiken we
de Grote Markt waar het stadhuis van
1616 in laat-renaissance ons wacht met

zijn zadeldak en zijn viervoudige rij
dakkapellen. De Melkstraat brengt ons
naar de Beestenmarkt waar het stand-
beeld staat van de Vaantjesboer. Hier
begint de Volpestraat met het Oud-

Recolettenklooster uit 1646. We nemen
verder de Minderbroedersstraat, het
Oudstrijdersplein, de Theunkensstraat
en de Arkenvest en belanden aan het
Stadspark of Albertpark met verschei-
dene monumenten. Aan het einde van
de Arkenvest nemen we rechts de 
Basiliekstraat, komen aan het nieuwe
Station, steken de Zenne en het kanaal
over en belanden in…

De stadswijk Sint-Rochus

Na een 350 m Sint-Rochusstraat links
de Leopold de Boeckstraat tot het Kar-
dinaal Mercierplein waar de moderne
Sint-Rochuskerk staat met betonnen
skelet en kiezelbekleding uit 1928. Bin-
nen interessant modern interieur. We
nemen verder de Nerincxstraat, links
de Nijverheidsstraat en rechts de Van
den Peereboomstraat tot het gemeen-
teplein van …

Jan Boon

Jan Filip Boon werd geboren te Halle op Drieko-
ningen 1898. Tijdens zijn jeugd was hij er getui-
ge van hoe het mooie Vlaamse stadje op de taal-
grens gedomineerd werd door de Franstalige
industriëlen en een franskiljonse bourgeoisie die
minachtend neerkeken op de Vlaamse man.

Van 1925 tot 1929 was hij eerst secretaris, dan
mededirecteur van het Vlaamse Volkstoneel en
van 1929 tot 1939 hoofdredacteur van het dag-
blad De Standaard. Van 1939 af was hij directeur-
generaal van het Belgisch Nationaal Instituut
voor Radio-Omroep (achtereenvolgens BNRO,
NIR, BRT en nu VRT). Hij schreef toneel, novellen en schetsen, een reisver-
haal en vooral essays over eigentijdse problemen van pers, film, radio, televi-
sie en cultuur. Voor hem moesten de Vlamingen streven om een elite te wor-
den om aldus de verfransten terug in hun rangen te krijgen. 

Zijn voornaamste werken zijn: Adriaan Servais (1916, onder pseudoniem
Vermuulen), Zwarte sneeuw (1919), Rode meidoorn (1920), Barrabas (to-
neel in samenwerking met Michel de Ghelderode, 1931), Radiopoëem (1932),
Herovering van Brussel (1932), Per boot tot Spitsbergen (1933), Getuigenis

omtrent Beauraing (1933), De Vlaamse gentleman in de school der wereld

(1948), Een vaderland om te beminnen (1948), Catechismus van de Vlaam-

se Beweging (1950), Uit het dagboek van de gewone man (1953), Televisie,

weldaad of verschrikking (1953), Radio-omroep als democratisering van de

luxe (1956), Amerika (1958). 

Jan Boon overleed te Ukkel op Oudejaarsavond 1960. Het familiegraf in deze
gemeente draagt de tekst: Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus,
met de blauwvoet van Rodenbach. Bij zijn honderdste geboortedag in 1998
werd in Halle in het Park van de Openbare Bibliotheek een bronzen stand-
beeld van Jan Boon onthuld met een gedenkplaat aan zijn woonhuis Sint-Ca-
tharinavest 63.
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Hallerbos

Eigendom van de Vlaamse Gemeen-
schap met een verscheidenheid aan
boomsoorten waaronder mammoetbo-
men. Wanneer de boshyacinten in bloei
staan kleurt het bos he-melsblauw en is
het een lust voor het oog. Terugkeren
langs de Vlasmarktdreef, de Kasteel-
brakelsesteenweg, de Dr. Spitaelslaan.
Het kanaal over en rechts de Helden-
laan brengt ons in …

Lembeek

Voormalige gemeente van 1075 ha
groot en 7.300 inw., een van de meest
zuidelijke dorpen waar nog Nederlands
wordt gesproken. Sint-Veroon, de zoon
van Lodewijk de Duitser, zou hier in
863 gestorven zijn wat aanleiding gaf
tot een drukke bedevaartplaats (mars

op Paasmaandag). De neogotische
Sint-Veronuskerk heeft een gotisch
koor uit 1500. De processie op Paas-
maandag is steeds de verzamelplaats
van talrijke militaire formaties die er
marcheren. Met de Arthur Puesstraat
en rechts de Edingensesteenweg berei-
ken we …

Hondzocht

Dorpje met mooie beboste heuvels
en een waterplas, de Margaillevij-

ver. De naam Hondzocht is volgens
de legende ontstaan aan het feit dat
deze plaats ten tijde van de middel-
eeuwen één groot moeras was.
(moeras werd in die tijd zocht ge-
noemd). Aan het kasteel huisde
een draak (hond genoemd in die
tijd). Zo hebben de geestelijken die
in de abdij woonden Hondzocht
drooggelegd en de plaats zijn huidi-
ge naam gegeven. We keren met de
Edingensesteenweg terug naar Hal-
le maar slaan na 2 km links de
Groenstraat in en zijn in …

