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Redactioneel

Er is het probleem van de besparingen, deels opgelegd door de EU om Griekse toestanden

te vermijden. We leven ver boven onze mogelijkheden. Er wordt nu al  jaarlijks € 1.000 per

Vlaming uitgegeven die we niet hebben. Men zal langer moeten werken om de sociale

zekerheid te blijven spijzen. Nieuwe bruggepensioneerden (swt-ers) zullen ”aangepast”

beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Feit is dat we in Europa één van de

kortste carrières hebben, dat we langer blijven leven en we een te hoge staatsschuld

hebben gecreëerd. Van de werkgevers worden ook inspanningen verwacht om hun

personeelsbeleid aan te passen. Als opponent staan de vakbonden die alles willen

behouden en daarvoor zelfs bijkomende schulden willen maken. Daar zal niemand beter

van worden. Het  geld halen bij de rijken, als dat al mogelijk is, zal sowieso onvoldoende

zijn om de enorme miljardenput te dempen.

De federale  begrotingscontrole is achter de rug. De deelstaten krijgen samen van het

federaal niveau 750 miljoen euro minder. Voor Vlaanderen is dat bijna 400 miljoen euro. Is

deze laattijdige beslissing het gevolg van onbehoorlijk bestuur?

De Vlaamse deelstaatregering kan geen begroting in evenwicht voorleggen en gaat 550

miljoen euro in het rood, maar hoopt tegen 2017 terug uit de problemen te geraken. De

jaarlijkse transfer van Vlaanderen naar Wallonië via de sociale zekerheid beloopt volgens

de economische denktank VIVES van de KU Leuven 6,5 miljard euro of 1,8 % van het bbp.

De Vlaamse regering laat dit bevestigen door een onafhankelijk studiebureau.

Vlaanderen heeft zich via de VDAB bereid verklaard om de ”ouderen” te activeren naar

aangepast werk in tegenstelling tot de FOREM (Wallonië) en ACTIRIS (Brussel) die de

activering gewoonweg naast zich neerleggen.

Omdat de ongelijkheid van de financiële draagkracht tussen het ”arme” noordwesten van

Brussel met onder meer Anderlecht en het ”rijkere” zuidoosten met onder meer Ukkel

blijft toenemen, heeft de KBC zijn kantorennet in Brussel onderverdeeld in zes

zogenaamde clusters met een commerciële strategie voor de zeer verschillende

bevolkingsgroepen qua culturele achtergrond en financiële draagkracht  De naam van deze

constructie zal ”KBC Brussels” zijn. Met deze nieuwe Engelse naam komt de bank ook

uitgesproken de Franstaligen tegemoet, die KBC als te Vlaams beschouwen. Zal dit

beperkt blijven tot Brussel?

Op zondag 8 maart vond onder het motto ”Wij zingen Vlaanderen vrij!” en met ruime

belangstelling in de Lotto-Arena het 78e  Vlaams-Nationaal Zangfeest plaats. Naast de

burgemeester van Antwerpen waren ook de Kamervoorzitter en twee federale ministers

present. Erik Stoffelen (ANZ) herinnerde in zijn toespraak aan het jaar 1815 met Willem I,

koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, die in Gent zijn standbeeld zal

krijgen. Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat er vandaag geen plaats meer is voor een

middeleeuwse, ondemocratische en erfrechtelijke monarchie die de kunstmatige

Belgische constructie moet blijven stutten en samenhouden. 

Voormalig Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen, gewezen voorzitter van het

Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam en lid van de RvB de Buren, het

Vlaams-Nederlands huis te Brussel, werd door koning Willem-Alexander benoemd tot

Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

(afgesloten op 23 april)
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Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 23e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
30 € voor 10 nummers!

Het diplomatiek netwerk is weinig bekend en nochtans zeer
belangrijk. Wij hadden het voorrecht om op het domein
Terassel in Meise een interessante uiteenzetting bij te wonen
rond deze actieve organisatie van de Vlaamse overheid.

De (deel)staat Vlaanderen (gefedereerd Vlaanderen)
beschikt wereldwijd over zo’n 120-tal buitenlandse posten
(soms in een Belgische ambassade, soms een Waalse of
Brusselse post die ook voor Vlaanderen werkt) waaronder
een twaalftal eigen diplomatieke posten, zeg maar ambas-
sades, in Europa, Zuid-Afrika en de VS. De personeelsleden
zijn Vlaamse ambtenaren naast kaderleden van 40 verschil-
lende nationaliteiten. Zij moeten rapporteren aan het De-
partement Internationaal Vlaanderen. Hun opdrachten en
bevoegdheden worden enkel bepaald door de Vlaamse over-
heid. De interne voertaal is het Nederlands en de communi-
catie met de buitenlandse contacten gebeurt in het Engels of
de lokale taal.

