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Tentoonstelling TOEN en NU 
CC Den Blank van 8-9 tot 23-9-2018 

TOEN, veertig jaar geleden, werden er ingrijpende beslissingen genomen waar we vandaag nog altijd de gevolgen 
van dragen. Veel is er voor de Druivenstreek veranderd in de goede zin, maar helaas zijn er NU ook nog tal van 
onopgeloste problemen, zoals bijvoorbeeld bij nood verplichte opname in een Franstalig ziekenhuis, geen 
Nederlandstalige rechtbank(en) in Halle-Vilvoorde, toepassing van de taalwetten, opgedrongen verstedelijking 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tentoonstelling tracht aan de hand van beeld en documenten een 
overzicht te geven van de evolutie sinds 1977. 

Vernissage op 8 september 2018 om 19 uur 
door ereburgemeester van Lennik en voorzitter OVV 

Willy De Waele
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Moeilijke tijden leiden tot sterke mensen en 
goeie tijden tot zwakheid. (Dries Van Langenhove)



TOEN en NU

Een vader en Vlaamse Beweger 

In de jaren zestig waren er in Overijse de protestmarsen
langs de taalgrens en werd er betoogd tegen de
overheveling van de wijk ”Corniche” in Maleizen naar
La Hulpe. Er waren de marsen op Brussel en er was
Leuven Vlaams. 
In 1970 was er nog tweetaligheid op het gemeentehuis
en tijdens de gemeenteraden kon er Frans gesproken
worden. Jaren tevoren was er zelfs nog een
meisjesschool voor exclusief Franstalig onderwijs.
Het was dus niet zomaar dat het Vlaams Komitee
Druivenstreek (VKD) in 1970 opgericht werd en drie jaar
later zagen de Vlaamse Jongeren Overijse (VGO) het
levenslicht. 

We kenden toen de eerste staatshervorming met de
oprichting van 3 cultuurgemeenschappen en een
minister voor de Nederlandse cultuur. 
Het vervolg van de vijf volgende staatshervormingen en
enkele markante gebeurtenissen in Overijse kan je
ervaren op de tentoonstelling ”Toen en Nu”. 
Een folder met de voornaamste maatschappelijke
gebeurtenissen tijdens de jaren 70, 80, 90, 2000 en 2010
zal beschikbaar zijn. Afspraak op 8 september 2018 om
19 uur in de tentoonstellingszaal van het CC Den Blank.
Niet te missen! 
Tijdens de receptie kunnen herinneringen opgehaald
worden en kan er nagepraat worden met Willy. 

Met affiches, persfoto’s en teksten tracht de 
tentoonstelling ”TOEN en NU” een overzicht te geven van 
de Vlaamse strijd die in de Druivenstreek gevoerd werd 
sinds de jaren zeventig. 
Tijdens de vernissage komt ereburgemeester van Lennik, 
Willy De Waele, ons spreken over een eventuele 
herfederalisering en de gevolgen ervan. 

U kan tijdens de receptie
van de tentoonstelling

Toen en Nu reeds 
inschrijven voor de 

USB-stick. 

Johan Laeremans ontving de
Orde van de Vlaamse Leeuw op
het stadhuis van Aalst op 5 juli
2018. 

EEN PORTRET 
Politiek was altijd mee aan tafel ten
huize Johan Laeremans. Op school

waren we al gekend als “die van de Volksunie”. In
tegenstelling tot de rest van de klas die “van de CVP”
waren. Een beetje zoals de voetbaloorlog, waarbij de
helft van de klas voor “Brugge” was en de andere helft
voor “Anderlecht”. Maar ik was wel ongeveer de enige in
de klas “van de VU”. Niet dat ik er trauma’s aan
overgehouden heb. 