Elbeek

Nog een piepklein gehucht. Er
staan enkele bezienswaardige hoe-

ven: ’t Verbrande hof, Hof te Lorik.
Ook enkele mooie kapellen. We ne-
men de Beertsestraat en 1,5 km
verder de Haagstraat. Dan links de
Lenniksesteenweg en we zijn in …

Breedhout

Dorpje met neogotische H. Hart-

kerk. Mooi domein met bomen, het
Vlieringenhof. Kasteel van Budin-

gen, als heerlijkheid al vermeld in
de 15e eeuw. Het is een classicis-
tisch gebouw uit 1743, eigendom
van de familie de Jonghe d’Ar-
dooye. In de Wedemstraat belang-
rijk Hof te Wedem. De Smisstraat
brengt ons in de kortste keren naar
Pepingen maar dat is voor een vol-
gende aflevering.

Roeland

(Wordt vervolgd)

VERZEKERINGEN

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

Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny

Soldatenmars.

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.

Buizingen

Voormalige gemeente van 414 ha en
5.300 inw. met villawijken. Sterk ver-
sneden landschap van 30 m (Zenne) tot
110 m (Kesterbeekbos). Er is nog 71 ha
bos (Kesterbeekbos, Kluisbos en Krab-
bos). De neogotische Sint-Vincentius-

kerk vervangt er de in 1903 gesloopte
classicistische. Rechtover de kerk
staat het 18e eeuwse Kasteel van Bui-

zingen, dat dienst deed als gemeente-
huis. De naam Buizingen staat voor:
naam van de lieden van Buso. Oor-
spronkelijk was het dorp eigendom
van het geslacht van Buysseghem, in
1538 van de familie Boisot, eind 16e
eeuw van de heren van Taxis, in 1750
van het geslacht Leduc, afkomstig uit
Edingen. De Octaaf de Kerckhove
d’Exaerdestraat brengt ons in …

Eizingen

Gehucht met een moderne zaalkerk

van Sint-Jan-Bosco uit 1951 en een to-
ren met zes klok-jes. Het interieur
heeft nogal wat koperwerk. De oude
kerk werd in 1838 gesloopt voor de
aanleg van de spoorweg. We nemen
rechts de Alsembergsesteenweg over
1,2 km en rijden de autoweg op rich-
ting Charleroi tot de afrit Halle. Deze
E429 tot de Nijvelsesteenweg die we
oprijden en 2509 m volgen. De Kasteel-
straat brengt ons in …

Essenbeek

De neogotische kerk van de Heiligen

Jozef en Franciscus is een kort bezoek
waard. De Warande, links de Nijvelse-
steenweg en op de grens met Kasteel-
brakel opnieuw links de Vlasmarkt-
dreef en we zijn in het 552 ha grote
heuvelachtige…

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
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Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Waar is het fout gegaan?

Dit is geen waar gebeurd verhaal, maar
zou het kunnen zijn. Sinds de radeloze
moorden van Hans Van Themsche in
Antwerpen, vragen ook wij het ons af:
waar is het fout gegaan? Waarom
schiet een kind dat opgroeide in onze
welvaartstaat en schijnbaar niets te-
kort komt, plots mensen dood? Wat  is
er aan de hand met onze jeugd? Is er
niet iets fundamenteels mis
met onze maatschappij als jon-
geren als enig alternatief voor
hun problemen kiezen voor ge-
weld?
Deze roman van Lionel Shriver,
winnares van de Orange Prize
2005, opent met Eva’s eerste
brief op 8 november 2000 en
eindigt vierhonderd pagina’s later in
april 2001. Daarbij gaat Eva ver terug in

het verleden, zelfs
tot de jaren van
Kevins geboorte.
Haar herinnerin-
gen worden afge-
wisseld met ver-
slagen van haar
bezoeken aan
haar zoon in de
gevangenis.
Eva trouwt met
Franklin, die po-
pelt om een gezin

DE vijftienjarige Kevin Katchadourian doodt op 8 april 1999 met een
kruisboog zeven medestudenten, een leraar en een keukenhulp. Eva,

Kevins moeder, leeft sinds die rampzalige dag gescheiden van haar echtge-
noot. In haar brieven aan hem probeert ze te begrijpen hoe het zover is
kunnen komen.

Lionel Shriver.

te stichten. Eva echter schuift het kin-
dervraagstuk voor zich uit tot ze half-
weg de dertig is. Het moederschap
blijkt een grote ontgoocheling. De
moedergevoelens blijven uit en hoe-
zeer Eva ook haar best doet en zich uit-
slooft voor Kevin, is er nauwelijks een
band tussen moeder en zoon. 