De federale (Belgische) regering had tot voor kort 126
buitenlandse posten, maar sluit er 18, zodat er slechts 108
overblijven. Het Vlaamse diplomatieke netwerk wordt dus
groter dan het Belgische.

De Vlaamse diplomatie is actiever dan de Belgische, en ver-
pest natuurlijk volledig het Franstalige, Latijnse en klein-
vriendje-van-Frankrijkbeeld dat de Belgische diplomatie
graag van België ophangt. De Vlaamse diplomatie is ook
”gierig”, werkt uitsluitend met kaderleden, velen daarvan
buitenlanders van ter plekke aan wie geen buitenland-ver-
goeding moet betaald worden. Het resultaat is dat de
Vlaamse diplomatie veel meer doet met minder geld.

De Belgische diplomatie heeft een veel groter personeelsbe-
stand (ongeveer 1900 personen) in het buitenland, maar dat
zijn typisten, secretaressen, bedienden, bodes, autobestuur-
ders, tuiniers en koks, terwijl de Vlaamse regering alleen
met kaderleden werkt. Omdat de Belgische diplomatie zeer
slecht betaalt, vermindert haar kwaliteit zienderogen, zij is
al enige tijd geen elitekorps meer. Het federale parlement
heeft weinig vertrouwen in de Fransgezinde, Belgische
diplomatie, en zorgt er sinds 1986 voor dat die bij iedere be-
sparingsronde telkenmale zwaar het gelag betaalt.

Geert Bourgeois heeft altijd discreet het Vlaamse diplo-
matieke netwerk uitgebreid. Nu staat het op het 
punt meer posten te hebben dan de Belgische diplomatie.
Wat gebeurt er met de federale staat (België) die slechts 1
gefedereerde staat (Vlaanderen) telt, die bovendien gelijk-
waardig is aan die federale staat (in de VS, in Zwitserland en
in Duitsland staat de federale staat boven de gefedereerde
staten), met een diplomatie naast die van de federale staat,
en weldra gróter dan die van de federale staat? Hou ermee
rekening dat sinds de zesde staatshervorming de begroting
van de Vlaamse regering groter is dan die van de Belgische
regering, de Sociale Zekerheid uitgezonderd, zodat de
Vlaamse regering ook de budgettaire ruimte krijgt voor een
diplomatie groter dan de Belgische.
Het personeel omvat diplomaten, vertegenwoordigers van
‘Flanders Trade and Investment’, vertegenwoordigers van de
Vlaamse cultuur, van toerisme en van landbouw en visserij.
De groei van de  Vlaamse diplomatie is een mooie toepas-
sing van de Maddens-doctrine, die stelt dat Vlaanderen
onafhankelijk wordt door als gefedereerde staat, federaal
België uit te hollen tot er niets meer van overblijft.

Diplomatiek netwerk van de deelstaat Vlaanderen

Verwelkte verkiezingsbeloften … en dan :
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Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt

Wat zijn de belangrijkste opdrachten van dit Vlaamse
netwerk?
• Het netwerk zorgt voor een beperkt marktonderzoek met
up-to-date informatie over marktpotentieel, distribu-
tiekanalen, trends, concurrenten, lokale reglementering...

• Zorgt voor contactgegevens van prospecten die gese-
lecteerd zijn op maximaal nut voor een duidelijk om-
schreven product. Onderzoek naar de marktsegmenten en
de distributiekanalen.

• Opmaken van afsprakenprogramma’s in het buitenland
met de juiste contacten voor een optimaal rendement van
zakenreizen, seminaries, contactdagen, trefdagen, ”prin-
selijke” missies, enz.  Voorbeelden zijn sectoren zoals
gezondheid en farma in Johannesburg, energie in Huston,
bouw in Saoedi-Arabië, Tomorrowland in Brazilië.

• Aantrekken van buitenlandse investeerders voor Vlaan-
deren: een belangrijk gegeven.

Vlaanderen kan voor bepaalde domeinen, KMO’s een subsi-
die verlenen en hen bijstaan bij het zoeken van een geschik-
te locatie voor hun buitenlandse activiteiten.