Het Egmontpact 
Het Egmontpact is daarbij mijn eerste duidelijke
herinnering. Als kleine jongen heb ik thuis allicht
duizenden stickers en bedelbrieven in enveloppen

gestoken. “Egmont. Dat pact nooit”. En groene kaartjes
klasseren natuurlijk. Meer dan 70.000 heb ik er zien 
passeren. Zo ging dat vroeger in de tijd voor er
computers waren. Ze liggen allicht nog ergens op de
zolder van een aktiekomitee. Met de opgedane kennis
probeerde ik toen het Egmontpact uit te leggen aan mijn
9-jarige vriendjes in de straat. Allicht zonder veel succes.
Maar het Egmontpact betekende voor mijn vader wel
een breuk met de partijpolitiek. En dat veranderde de
dingen ten huize Laeremans. De ontgoocheling met 
de partij die “Vlaanderen verkocht”, was huizenhoog en
ik zag een vader met een gedrevenheid die ik later nog
zelden elders gezien heb. Kom niet aan de
randgemeenten of je komt aan Johan Laeremans. 

1979 – Waar Vlamingen thuis zijn. Een pakkende
op de jaarmarkt. 
Sinds het Egmontpact is mijn vader niet meer weg te
denken uit de Vlaamse Beweging. Hij was actief in alles
wat met de randgemeenten te maken had; zijn vader



Verfransing in gerechtszaken in Halle-Vilvoorde

kwam uit Kraainem en zijn familie is opgegroeid in
Wezembeek-Oppem. Hij lag ook aan de wieg van het
Halle-Vilvoorde-komitee dat later BHV zo succesvol op de
politieke agenda wist te plaatsen. Sinds mensenheugenis
geeft hij ook “De Zes” uit, waarmee hij bij half Vlaanderen
de zaak van de randgemeenten in de actualiteit houdt.
En ik vergeet hierbij het OVV en nog een rist andere
komitees (dat was toen nog met een K) waar hij in de
loop der jaren gepasseerd is. 

In de klas 
En hij betrok er ook iedereen bij. We hebben thuis
menige avond doorgebracht met het vullen van brieven.
Spons en postzegels in de aanslag. Want je kreeg zo een
vieze smaak in de mond van al dat ‘lekken’. En dan met de
dozen naar de post. Ook op school werd er geplakt. In de
klas tijdens de middagpauze. Voor wie wilde natuurlijk.
Maar dat mocht toen nog van de directeur. Die had ook
een dikke boon voor de Vlaamse beweging en voor mijn
vader natuurlijk. 
Als het geld begint binnen te stromen, is hij gelukkiger dan
een rode duivel die net Brazilië verslagen heeft. Meestal
waren het bedelbrieven. Daar had mijn vader een patent
op. Als ooit een stand zou opgemaakt worden, wie
hoeveel steungelden opgehaald heeft voor de Vlaamse
Beweging, dan haalt mijn vader met de vinger in de neus
de gele trui, de bolletjestrui en de rest van de regenboog
erbij. Geld, waarmee dan de belangrijke mensen
campagne konden voeren. Niet zelden ook met
persoonlijk succes, zoals Wilfried Martens of Vic Anciaux

bijvoorbeeld. Ik speel ook vandaag nog graag
leentjebuur bij mijn vader als het op fondsenwerving
aankomt. Maar ik heb grote schoenen te vullen. Gelukkig
zijn er vandaag de dag databanken en email. Daar krijg je
tenminste geen vieze smaak van waar je drie dagen later
nog last van hebt. 