Kevin maakt het haar ook niet makke-
lijk. Hij is bijzonder koel en afstande-
lijk en naarmate hij ouder wordt, lijkt
hij er steeds meer plezier in te schep-
pen om zijn moeder te treiteren. Op
school is hij een pestkop, thuis terrori-
seert hij zijn moeder en zusje, en door
zijn vader wordt zijn gedrag vergoelijkt
als kinderstreken.
Lionel Shriver komt in dit boek met
heel veel theorieën op de proppen om
Kevins gedrag te verklaren, maar ner-
gens laat ze doorschemeren dat ze de
waarheid in pacht heeft. ‘Waar is het
fout gegaan’ is een briefroman met de

spanning van een thriller. Bijzonder is
de veelheid aan thema’s die erin aan

bod komt. De schrijfster stelt
allerlei vragen over ouder- en
kindrelaties. Voornamelijk vra-
gen die in de taboesfeer zitten.
Alle antwoorden hierop vinden
zal je niet lukken. 
Welke impact hebben kinderen
op het leven van hun ouders en
omgekeerd? Dit boek laat je

hierover nadenken, ook als je zelf geen
kinderen hebt. We mogen ons gerust
zorgen maken over onze houding te-
genover ons gezin, en we kunnen daar-
bij niet genoeg ons best doen om ons-
zelf de juiste vragen te stellen. De
belangrijkste vraag is zonder enige
twijfel: houden we wel genoeg van el-
kaar?

Lionel Shriver, Waar is het fout gegaan,
A.W Bruna Uitgevers, 2006, 398 blz.,
Winkelprijs: 19.95 EUR 

Micheline Baetens

Welke impact hebben kinderen op het
leven van hun ouders en omgekeerd? 

Dit boek laat je hierover nadenken,
ook als je zelf geen kinderen hebt.

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

Bezoek ook eens  www.spoorslag.org !



17Spoorslag jaargang 36, nummer 4-5 - 2006

D
E D

IG
ITA

LE SP
O

O
R

SLA
G

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Erf-Goed.be: beschermde monumenten op internet

OP 11 mei 2006 lanceerden enkele jonge archeo-
logen van ArcheoNet Vlaanderen de website 

Erf-goed.be. De bedoeling van de site is enerzijds
beschermde monumenten, landschappen en dorpsge-
zichten in Vlaanderen te documenteren, in kaart te
brengen en te ontsluiten via het Internet door middel
van foto’s. Anderzijds willen de initiatiefnemers het
Vlaamse erfgoed bekender maken bij een breed
publiek, alsook het maatschappelijke draagvlak ervoor
vergroten. “Vlaanderen heeft een rijk historisch patri-
monium maar de materie kampt met een oubollig
imago. Dikwijls is de informatie ook erg onderzoeks-
gericht en niet geschreven op maat van de leek. Met
het Internet willen we de mensen aanzetten in hun
gemeente of stad de waardevolle gebouwen te leren
kennen. Ik ontdekte zelf historische gebouwen in
mijn dorp – Zedelgem – waarvan ik het belang niet
vermoedde”, verklaart Tijl Vereenhooghe, doctoraat-
student Archeologie aan de Leuvense universiteit en
mede initiatiefnemer van www.erf-goed.be (‘Uw
erfgoed op internet’ door Jan Muylaert in Het
Nieuwsblad, 17 mei 2006).

De website maakt gebruik van Flickr, een populaire webser-
vice voor het delen van (digitale) foto’s met andere Internet-
gebruikers. Net als bijvoorbeeld Del.icio.us is Flickr een
Web 2.0-toepassing en maakt het gebruik van ‘tags’ (tref-
woorden) om een niet-hiërarchische classificering mogelijk
te maken (folksonomie). ArcheoNet Vlaanderen beschikt
over een eigen Flickr-account, en kent als tag aan iedere foto
geografische coördinaten toe. Op die manieren kunnen be-
zoekers op Erf-goed.be via een interactieve kaart
(Flickrmap) van Vlaanderen, foto’s van beschermd erfgoed
raadplegen.
Het leuke aan deze website is dat iedereen kan helpen om
het aanbod aan foto’s uit te breiden. Men raadpleegt best
eerst de digitale databank van de afdeling Monumenten en
Landschappen (AML) van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, om een beschermd monument of landschap in
jouw buurt terug te vinden. Vervolgens neemt men met een
(digitaal) fototoestel enkele mooie foto’s. Deze kan men ver-
volgens doormailen via een formulier op Erf-goed.be, of per
brief. 

Enkele praktische richtlijnen hierbij zijn:

• Verklein de foto’s niet te veel; de afmetingen moeten min-
stens 1024 x 728 pixels zijn.

• Vergeet zeker het onderwerp van de foto’s niet te vermel-
den.

• Het precieze adres van de genomen foto’s. Indien moge-
lijk, mag je zelf al de geografische coördinaten opzoeken
via maporama.com. 

• Vermeld tenslotte ook je volledige naam, zodat de webbe-
heerder(s) die kunnen opnemen bij je foto(‘s) en in de lijst
van medewerkers.

De foto’s op Erf-goed.be worden op het gebied van auteurs-
rechten beschermd met de Creative Commons licentie
‘Naamsvermelding - NietCommercieel - GelijkDelen’. Hier-
mee willen de makers van de website ervoor zorgen dat ook
anderen de foto’s voor niet-commerciële doeleinden kunnen
gebruiken, mits de naam van de fotograaf wordt vermeld.