Een ander belangrijk evene-
ment waar onze Vlaamse verte-
genwoordiging zeer actief zal
moeten zijn is de 34e Wereld-
tentoonstelling van 1 mei tot 31

oktober in Milaan. Het zal de plaats zijn waar Vlaanderen
prominent moet aanwezig zijn tussen de 147 deelnemende
landen. Niet zoals tijdens Expo 2000 in Hannover met
fietswielen, fietssturen en een kermismolen (zie Spoorslag
4/5 van het jaar 2000). Het algemeen thema van EXPO
Milano 2015 is: ”Voedsel voor de planeet, energie voor het
leven”. Vlaanderen heeft heel wat expertise op dit vlak. Wij
zullen daar naast Brussel en Wallonië aanwezig zijn in het
Belgisch paviljoen.
Het “Flanders Trade and Investment (FTI)” werd samen met
de VDAB en vzw De Singel dit jaar  genomineerd als laureaat
van de Vlaamse overheidsorganisaties. Op 3 maart 2015
werd de VDAB als eindlaureaat uitgeroepen. (Bron: G.M.)                                                                                     

Henri Otte

Het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden
Dit jaar zal het 200 jaar geleden zijn dat
wij deel hebben uitgemaakt van het
Verenigd koninkrijk der Nederlanden.
Ook bij ons zal heel wat te doen zijn
rond de eerste koning Willem I. In Gent
zal men er een standbeeld als herinne-
ring voor neerzetten.

In 1789 brak de
Franse revolutie uit
met aan het hoofd
een Corsicaan, de
oorlogszuchtige lui-
tenant Napoleon
Bonaparte, onder
het moto ”Vrijheid,

gelijkheid en broederschap”. Wellicht
dacht hij dat de wereld van hem was en
hij begon Europa te veroveren.
Vlaanderen (toen de Oostenrijkse
Nederlanden 1715-1795) werd door de
Franse troepen, na de oorlogsverkla-
ring aan Engeland, reeds in 1744 bezet
en geterroriseerd. Wat er met onze
noorderburen gebeurde is minder
bekend.

Op 1 februari 1793 werd de oorlog
verklaard aan het Verenigd Konink-
rijk (UK) en Nederland. In 1795 werd
door de Fransen de Bataafse republiek
opgericht en werd het een metropool
van Frankrijk. Aan het hoofd stond de
stafhouder Willem V, tegen wie men in

opstand kwam, zodat hij moest vluch-
ten. In 1801 werd het Bataafse
Gemenebest opgericht. 1804 was het
jaar dat Napoleon zichzelf
tot keizer kroonde in de
Notre-Dame te Parijs. In
1806 vertrouwde keizer
Napoleon het Bataafse
gemenebest niet meer en be-
noemde zijn broer Leopold Bonaparte
Napoleon tot koning en werd het
koninkrijk Holland opgericht, met elf
departementen. Hij wilde het Bataafse
Gemenebest sterk controleren, maar
omdat Leopold zich onvoldoende naar
de grillen van de keizer schikte, werd
in 1810 dit koninkrijk door Frankrijk
geannexeerd. In 1813 werd Keizer
Napoleon voor de eerste keer versla-
gen bij Leipzig en deed hij afstand van
de troon. Hij werd verbannen naar het
eiland Elba. Aansluitend werd het vor-
stendom der Nederlanden opgericht.
Maar Napoleon wist te ontsnappen en
kon in Frankrijk, met de steun van het
leger, opnieuw de macht grijpen door
oorlog te voeren tegen de Engelsen en
de Pruisen om zijn machtpositie te ver-
sterken. De Franse dictator misre-
kende zich en werd tenslotte in 1815
door de samengevoegde legers van de
Pruisen, Engelsen en de Nederlanders
verslagen. Hij moest voor de tweede
keer afstand doen van de troon en

werd door de Engelsen verbannen naar
het eiland Helena, niet ver van Zuid-
Afrika. Hij werd na zijn dood naar
Frankrijk gerepatrieerd en kreeg er
een mausoleum in de “Dôme des In-
valides” te Parijs . Dat de Franse repu-
bliek vandaag nog steeds niet is
opgezet met enige verwijzing naar de
nederlaag van Napoleon in Waterloo
bleek toen de geplande uitgave van een
herinneringsmuntstuk van 2 euro on-
der Franse druk moest worden inge-
trokken.