De Vlaamse Beweger 
Allicht is het die belangeloze inzet geweest die de leden
van het comité wist te charmeren. Johan Laeremans
betoogde al in ’58 met Wilfried Martens. Hij loopt
vandaag naar de post met 50.000 Zessen en morgen naar
de copiezaak voor de uitnodigingen van de lokale VVB.
En tussendoor organiseerde hij nog 35 jaar lang een
boekenbeurs om – jawel – geld in het laatje te brengen
voor de verenigingen waarin hij actief is. Onlangs 
liepen we nog samen mee met de Catalonië-betoging in
Brussel. Hij genoot ervan, alsof hij weer in een Mars op
Brussel liep. En allemaal zonder publieke mandaten,
subsidies, zitpenningen of salarissen. Allemaal voor het
goede doel. De onbekende soldaat, die nu eventjes voor
het voetlicht staat en morgen weer verder schrijft,
organiseert, post en plakt. Er zijn er weinigen die het hem
nadoen. Een paar soldaten meer zoals Johan Laeremans
en een paar minder generaals en tafelspringers, en
Vlaanderen was al tien keer onafhankelijk geweest. 

Dirk Laeremans 
Bron: https://doorbraak.be/een-vader-en-vlaamse-beweger 

De taalwet in gerechtszaken is
zomaar door de regering aangepast
in tijden van communautaire
stilstand en er zijn nog maar eens
verregaande toegevingen gedaan
aan de Franstaligen. Sinds 1873 zijn
er 3 generaties taalwetten. De
taalwet in gerechtszaken van 1935
bepaalt dat in Vlaanderen en in

Wallonië in beginsel de streektaal de gerechtstaal is.
Het eerste Nederlandstalig juridisch arrest komt er pas in
1937 na meer dan 100 jaar België. 

In gerechtszaken heeft de schending van de taalwet de
nietigheid tot gevolg, maar deze moet door de rechter
worden uitgesproken. Volgens het Hof van Cassatie moet
de rechter de nietigheid uitspreken zelfs wanneer de
belangen van de partijen niet geschaad worden. Maar, de
nieuwe wet van 25 mei 2018 (ook goedgekeurd door alle
Vlaamse regeringspartijen) maakt komaf met de
nietigheid van ambtswege. Er waren slechts 5 tegen-
stemmen (V&W en VB). Vanaf nu mag de rechter de
nietigheid wegens schending van de taalwet in
gerechtszaken niet meer ambtshalve inroepen. Een
procespartij moet het initiatief nemen en moet dit voor
enig ander gerechtsmiddel inroepen en moet ook
aantonen dat haar belangen worden geschaad door
onregelmatigheid. Is er geen belangenschade dan 
moet de taalwet niet meer nageleefd worden. Er werden
geen sancties voorzien. In de Kamercommissie maakt
minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een
onderscheid tussen de vage begrippen formele en

materiële schendingen van de taalwet. 

In het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde zijn
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
rechtbanken in Brussel bevoegd voor de 35 gemeenten.
Een dagvaarding waarmee een geding wordt opgesteld
moet, wanneer de verweerder in Halle-Vilvoorde woont, 
in het Nederlands worden opgesteld en de zaak wordt
ingeleid voor een Nederlandstalige rechtbank. De zesde
staatshervorming verzwakte deze regel. Twee
Franstaligen in een geschil uit Halle-Vilvoorde kunnen nu
vrijwillig verschijnen voor een Franstalige rechtbank. 
Bijvoorbeeld, wanneer een Franstalige een Vlaming uit
Halle-Vilvoorde in het Frans dagvaardt kan deze Vlaming
zich als verweerder beroepen op de taalwet, tenzij de
Franstalige rechter oordeelt dat hij in het beroepsleven
een kaderfunctie bekleedt in een bedrijf waar voor 
Vlamingen de tweetaligheid vereist is. De Franstalige
rechter kan er dan van uitgaan en oordelen dat er geen
belangenschade is omdat verweerder de Franse taal
beheerst. Na de zesde staatshervorming hebben Vlaamse
politici reeds belangrijke toegevingen gedaan en nu 
kregen de Franstaligen tijdens de communautaire
stilstand een belangrijk supplementje, dank zijn onze
Vlaamse politici. Wat zei Servais Verherstraeten (CD&V)
ook weer? ”Voor een burgerlijk geschil kan geen enkele
inwoner uit Halle-Vilvoorde worden gedagvaard in een 
andere taal dan het Nederlands”. Zo zie je maar dat je een
politicus niet kan vertrouwen. 