RELEVANTE WEBSITES:

ArcheoNet Vlaanderen: http://www.archeonet.be/ 
Creative Commons: http://www.creativecommons.org/ 
Databank AML: http://paola.erfgoed.net/engine/bgeo.php 
Erf-Goed: http://www.erf-goed.be/
Flickr: http://www.flickr.com/ 
Flickrmap: http://www.flickrmap.com/ 
Maporama: http://www.maporama.com/

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

Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39

DIT keer is deze rubriek volledig gewijd aan de fanfare die bij de opening
van de jongste druivenfeesten van Overijse op het Justus Lipsiusplein

een mooi concert ten beste gaf, de koninklijke fanfare Sint-Rochus uit Eizer.
We zijn schatplichtig aan het mooie boek over haar 125-jarig bestaan, in
1999 samengesteld door Willy Puttemans, Frank Ruttens en Jean-Louis
Tastenhoye.

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

1906 - 1906 – 1906

Van pastoor Frans Ratinckx (Antwer-
pen 1854 – Eizer 1918) komt de titel
“rood” voor aanduiding van deze Eizer-
se fanfare, want in die tijd stond rood
voor “katholiek” (naast de “blaej” van

Eendracht maakt macht). In 1906 is de
pastoor bijna toe aan zijn zilveren
ambtsjubileum; het jaar daarop krijgt
hij van de fanfare een zilveren “kwis-
pel” om wijwater te sprenkelen, die
nog altijd dienst doet in de Eizerse pa-
rochiekerk.

1931 - 1931 - 1931

Waarom zijn de mannen van de fanfare
in 1931 niet op stap gegaan? Was het
omdat ze voor hun uitstap naar het fes-
tival in Wilrijk het jaar tevoren oncom-
fortabel hebben moeten reizen? Ze
werden immers “opgeladen” in de laad-
bak van een vrachtwagen en ze moes-
ten elkaar vasthouden om niet omver
te vallen bij het schokken op de Vlaam-
se kasseien..

1956 - 1956 - 1956

Op stap bleven ze gaan, elk jaar een
keer of twee. In 1956 waren ze te gast
in Merchtem en in hun zustergehucht
Jezus-Eik.

1981 - 1981 - 1981

In Eizer wordt graag toneel gespeeld.
In 1976 werd de tweede versie van
‘Jong maar Moedig’ opgestart. En zo
mochten de inwoners van Eizer en ook
van daarbuiten op 12 en 13 december
1981 voor 100 frank gaan kijken naar
“De consul van Cocorico”. En kent u de
schuilnaam van de groep? “Oep van de
Zène”, hetgeen wijst op een gezonde
dosis plankenkoorts.

Francis Stroobants

Vermoedelijke
moordenaar van Joe Van
Holsbeeck mocht naar
België-Kazachstan...

Justitie? 
Nee, feestelijk bedankt!
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De Kleine Landeigendommen van Overijse

De Vlaamse christen-democraat Stany
De Rijck (1919-1968) hield op 14 de-
cember 1961 in de Raad van Beheer
van de NMKL als bestuurder een inter-
pellatie bij motie van orde over het-al-
thans volgens hem taalonwettige-op-
treden van de Franstalige erkende
vennootschap ‘La Société Régionale de
la Petite Propriété Terrienne de Wavre’
(SRPPTW). De Rijck had vernomen dat
deze Waalse vennootschap de verant-
woordelijkheid droeg over een bouw-
werf met kleine landeigendom-
men op de grens van het
toenmalige Overijse (arrondis-
sement Brussel) en het Waals-
Brabantse Terhulpen (arron-
dissement Nijvel). De dossiers
in kwestie bleken te zijn opge-
maakt voor in meerderheid (Franstali-
ge) kandidaat-kopers uit een verfranst
deel van Overijse, meerbepaald de sta-
tionsbuurt met de Wolfers-en de Corni-
chelaan, hoewel (tenminste op dat
ogenblik) officieel nog steeds Vlaams
territorium. 
Waarom was dezelfde opdracht niet
aan een Vlaamse erkende vennoot-
schap toegekomen, zoals de Plaatselij-
ke Maatschappij voor de Kleine Land-
eigendom voor Kampenhout en
Omliggende, die normaal gezien ook
Overijse bediende? Ongetwijfeld door
toedoen van het overwegend Fransta-
lig cliënteel trad de SRPPTW in dit con-
creet geval op namens de NMKL. Zij
moest echter volgens de wet van 28
juni 1932 op het taalgebruik in be-
stuurszaken de taalwetten volgen. Dit
betekende dat de vennootschap de

DE op 27 februari 1935 opgerichte Nationale Maatschappij voor de 
Kleine landeigendom (NMKL) hield zich onledig met de sociale huis-

vesting op het Platteland. Door middel van zogeheten erkende vennoot-
schappen, ook nog gewestelijke (bouw)maatschappijen genoemd, werden
tussen 1935 en 1989 over heel België vele duizenden zogeheten ‘kleine
landeigendommen’ (KLE) opgetrokken. Dit was ook het geval in Overijse
gedurende de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen de NMKL er meer dan
honderd sociale woningen bouwde. Maar als snel zou hier de taalkwestie
een rol beginnen spelen en gaven de KLE van Overijse binnen de NMKL
aanleiding tot een heuse communautaire rel.