Tijdens het Congres
van Wenen werden
op 15 februari 1815
Nederland, België
en Luxemburg sa-
mengevoegd als
dank voor hun inzet

bij de Slag van Waterloo. Onder enige
druk van Engeland werd het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden opgericht,
in Franse vertaling ”Royaume des
Belgiques”. Er waren twee hoofdste-
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Uit sympathie

Wasserij IRIS nv

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

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02

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

den: Amsterdam en Brussel. Als koning
werd Willem I aangesteld. De eenma-
king werd in het Paleis op den Kouden-
berg te Brussel plechtig gevierd. Lu-
xemburg, als onderdeel van de Duitse
Bond, werd een personele unie, waar
Willem I het als groothertog voor het
zeggen had. Luxemburg behoorde offi-
cieel niet tot het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Hij bleef groothertog
tot 1867 omdat Luxemburg niet door
een vrouwelijke groothertog (toen
Wilhelmina) mocht bestuurd worden.
De personele unie werd opgeheven en
er kwam een groothertog aan de
macht. 
Merkwaardig dat Willem I het volkslied
Wilhelmus veranderde in “Wien Neêr-
lands bloed”, wat zoveel als ”ik ben van
Nederlands bloed” betekende. In 1932
werd op vraag van koningin Wilhel-
mina het volkslied aangepast. In de
eerste strofe staat o.m.: ” Wilhelmus
van Nassouwe ben ik, van Duitsen
bloed, den vaderland getrouwe blijf ik
tot in den dood. Een Prinse van Oran-
je ben ik, vrij, onverveerd, den Koning
van Hispanje heb ik altijd geëerd”. In
Vlaanderen wordt vaak alleen de zesde
strofe gezongen: ” Mijn schild ende
betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij
nimmermeer. Dat ik doch vroom mag
blijven, uw dienaar t’aller stond, de
tirannie verdrijven die mij mijn hart
doorwondt”.

De verwezenlijkingen van Koning
Willem I waren gedurende zijn 15-jarig
beleid niet min. Hij richtte in Lier de
eerste normaalschool op voor de vorm-
ing van Nederlandstalige leerkrachten,
richtte in Gent en in Luik een univer-
siteit op, zorgde ervoor dat er in Vlaan-
deren de rechtspleging in het Neder-
lands gebeurde, dat er een staal-
industrie kwam in Luik (Cockerill),
ondersteunde de Gentse textielindus-
trie, richtte de Generale Maatschappij
op en liet het kanaal Gent - Terneuzen
graven. Hij had ook zijn ”vijanden”.
De francofone katholieke macht in
Vlaanderen bekampte de protestantse

koning en hij had het ook aan de stok
met de liberale voorstanders van de
Franse revolutie. De Oranjegezinden,
van wie velen Franstalig waren, kon-
den het tij niet keren. 

Willem I zal in Gent als eerherstel in
het najaar een standbeeld krijgen. In
Lier zal in oktober 200 jaar Verenigde
Nederlanden herdacht worden. 

In 1830 kwam met massale Franse
militaire steun, de zogenaamde revolu-

tie tot stand, die een einde maakte aan
het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den. Door toedoen van het Engels ko-
ningshuis en het Verdrag van Londen
werd het Belgische koninkrijk gesticht
met de niet onbesproken in Londen
verblijvende Leopold I als eerste ko-
ning.

VGO

Junkfood & Lakenverhaaltjes vallen in de smaak van het grote publiek.
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Vives, onderdeel van de faculteit Economie en Bedrijfs-
wetenschappen van de KU Leuven, is een onafhankelijke
economische denktank met financiële steun van Pro Flan-
dria via de vzw Pro Vives onder voorzitterschap van Remi
Vermeiren.

Het VIVES Onderzoeksteam
Directeur: Prof. dr. Erik Buyst en onderzoeksdirecteur: Prof.
dr. Joep Konings met drie senior onderzoekers, negen junior
onderzoekers, een administratieve staf en twintig ‘research
fellows’.

Enkele hoogtepunten

• Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst KU Leuven
en Pro-VIVES 2014-2018.