Bron: Opinie V&W in Knack.be van 11-6-2018 



Op zaterdag 30 juni 2018 werd tijdens
de academische zitting ter
gelegenheid van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap te Overijse
voor de derde maal de Lutgartprijs
uitgereikt. Dit jaar is de verdiende
laureaat Monica Van de Velde uit
Tervuren. Deze prijs, een initiatief van

vzw Vlaams Komitee Druivenstreek en vzw Marnixring
Overijse De Vrijheijt, werd ingesteld als erkenning van
verdienstelijkheid van personen of verenigingen voor het
behoud en de bevordering van het Vlaams karakter en de
landelijke eigenheid van de Groene Gordel. Met een
knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van
de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar
volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar
tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van
moedertaal en volksverbondenheid. 

Monica Van de Velde is afkomstig uit het Oost-Vlaamse
dorpje Kaprijke. Om professionele redenen is zij na haar
huwelijk met Bert, verhuisd naar Etterbeek. Daar steunde
ze de projecten van Sandor Szondi, die geld inzamelde
ten voordele van Vlaamse verenigingen (voor er kon
gerekend worden op gemeenschapsgelden). Naast die
verenigingen werd toen ook, in de jaren ’60 de allereerste
Vlaamse peutertuin van Brussel opgericht. De kleinste
Brusselse kinderen moesten voordien nog naar

Franstalige instellingen, net toen ze hun eerste woordjes
leerden spreken. Na twee jaar is ze naar Tervuren
verhuisd. Ze werd actief in het Davidsfonds, ze richtte
samen met haar inmiddels overleden man Bert Bruylandt
een dansclub op, ze engageerde zich bij de Volksunie en
bleef erbij toen het VU ID 21 werd en later N-VA werd.
Ze kwam op bij de verkiezingen en is OCMW-raadslid
geworden, gemeenteraadslid, schepen en fractievoor-
zitter. Zij was lid van het Forum van Vlaamse Vrouwen
(FVV) dat jammer genoeg in 2017 ter ziele is gegaan.
Als zelfstandige thuisverpleegster heeft zij zich steeds
ingezet voor de zwakken en de zieken, en biedt zij nog
steeds een luisterend oor voor de burger en zijn
problemen. Rechtvaardigheidsgevoel en sociale
bezorgdheid blijven haar inspireren. Cultuur en natuur
zijn haar lievelingsthema’s. De laudatio werd uitsproken
door de burgemeester van Tervuren en Kamerlid Jan
Spooren (N-VA), die Monica zijn politieke moeder
noemde. Monica luisterde met enige ontroering naar zijn
mooie woorden. De Lutgartprijs werd overhandigd door
Gustaaf De Broyer, Laureaat van 2017. En tot slot ontving
Monica een boeket gele bloemen uit de handen van
Maria De Rycke (Marnixring Overijse De Vrijheijt). 

Koen Denayer 
Zie ook www.spoorslag.vlaanderen.

De laatste zaterdag van de maand juni werd in Overijse
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Den Blank
gevierd. Ondanks de tropische temperaturen zat dit jaar
de polyvalente zaal overvol. Traditiegetrouw werd de
academische zitting geopend door burgemeester Inge
Lenseclaes gevolgd door een beklijvende toespraak van
dr. Jan Van Malderen. Na de uitreiking van de Lutgartprijs
was het de beurt aan Eerste schepen Jan De Broyer. De
muzikale omlijsting werd verzorgd door het gitaren-
kwartet FAB4 onder de leiding van Astrid Deppe, meester

in de muziek van het Lemmensinstituut en leerkracht aan
de APKO. Het academisch gedeelte werd afgesloten met
een dankwoord van Maria Derycke, voorzitter van de
Marnixring Overijse De Vrijheijt. Zij overhandigde mooie
gele bloemboeketten aan de burgemeester, Monica Van
de Velde, Astrid Deppe en Jan De Broyer. Op het eind van
de stijlvolle zitting weerklonk de nationale hymne van
Vlaanderen, muzikaal begeleid door het gitarenensemble
FAB4. Er volgde een receptie in het Vlaams café op het
Begijnhofplein. 