plicht had de akten en de bescheiden
op te stellen in het Nederlands (art.1
§1,3). Maar, zoals al te vaak gebeurde,
werd blijkbaar ook nu weer op zoge-
naamde ‘verzoeken’ van particulieren
ingegaan om hele dossiers in het Frans
te behandelen, zoals dezelfde wet
(art.8 §2) trouwens wel toestond. Het
was bestuurder De Rijck overigens een
doorn in het oog dat de Nederlandson-
kundige Franz Defnet uit Ottignies als
zaakvoerder van het Waverse vennoot-

schap de leiding over de werf had. Op
die manier kon immers weerom het
Frans de boventoon voeren in de be-
trekkingen met de inwoners van de
voornoemde wijk (cfr.art.7 §1). Voorts
werden de Nederlandstalige dossiers
van de SRPPTW binnen de NMKL zelf
eveneens door een francofoon afge-
handeld. Hetgeen nogmaals allesbehal-
ve een garantie vormde voor een cor-
recte administratieve gang van zaken
(cfr. art.4 §1). Tenslotte trachtte De
Rijck ook nog informatie te verkrijgen
omtrent het aantal francofonen dat in
Overijse reeds een kleine landeigen-
dom bewoonde of in de toekomst zou
kunnen betrekken.
Volgens de notulen van de Raad van
Beheer van 14 december 1961 verstrek-
te de toenmalige directeur-generaal
van de NMKL,  de ééntalige Waalse li-

beraal Georges Simon, ‘enkele van de
gevraagde inlichtingen’, waarop een
‘gedachtewisseling’ volgde, hetgeen op
een al dan niet hevige discussie met
controversiële standpunten binnen de
Raad van Beheer wijst. Daarna werd
beslist om tijdens de volgende zitting
(11 januari 1962) een gedetailleerd ver-
slag aan de raad voor te leggen. Op die
manier meende men er zich van te kun-
nen vergewissen of er al dan niet ‘ver-
gissingen’ waren begaan.  
Van het zogenoemde ‘gedetailleerd ver-
slag’ valt er nochtans geen spoor te be-
kennen in het archief van de instelling.
Meer nog, de agenda van de bewuste
vergadering van 11 januari 1962 bevat-
te voor het te behandelen onderwerp
zelfs geen bijgevoegde stukken waar-
van het verslag normaliter deel had uit-
gemaakt. Desniettemin zou - alvast te
oordelen naar de notulen - Directeur-
Generaal Simon de vragen van Stany
De Rijck, overigens tot diens tevreden-
heid, hebben beantwoord. Maar deson-
danks leek de interpellant niet voldaan.

De Rijck kon zich naar eigen
zeggen immers niet vinden in
de huidige stand van zaken: hij
eiste dat er een einde kwam
aan de toekenning van kleine
landeigendommen aan Frans-
taligen. Daarop besliste de

raad dat de huidige, in meerderheid
francofone, bewoners van kleine land-
eigendommen, alsook de laatste
(meestal Franstalige) aankopers waar-
van het dossier technisch in orde was
hun ‘rechten’ [op een kleine landeigen-
dom] behielden. Men kwam het raads-
lid daarentegen wel tegemoet waar
men stelde dat de gewestelijke maat-
schappij van Waver geen kleine landei-
gendommen meer zou toekennen zo-
lang ‘het taalprobleem’ waarmee
Overijse op dat ogenblik bleek te kam-
pen niet van de baan was. Het beheer
van de werf inzake propaganda, de
kandidaat-kopers en de samenstelling
van de dossiers werd herzien.
Het was de rooms-rode regering Lefè-
vre-Spaak (1961-1965) die de NMKL
een definitieve ‘oplossing’ aanreikte
voor ‘het probleem Overijse’. Op 8 no-
vember 1962 keurde de Kamer, ter ver-
vanging van de taalwet van 1932, een
wetsontwerp goed van minister van
Binnenlandse Zaken Arthur Gilson
(1925-2005) met betrekking tot de vast-
legging van de Vlaams-Waalse taal-
grens en het taalstatuut in de Brusselse

Een episode uit de communautaire
geschiedenis van de Druivengemeeente

(1961-1964)

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

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

MARNIXRING
Overijse
Vlaamse internationale serviceclub

De Vrijheijt
www.marnixring.org
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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.