• VIVES monografie 4: Sociale Zekerheid in Alle Staten”
door Danny Pieters

• STORE workshop i.s.m. Departement EWI  “Onderne-
men, KMO’s en economische clusters in Vlaanderen”

Onderzoeksthema’s

Begrotingsfederalisme en politieke economie
• Rol van decentralisatie & fiscale autonomie
• Transferten tussen regio’s en landen
• Politieke economie van het ontstaan & verdwijnen van lan-
den

Regionale groei & industriebeleid
• De concurrentiekracht van regio’s en bedrijven
• Industriebeleid en het effect van subsidies
• Dynamiek van steden, ondernemerschap en regionale
clusters

• Bedrijfsgeschiedenis en historische regionale economie 

Regionale arbeidsmarktdynamiek
• Lastenverlaging en jobs
• Loonkosten en productiviteit van bedrijven
• Loonoverleg
Begrotingsfederalisme en politieke economie

Regelmatige aanwezigheid in de populaire
media

• De Tijd (4-6-2014): “Politieke crisis doet rente pas na 14
maanden stijgen”

• De Standaard (14-7-2014): “Van 308 naar 152 Vlaamse
gemeenten”

• Trends (18-9-2014): “Als Schotland ja stemt, volgt Cata-
lonië”

• De Standaard (1-12-2014): “Crisis verandert niets aan
transferten” 

Regionale groei & industriebeleid
• De Tijd (3-5-2014): “Alleen innovatie en meerwaarde kun-
nen de industrie redden”

• De Tijd (31-5-2014): “Groei door saneren of door belas-
ten?” 

• De Standaard (11-8-2014): “Overheidssteun voor bedrij-
ven is dure jobcreatie” 

Regionale arbeidsmarktdynamiek
• De Morgen (30-1-2014): “De toekomst is aan de techno-
job”

• Trends (13-2-2014): “Kennisbanen worden nog belang-
rijker”

• De Tijd (3-5-2014): “Wallonië rijdt verschil in werkloos-
heid maar niet dicht” 

(Tekst prof. dr. Erik Buyst) 

Joke Schauvliege (Vl. Reg.) wil sleutelen aan de drinkwaterprijzen.
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GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Hoeilaart en Overijse... rivaliserende buren of toch niet
helemaal?

Op een Isca-wijnetiket stroomt de IJse tussen Hoeilaart en
Overijse. Of zeggen wij beter dat het riviertje beide
gemeenten verbindt? Kent u dit stout gezegde? “Die van
Overijse hebben vliezen tussen hun tenen om stroomop-
waarts tot in Hoeilaart te geraken”.  Zijn zulke kleinerende
uitspraken voltooid verleden tijd en komt er bij volgende
fusiegolf een “Overlaart” tot stand? 

Op zondagvoormiddag 29 maart organiseerde het Roden-
bachfonds Hoeilaart opnieuw een gesmaakte activiteit. Wie
anders dan Francis Stroobants, als geboren en getogen
Overijsenaar uit de Leegheid kon beter een geïllustreerde én
interactieve voordracht houden, rond de eeuwige ”dorps-
strijd” tussen Hoeilanders en Overijsenaren? De cafetaria
van het GC Felix Sohie zat overvol en iedereen heeft ten-
volle meegenoten van de vele anekdotes en uitspraken die
werden aangehaald.
Na een korte situering van de namen Hoeilaart (hoge laar)
en Overijse (hoger gelegen aan de Ijse dan Neerijse), werden
de beroemdheden Jan van Ruusbroec, prior van Groenen-
daal en Justus Lipsius, een in Overijse in 1547 geboren
filoloog en humanist, eventjes belicht. 
Beide gemeenten hebben ook een ‘lijflied’ dat door elke
thuisbasis in de zaal voluit werd meegezongen. Veel toe-
hoorders konden hun oren niet geloven en zij kenden
waarschijnlijk de tekst en de muziek niet. De liederen wer-
den op een groot scherm geprojecteerd. Indrukwekkend!
Vervolgens werd aan de hand van oude prentkaarten enkele
vergissingen van de afgedrukte gemeentenamen aange-
toond, waarbij bijvoorbeeld een ser(ristenvilla) of kasteel de
ene keer in Hoeilaart stond en dan weer in Overijse. De
eerste verwarmde druiventeelt onder glas ontstond in 1865
in Hoeilaart met Felix Sohie en dertien jaar later begon de
familie Danhieux met de bouw van de eerste serren in