De taalwet in Brussel is dode letter

De 11-juliviering 2018 in Overijse

De Lutgartprijs 2018

Maar de taalwetten zijn bijna niet afdwingbaar.
Voorbeeld daarvan is de taalwet in bestuurszaken. 
Zo zijn de beslissingen van Brusselse lokale besturen
(gemeenten en OCMW’s) omtrent statutairen voor
meer dan 20 % niet conform. En 90% van de
beslissingen over contractuelen zijn in strijd met
de taalwet. In 2017 schorste de vice-gouverneur
125 beslissingen. 
Voornamelijk Elsene en Schaarbeek lappen de taalwetten
aan hun laars, gevolgd door Watermaal-Bosvoorde en
St.-Jans-Molenbeek, waar zelfs geen enkele beslissing in 
overeenstemming is met de taalwet. De beslissing tot
schorsing is tijdelijk. Na 40 dagen is ze opgeheven, tenzij

ze wordt bevestigd door de Brusselse regering. Dit vereist
een consensus in beide taalgroepen. De twee Franstalige
ministers plus de minister-president van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest zijn daartoe niet bereid en
de twee Vlaamse ministers (G. Vanhengel Open
VLD en P. Smet SP.A) zeggen dat het aan de
Franstaligen ligt. Is hieraan iets te doen? Jazeker,
men moet een vernietigingsbevoegdheid in plaats

van een schorsingsbevoegdheid toekennen aan de vice-
gouverneur. V&W hebben hiervoor een wetsvoorstel
opgemaakt. 

Het Vlaams Genootschap Overijse 



Vlamingen weten dat ze op de BRT kunnen rekenen om
half ongeletterde Vlamingen op te voeren om die dan te
laten optreden als spreekbuis voor de gewone Vlaming
(liefst in een sappig dialect). Zo komen we dan aan
statistieken, die bewijzen wat we al moesten weten, we
zijn niet goed bezig! We zouden te fier kunnen zijn als
Vlaming want we doen toch niet alles mis en boeren niet
slecht. 
Enkele weken terug werden we nog eens op onze
wenken bediend. Een paar (geselecteerde) jonge Waalse
meisjes mochten het giechelend op onze zender komen
uitleggen waarom ze, zoals trouwens 70 % van de Waalse
jeugd, liever Engels kozen als tweede taal. Nederlands
was moeilijk te leren, het was een barbaarse taal zonder
uitstraling en het klonk gewoon niet leuk. Dat alles in
perfect Frans met ondertiteling toch. Ik krijg daar wat
van. Hoe kun je een taal beoordelen als je ze niet kent?
Vermits het om Franstalige ‘Belgen’ ging, was er geen
enkele kritische noot noch vraag van onze groen-rode
BRT-vraagsteller. Er werd niet gevraagd waar ze die
wetenschap vandaan haalden (ouders? leerkrachten?
werklozen? RTBF? BRT?), of waar ze hoopten een job te
vinden. Dachten ze er misschien aan uit te wijken naar
Australië? Wilden ze misschien levenslang stempelen