Agglomeratie en de randgemeenten.
Door artikel 2 van deze ‘Wet tot wijzi-

ging van provincie-, arrondisse-

ments- en gemeentegrenzen en tot wij-

ziging van de Wet van 28 juni 1932

op het gebied van de talen in bestuurs-

zaken (…)’ kwam een grenscorrectie
tot stand tussen Overijse en Terhulpen.
Overijse diende haar stationswijk aan
Terhulpen af te staan. Ter compensatie
kreeg de andere druivengemeente
Hoeilaart met de gehuchten ’t Rat en
(het in omvang eerder te verwaarlo-
zen) Nieuw-Bakenbos een stuk serre-
cultuur vanuit Terhulpen overgehe-
veld. Volgens de partij de Volksunie
werden de Vlamingen door deze opera-
tie voor schut gezet. In het voorafgaan-
de wetsontwerp leek men immers te
suggereren dat het gehucht Bakenbos,
een Vlaamse enclave in Terhulpen, aan
Overijse zou toekomen. Uiteindelijk
bleek van de overheveling geen sprake
meer in de definitieve wettekst. 
Voor de NMKL was het probleem daar-
mee nog niet van de baan. Behalve de
publicatie van de taalwet in het Bel-
gisch Staatsblad, behoefde de vaststel-
ling van het taalstelsel voor de werf
kleine landeigendommen ook nog een
specifiek koninklijk besluit. Door om-
standigheden liet dit vooralsnog op
zich wachten, zodat de (drie) nog toe
te wijzen kleine landeigendommen in
het huizencomplex bleven leeg staan.
Hierdoor kon de schade aan de aanslui-
tingen voor nutsvoorzieningen (gas,
water en electriciteit) hoog oplopen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de
Raad van Beheer in 1963 (19 decem-
ber) pleitte de vergadering desgeval-
lend voor het zenden van een delegatie
uit de NMKL naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Met deze afvaar-
diging hoopte het Algemene Bestuur
van de instelling de publicatie van het
desbetreffend besluit te helpen be-
spoedigen. Op 27 maart 1964, later aan-
gevuld door een besluit gepubliceerd
in de aflevering van 26 juni 1964, ver-
scheen in het Belgisch Staatsblad een

koninklijk besluit waarin de wederzijd-
se overdracht van de voornoemde ge-
huchten werd bekrachtigd.
De zaak was echter nog niet definitief
opgelost. Circa drie jaar na de interpel-
latie van raadslid De Rijck, kon de
Raad van Beheer van de NMKL op 10
september 1964 een althans maar voor-
lopige beslissing nemen. Directeur-Ge-
neraal Simon verklaarde dat de perce-
len voor de bouw van de reeds
toegewezen kleine landeigendommen
uit Overijse, op basis van de nieuwe
wet bij Terhulpen  gevoegd, opnieuw
onder het beheer van de SRPPTW, en
dus het Franse taalregime, zouden val-
len.  Maar door de afwezigheid van Sta-
ny De Rijck in de vergadering op het
ogenblik van de door de Raad van Be-
heer te nemen beslissing, duurde het
nog tot 26 november 1964 vooraleer
het verdict definitief was. Ten slotte
verving de Raad van Beheer de franco-
foon Defnet door de Vlaming Jozef De-
pré (1921-2003) - de latere burgemees-
ter overigens - voor de toewijzing van
nieuwe kleine landeigendommen op
het territorium van de gemeente Ove-
rijse. Depré was afgevaardigde van de

Jozef Depré © Jos Verhoogen / www.zonien.be

Plaatselijke Maatschappij voor de Klei-
ne Landeigendom voor Kampenhout
en Omliggende. Aldus kwam er een
einde aan een communautair conflict
dat voor de Raad van Beheer van de
NMKL omzeggens drie jaar in beslag
nam. 

Peter Van Windekens
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De tekst:

I

’k Kwam laatstmaal door een groene wei, koekoek,
Ik vond de nachtegaal aan een zij, koekoek,
De nachtegaal zong op zijn best,
De koekoek riep uit zijne nest: koekoek.

II

Terwijl dat er die vogel zong, koekoek,
Kwam daar een stem die beter klonk, koekoek,
Die stem die zong al grof en fijn,
Het scheen een venussnep te zijn, koekoek.

III

Dat paartje zong daar met plezier, koekoek,
En speelde een deuntje op de lier, koekoek,
Zij dansten daar een menuet,
De koekoek die riep met veel pret: koekoek.

Het luimige lied

HUMOR wordt dikwijls verwerkt in de liederteksten.
Het vergroot de lust om die liedjes te zingen. Het

lied hierbij was in de Nederlanden en Noord-Duitsland
vooral in de 18e en 19e eeuw een populair volkslied. De
tekst komt voor in “De gekroonde snoek” uit
Amsterdam 1778. Volgens Snellaert werden heel wat
“victorieliederen” gezongen op de wijze van de koekoek
met als refrein “Hoezee” of “Vivat”. Een andere titel voor
het lied is “De koekoek”.

IV

En als dat dansen nu was gedaan, koekoek,
Toen hoorde men daar de trommel slaan, koekoek,
Men blies trompetten met groot geschal,
De koekoek hoorde men overal: koekoek.

V

Cupido dat klein venuskind, koekoek,
Hij schiet het wild waar hij het vindt, koekoek,
Hij nam zijn pijltje en deed zijn best,
Het schoot de koekoek uit zijn nest, koekoek.

VI

De koekoek viel daar in de wei, koekoek,
En in het nest daar bleef het ei, koekoek,
En uit dat ei kwam binnen ’t jaar,
Een zeer schoon jong, ’t geleek zijn vaar, koekoek.