Overijse. In die tijd waren er serristen uit Hoeilaart die te
voet met de stootkar naar Charleroi trokken om er kolen te
gaan halen. Het aantal serren was significant voor het belang
en ‘prestige’ van de gemeente. Hoeilaart stond vele jaren op
kop. Er ontstond in 1948 een markthal in Hoeilaart en in
1952 een overdekte markthal in Overijse, die er nog steeds
is. Sinds 1962 ging de druiventeelt door maatregelen van de
Europese Economische Gemeenschap en wat later met de
petroleumcrisis zeer snel achteruit.
Dat beide gemeenten ook goed konden samenwerken bleek
toen ze de handen in mekaar sloegen om een Druivendirec-
torium op te richten, radio Zoniën, enz.. De inleider had het
nog eventjes over de randfederatie Tervuren die bestaan
heeft van 1972 tot 1976 met de 4 gemeenten van de Druiven-
streek. Aan de hand van oude persknipsels werd een
mogelijke fusie van beide gemeenten positief of negatief
toegelicht. Ook de typische stripverhalen rond de samenle-
ving in de Druivenstreek, die destijds in ‘De Serrist’ versche-
nen, kregen de nodige aandacht. Evenals de wijnproductie.
Deze was in Hoeilaart en Overijse van korte duur. In 1978
ging de Overijsese ISCA overkop en een paar jaar later was
het de beurt aan de Serco uit Hoeilaart. Duizenden liters
wijn werden verkocht om er azijn van te maken (en iemand
in de zaal merkte stoutjes op dat de wijn al azijn was...).
Tussen de twee gemeenten was er nooit echte vijandschap,
er was wel naijver met de nodige fierheid. Zo droomde men
ervan de brug aan de Zavelenborre dicht te metselen of de
IJse af te dammen en Hoeilaart onder water te zetten...
Overijse is met zijn zes parochies veel groter dan Hoeilaart
dat maar èèn parochie telt met een kerk … zonder toren.
Alle gezwans terzijde gelaten, tussen Hoeilaart en Overijse
bestaat er vandaag een goede samenwerking op verschil-
lende niveaus, maar het zal wellicht nooit tot een fusie
komen, tenzij die van boven wordt opgelegd.  
De speelse strijd tussen de twee druivengemeenten zorgt
voor veel animo en dat mag zo blijven.  Francis kreeg een
stevig applaus en een tof geschenk. Hoewel er wellicht nooit
een ”Overlaart” zal komen, bracht de voordracht beide
gemeenten weer een stukje dichter bij elkaar met relative-
ring van de speelse onderlinge rivaliteit.

Vlaams Genootschap Overijse
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Naast de Vlaamse willen wij ook even aandacht voor de Zwarte leeuw, die wij in een oud schriftje van een onderwijzeres
terugvonden.

Onze nationale feestdag nadert. Even pluizen in een oud
document.

Moslims hebben last met ons inburgeringscircuit.
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De naam Marnixring verwijst naar de 16e-eeuwse figuur
van Philips van Marnix heer van Sint Aldegonde die in zijn
persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft
belichaamd.

In 1967 kwam een aantal personen bijeen in ”de Kalvaar” te
Voorde en vanaf 1968 eveneens te Brussel. Ook in Antwer-
pen, Gent, Kortrijk ontstond belangstelling. Dit leidde tot de
formele stichting van de vereniging zonder winstoogmerk
‘MARNIXRING’ op 3 december 1968. De statuten versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1969. In het
kader van een geactualiseerde werking en in functie van de
nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002, werd op zaterdag 27
september 2003 de ‘Marnixring Internationale Service-
club vzw’ (MRIS) opgericht waarbij de stichters er zullen
over waken dat de verworvenheden uit het verleden zullen
worden voortgezet en gevrijwaard. De eerste Algemene Ver-
gadering van deze vzw had plaats in restaurant ”de Kalvaar”
in Voorde op zaterdag 18 oktober 2003. De zetel van de
vereniging is gevestigd aan de Tramstraat 59 te 9052
Zwijnaarde (Gent).

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en
cultuurgemeenschap te dienen
- door het verspreiden en behartigen van de Nederlandse
taal en cultuur

- door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te
moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en poli-
tieke overtuiging

- door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en
vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.

Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doel-
stellingen ingeschreven. De Marnixring is de enige service-
club die de dimensie behartigen van onze taal en cultuur in
zijn doelstellingen heeft opgenomen. 
Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere
serviceclubs. 
De Marnixring wil iedereen, die bereid is onze taal en
cultuur te verspreiden en te belijden, helpen deze doel-
stellingen waar te maken. Omdat we dit als serviceclub
boven de partijpolitiek heen wensen te doen, biedt de
Marnixring logistieke en organisatorische voorzieningen aan
voor een forum, waar andere organisaties, begaan met een
probleemveld dat ook de Marnixring raakt, hun opvattingen
aan elkaar kunnen toetsen om tot gemeenschappelijke con-
clusies of strategieën te komen. 

Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit
ogenblik uit een kleine zeventigtal ‘ringen’ en telt meer dan
1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en
Zuid-Afrika.
In 2002 werd in Overijse de Marnixring Overijse De Vrijheijt
gesticht en in 2004 plechtig en onder ruime belangstelling als
63ste ring in het Koloniënpaleis te Tervuren geïnstalleerd. 

Stichtingsvergadering 2002.

In november 2014 heeft de Marnixring Overijse De Vrijheijt
haar tweede lustrum gevierd in het gerenoveerde vroegere
tramstation te Overijse met gastspreker minister Johan Van
Overtveldt.

Tweede lustrum

Marnixring Overijse De Vrijheijt
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Vanwaar de naam DE VRIJHEIJT (of de VRYHEYT of nog de
Vrijheid)?
• Vrijheid vanuit de middeleeuwse betekenis (12de – 15de
eeuw)  betekent een eigen rechtsgebied van een vrij lands-
deel (landprivilege)  zoals de “Vrijheyt Overijse”.

• Dit refereert naar “den register  - de vrijheijt ende prins-
domme van Overijssche”.

• De Vrijheid Overijse kende haar hoogtepunt tussen de
12de en 14de eeuw en groeide uit tot een belangrijke
Vrijheid in het hertogdom Brabant. (Druivenstreek en om-
liggende). Overijse is toen op weg geweest om uit te
groeien tot een provinciestad, maar genoeg innerlijke ele-
menten miste om door te stoten.

• Dankzij de residentie van de hertog van Brabant en de
keure van 1234  (hertog Henrdrik I) kenden de markten, de
ambachten en de gilden een grote bloei. In die periode
werd de kerk gebouwd en ontstond het begijnhof, het
gasthuis en de armenzorg. De talrijke geestelijkheid, de
vele adellijke geslachten en heel wat rijke poorters
zorgden er op hun beurt voor dat Overijse zou uitgroeien
tot een van de voornaamste vrijheden van het hertogdom.  

• De graven van Leuven werden omstreeks 1150 aangeduid
als de hertogen van Brabant. 

• Het hertogdom Brabant strekte zich, vanaf de 13de eeuw,
uit van Nederlands Brabant, over Antwerpen tot de pro-
vincie Brabant. In die periode kon de bloei van Overijse
geïllustreerd worden door de in die tijd uitgevoerde
bevolking- en woningentelling en de belastingen die
geheven konden werden, in vergelijking tot andere steden

van het hertogdom. 
• De Vlaamse graaf Lodewijk van Male viel rond 1360 Bra-
bant binnen. De Brabantse Successieoorlog werd besloten
met de vrede van Aat. Dit leidde tot het verlenen aan de
Brabanders van bijzondere rechten en de waarborg op
integriteit van het Brabants territorium en meteen de ver-
minderde invloed van Overijse.

• Vanaf 1374 kende Overijse een gestadig verval, om na
enkele eeuwen nog slechts het niveau te halen van een
landelijk dorp. 

• In 1430 kwam het hertogdom Brabant in het bezit van
Filips De Goede van Bourgondië en werd het een zelf-
standig vorstendom.

Wij besluiten met de weekreet van Justsus
Lipsius “Omnia cadunt” (alles valt), de
stede waar hij geboren werd en waar van de
toenmalige luister niet veel werd overge-
houden.

Een interessant stuk Brabantse geschiede-
nis waarvoor het de moeite waard is dieper

op in te gaan. Een geschiedenis van edele families met hun
onweerstaanbare drang tot het verwerven van meer macht
en landbezit, die gebaseerd was op een strikte bestuurlijke
organisatie met sleutelposities ingevuld door edellieden.
Binnen dit gegeven hebben de bewoners van Overijse en
omgeving in de vroege middeleeuwen welvaart gekend en
belangrijke vrijheden weten af te dwingen.