zoals vele Belgen die geen Nederlands kennen?
In Vlaanderen raken veel vacatures niet ingevuld!
Om nog maar eens te weten waar de rijkelijke subsidies
naartoe gaan! 
Laat alle Vlamingen ook (gemakkelijk) Engels leren en we
zijn een probleem kwijt. Dan kunnen de Vlamingen in de
toekomst op gelijke voet onderhandelen met onze
Franstalige vrienden en misschien wat minder
toegevingen doen. 
Verder kunnen we genieten van rondreizende benden,
die onze straten en pleinen onveilig maken. De politie
lijdt al vele jaren een nijpend tekort aan personeel en in
sommige buurten vragen agenten snel verplaatsing naar
een betere buurt. Het is er niet veilig ’s avonds de straat
op te gaan, de deur op dubbel slot en TV aan. We mogen
echter niet egoïstisch zijn, zeggen dikwijls mensen die
veilig achter hoge muren wonen. 
Weinig goed nieuws deze keer, of je moet een
sportfanaat zijn met belgische vlag of van tropische hitte
houden! Heer, geef ons enkele dagen pletsende regen,
amen. 

Jan Goossens 

Knikkeren op zijn belgisch

ARCO... 

Zal het ooit nog goed komen? Peter Dedecker (N-VA) die
zich in het Arco-dossier vastbeet, stelt zich de vraag hoe
het mogelijk was dat een zelfverklaarde sociale
organisatie het spaargeld van haar eigen mensen
vergokte, zelf goed verdiende aan de cash-dividenden
Arcofin en winstbewijzen allerhande en nadien haar
eigen coöperanten (vroegere spaarders) laat stikken.
Waar is de rechtvaardigheid wanneer het politiek
verlengstuk (CD&V) van Beweging.net (het vroegere
ACW) de hand boven het hoofd blijft houden? Elke
regeling moet voldoen aan de Europese regels en
rechtspraak. De meerwaarde door de eventuele
beursgang van de restbank Belfius is noodzakelijk voor

een gedeeltelijke uitbetaling (40%) van de gedupeerden.
Maar die meerwaarde komt de belastingbetaler toe…!
Het zou dan toch de belastingbetaler zijn die betaalt.
Vergeet ook niet dat het 4 miljard euro gekost heeft om
Belfius over te nemen, en globaal 5,4 miljard voor Dexia
met zeer hoge staatswaarborgen. Wat doen we met de
gedupeerden van andere over kop gegane banken? Zou
het niet billijk zijn mocht het kapitaalkrachtige
Beweging.net beslissen om zelf zijn coöperanten voor
tenminste 40% uit te betalen? Wat belet hen om dat te
doen? 

Het Vlaams Genootschap Overijse 

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

Zorg ervoor dat op 14 oktober 2018, 
de Vlaamse eigenheid van Overijse niet verloren gaat! 

Stem dus voor een Vlaams, landelijk, 
milieuvriendelijk en modern Overijse. 



Op de verkiezingsdag van zondag 14 oktober 2018
geven we ‘stoemp’ !

Stoempfestijn
Speciale editie met keuken open van 11 tot 18 uur
in parochiecentrum Ter IJse te Overijse-Centrum

Menu
Braadworst met preipuree
Vlaamse karbonade met friet
Nagerecht, bier en wijn
Verkiezingsdegustif
Verkiezingsresultaten heet van de pan

Ten voordele van Vlaamse initiatieven (‘dragen’) die het unieke karakter van de Druivenstreek ten goede
komen (‘bewegen’) en het behoud van culturele diversiteit in de hand werken (‘kleuren’).

Verkiezingsdebat
”PARTIJEN OP HUN WOORD”

Op zoek naar de grondstroom in de
gemeentelijke én provinciale beleidsintenties:

• Ter versterking van het plaatselijk verenigingsleven
• Voor behoud van het Vlaams straatbeeld in een Groene Rand
• Als bijdragen tot inburgering, participatie en betrokkenheid

Panelisten An Moerenhout, Bruno Tobback, Danny De Kock, Dirk Dewaet, 
Gunther Coppens, Inge Lenseclaes, Jan De Broyer, Luk Van Biesen, Peter Lombaert, 

Philip Claeys, Sven Willekens, …
worden gemodereerd door

Michaël Van Droogenbroeck.

Vrijdag 21 september 2018 om 20 uur in Ter IJse, Stationsstraat 8, Overijse