VII

En ik die achter het haagske lag, koekoek,
En zo dat spelletje daar aanzag, koekoek,
Denk een hoe dat mijn polske sloeg,
Hoe dat mijn harteke daar joeg, koekoek.

P.S. Het lied kan gemakkelijk gebruikt worden op feestjes

met een dialoog tussen voorzanger en het publiek dat koe-

koek kan antwoorden.

Roeland

(Wordt vervolgd)

‘k Kwam laatstmaal door een groene wei
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Heeft iemand onder ons een of andere
reactie gehoord van onze Vlaamse ver-
tegenwoordigers? Werd er moord en
brand geschreeuwd? Heeft er mis-
schien iemand bedeesd durven opmer-
ken dat Brussel eigenlijk feitelijk een
verfranste Vlaamse stad is? Dat ze ver-
franst is met medewerking van vele nij-
vere Vlaamse mensen, die de centen
verkozen boven trouw aan eigenheid
en cultuur. Iemand had di Rupo beleefd
kunnen vragen hoe hij dat zag. Is hij zo
zeker dat Vlaanderen eeuwig
en altijd zal blijven betalen
voor al zijn fantasietjes, zonder
eens kritische vragen te stel-
len. Zonder eens opstandig te
worden voor zijn agressieve,
anti-Vlaamse taal. 
Niet alleen Wallonië, waar hij
vandaan komt, maar ook Brussel is al
lang failliet, ware het niet voor het geld
dat massaal versluisd wordt over de ge-
westelijke grenzen heen. Vlaanderen
heeft ook noden. Er zijn in Vlaanderen
lange lijsten met hulpbehoevenden die
niet aan de bak geraken, gehandicap-
ten, langdurige zieken, ouderen, die
geen opvang vinden bij gebrek aan cen-
ten. Denk maar aan een volwaardige
MUG waarvoor er geen centen zijn.
Brussel klaagde nog onlangs dat ze nog
meer geld nodig hebben. Ze hebben
centen nodig voor de noden van de
mensen, zoals een Franstalig strand in
het midden van de stad, van duizenden
tonnen zand met lange rijen vrachtwa-

W AT hebben bananen met dit biljarten te maken? Lees even geduldig
verder en misschien hoef je geen uitleg meer. Ik ga het toch nog eens

hebben over ons Belgisch monument, Elio di Rupo. Hij mag zowat alles in
België, heeft zelfs onze godvrezende koning achter zich. Is officieel kandi-
daat voor eerste Belg! Hij heeft onlangs echter verklaard dat, ik citeer:
”Brussel is een francofone stad en zal dat, niettegenstaande de Vlamingen,
altijd blijven”. Een heel boute uitspraak, die een Vlaming nooit zou durven
maken, op straffe van banbliksems en racismeschuld.

gens aangesleept. Moet er bij jou soms
zand zijn? Onze Brusselse Vlamingen
durven schijnbaar niet gebruik maken
van de macht die ze hebben. Volgens
de wet, weliswaar door onze Franstali-
ge vrienden alleen toegepast als het
hun goed uitkomt, kunnen ze nochtans
veel, zoals de regering doen vallen, als
ze maar willen. 
Van een dode alleen maar goed, dat
was duidelijk bij het overlijden van
Hugo Schiltz. De media zijn hem heel

gunstig geweest. Hij heeft inderdaad
veel betekend voor de Vlamingen.
Heeft ook een carrière gemaakt dankzij
de Vlamingen en goed zijn boterham
verdiend. Hij heeft ook wel meege-
werkt om de Volksunie tweemaal te
vermoorden. Te veel compromissen
leidden tot het ontstaan van het “Blok”,
en zijn bekende “Leve België” in Neder-
land heeft hem ook geen windeieren
gelegd. Later koos hij voor het linkse
Spirit, maar zoals reeds gezegd, van
een dode geen kwaad.
De verkoop van een appartement in
Brussel, dat moet je meemaken. Twee
mensen met Nederlandstalige papieren
verkopen elkaar een appartement. Je

mag drie keer raden in welke taal de
Brusselse notaris de akte opgesteld
heeft. Juist, je hebt gewonnen, in het
Frans! Ik was verkoper, dus het was ei-
genlijk niet zo mijn zaak, maar wat een
arrogantie! Ik dan maar spelen dat ik
geen Frans versta, uit dwarsliggerij.
Moeten aanhoren hoe alles dan monde-
ling in een soort koeterbroebelvlaams
wordt omgezet. Verschrikkelijk! Noe-
men ze dat nu de hoofdstedelijke rol
die ons zoveel centen kost en steeds

meer? 
Hebben jullie het ook gemerkt,
de IJzerwake krijgt niet alleen
geen subsidies, ze wordt ook
nog eens doodgezwegen door
de media. Het regime en het es-
tablishment beheersen en
dwingen. Leve een Vlaamse re-

publiek Vlaanderen! 
Mijn biljartspelende vrienden gaan nog
eens geduld moeten opbrengen met
mij, mijn papier is vol en we hebben
nog geen bal geraakt. Zijn dat mis-
schien ouderdomsverschijnselen? Kijk,
ben ik soms naar boven of beneden ge-
gaan en eens daar aangekomen weet ik
dan niet meer waarom! Mijn vriendelij-
ke vrienden zeggen dat zij dat ook
soms hebben, de anderen kijken be-
zorgd. Een troost voor mij. 

Antwoord op de beginvraag: onze ko-
ninklijke bananenrepubliek!

Jan Goossens

Onze Brusselse Vlamingen durven 
schijnbaar niet gebruik maken 

van de macht die ze hebben.

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

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

Eindelijk de eerste – echte, niet politieke – VLAAMSE MOSSELEN.
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Horizontaal:
1. ... Lisa - ... Röpke
2. Bulgur ... (gekookte tarwe) -
3. Zijne Doorluchtigheid – Stefan ...
4. Idi Amin ... - Alea Jacta ...
5. Midge ... (zanger-gitarist-componist) – Nicole en Hugo
6. Is ‘ongevoeligheid’ niet duidelijker dan ‘...’ ?
7. ... de glazen – Zijn oordeel was lang niet ...
8. Het domein ‘Hof De Bist’ ligt te ... (provincie Antwer-

pen) – De pastoor zijn ...
9. Scheikundig symbool - ... op iets gesteld zijn

10. Als we deze zaak ... bekijken – iep
11. ... noch ba zeggen – De blauwe ... (Nerostrip)
12. ... Leterme – 3,14

Verticaal:
1. Bij de pauselijke strijders, de ... , waren veel Vlamingen

en Nederlanders – Brussels ... night
2. Grootste gemene deler – In 1983 liet Morris cowboy

Lucky ... stoppen met roken – Openbaar vervoer
3. ‘... Griet’ - ... you later, alligator
4. Ambtshalve – 100 m2 – Schuw als een ...
5. De ... was de oorspronkelijke benaming van de Grote

Markt in Brussel.  Die ontstond in de XIIde eeuw.
6. Hertog van ... , bijgenaamd de ‘IJzeren Hertog’ – Ga je ...

- ... enen boom een koekoek zat
7. Astronomische eenheid - ... silenzio (Nini Rosso) – Zijn

... niet kwijt kunnen
8. In de basiliek van Koekelberg hangt de grootste klok

van de Benelux, de 9 ton zware ...
9. Jiu ... (sport) – Dat werkt op hem als een rode ... op een

stier
10. De opera ‘De ... van Portici’ was het sein tot de opstand

van vooral Franstalige Belgen tegen de koning Willem I
der Nederlanden – met name

De winnaar van onze vorige Kronkel is G. Deschuymere uit
Wemmel, en hij of zij krijgt daarvoor binnenkort het boek
De rode tong van de leeuw van Antoon Roosens (1929-

2003), analyse en strategie van een links flamingant van
vzw Meervoud. De oplossing was: DIKSMUIDE.

De oplossing van de nieuwe Kronkel kan u door middel van
een gele briefkaart tot uiterlijk 1 november opsturen naar:
Kronkel, Nijvelsebaan 71, 3090 Overijse, of per e-post:
vkd_spoorslag@yahoo.com.

Oplossing 
vorig 
nummer:

Eindoplossing:
1         2         3          4         5         6         7         8          9       10       11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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8

9

10

11
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Kort genoteerd

Schot in de roos

De 11-juliviering georganiseerd door
ons VKD i.s.m. de Vlaamse Jongeren
Overijse op 9 juli ll. was een schot in de
roos. Het weer viel goed mee, er waren
talrijke aanwezigen, de toespraak van
OVV-voorzitter Boudewijn Bouckaert
was heel actueel en relevant, en het op-
treden van Zakdoek was subliem. Het
gemeentebestuur van Overijse krijgt

van ons alleszins een dikke pluim voor
de logistieke en financiële steun! (LV)

Berekening

Volgens EU Commissaris voor Ontwik-
kelingssamenwerking Louis Michel zal
het Europese Ontwikkelingsfonds
(EOF) voor de periode 2008 tot 2013
meer dan 400 miljoen euro voorzien
voor de economische ontwikkeling van

Kongo. (De Tijd - 29/07/2006) Dit be-
drag zal betaald worden door 455 mil-
joen Europeanen. In dezelfde periode
zullen, tenzij er drastisch iets veran-
dert, 6 miljoen Vlamingen 55.000 mil-
joen euro (of 55 miljard euro) betalen
aan Wallonië. Het klinkt nog halluci-
nanter als het wordt berekend per per-
soon: 9166 euro per Vlaming tegenover
0,879 euro per Europeaan. Wie is er
hier alweer niet solidair…? (LV)



24 Spoorslag jaargang 36, nummer 4-5 - 2006

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

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

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

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

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

via e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com

telefonisch: 0497/73 72 03

Het Vlaams Komitee Druivenstreek zal regelmatig nagaan of het nodig is om (ludieke) acties op touw te zetten om
bepaalde taalklachten aan te kaarten en onder de aandacht te brengen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

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

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 14e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!