Jaren na de feiten, als de waarheid niet meer kan verzwe-
gen worden, zal zelfs DS al eens een toegeving doen. Deze
keer betrof het het feit dat DS Professor Marion van San
jarenlang het epitheton ”omstreden” meegaf. Verschenen er
krantenartikels over haar zonder dat ze omstreden werd
genoemd? 
Omstreden was ze volgens DS omdat de resultaten van
haar wetenschappelijke studies niet strookten met de
ideeën van DS. Is dat voldoende om een wetenschapper
omstreden te noemen? Moet je dat adjectief niet eerder
voorbehouden voor wetenschappers die knoeien met hun
materiaal? En is het aan de DS-journalisten, om universi-
teitsprofessoren (uit Nederland dan nog wel) te beoordelen
op de kwaliteit van hun werk? Maar goed, elke verloren
zoon, die terugkeert of iedere blinde die terug ziet, moet
worden toegejuicht. Dus zeker de onvolprezen ombuds-
man, die zegt dat het gebruik van het adjectief omstreden,
nu zelf omstreden is. Vooroordelen of Censuur? 

(Tom Naegels) T.N.: Ik vind het niet zo zinvol om over
censuur te spreken in het geval van een krant, omdat kran-
ten nu eenmaal altijd, noodgedwongen, iedere dag keuzes
maken over welke nieuwsverhalen wél, en welke niét wor-
den gepubliceerd, welke opiniestukken wél en welke niét
worden geplaatst... Dat betekent dat het aantal verhalen en
opinies dat niét in de krant staat, altijd veel hoger is dan het
aantal dat er wél in stond. In dat geval van censuur spreken
zou de hoeveelheid gecensureerden in dit land (en bij uit-
breiding in de wereld, want alle kranten maken die keuzes
natuurlijk) zo hoog doen oplopen dat het begrip ”censuur”
zelf stevig uitgehold zou worden.  

(Wakkere Burger) W.B: Dit argument snijdt geen hout
want niet het gebrek aan plaats, bepaalt deze gecontes-
teerde weigeringen wel de inhoud die niet conform is met
(de inhoud van) het hoofd van de dienst Opinie. Evengoed
kan je beweren dat openbare boekverbrandingen uit het ver-
leden werden georganiseerd om plaatstekort op te vangen in
de bibliotheken van Berlijn en andere ”evil capitals”.  

T.N.: Marion van San is dan ook niet gecensureerd. In dat
geval zou haar eerste stuk ook niet verschenen zijn.   

W.B.: Neen, ook weer mis: van San, net als de bisschoppen,
werd éénmaal een forum gegeven om daarna hun tegenstan-
ders (DS-medestanders dus) gedurende enkele dagen weer
een open boek, hier een open krant, te bieden om de lezers
weer aan de lijn van de krant te herinneren.  

T.N.: Wel is er een keuze gemaakt om het debat over haar
onderzoek af te ronden. Het is de rol van de opinieredactie
om dergelijke keuzes te maken. Het staat u natuurlijk vrij om
het met die keuzes oneens te zijn, net zoals het Marion van
San vrij staat om het daarmee oneens te zijn. En dan kan ze
met haar stuk uitwijken naar andere media, zoals ze ook
gedaan heeft - alweer een bewijs dat er van censuur geen
sprake kan zijn. De Standaard heeft immers niet het mono-
polie over de publicatie van opinies in Vlaanderen.  

W.B.: Dat is waar, maar als je als krant zegt dat je dè kwali-
teitskrant van het land bent en daarbij zwaait met onpartij-
digheid en correcte nieuwsgaring dan kan men toch ver-
wachten dat de opinies over ”hot items” evenredig worden
weergegeven, onafhankelijk van de inhoud. 
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Is er censuur bij De Standaard? 
Ombudsman Tom Naegels versus een wakkere burger 
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T.N.: Daar wil ik toch iets dieper op ingaan. Dit soort discus-
sies - die ik vaak voer - zijn gebaseerd op een fundamenteel
misverstand: dat een krant als De Standaard ”het publieke
debat” in zijn geheel zou kunnen of moeten weergeven, dat
ze het canvas is voor ”de vrije meningsuiting” in zijn totali-
teit, dat ze daar zelfs een monopolie op zou hebben en dat
dus, als ze beslist om sommige stukken niét te plaatsen, de
schrijvers ervan worden belemmerd in hun democratische
recht op vrije meningsuiting. Dat is een misconceptie. Een
krant als DS - een van de weinige Vlaamse kranten die nog
zoveel plaats uittrekt voor opinie en debat - kan een déél van
dat publieke debat een plaats geven, dié stukken die de
redactie interessant en relevant vindt, omdat ze denkt dat
haar lezers die relevant en interessant zullen vinden. En het
is die ingebeelde onderhandeling tussen redactie en (inge-
beelde) lezersgroep die de keuzes verklaart die de krant
maakt - niet de private overtuigingen van de redacteurs, als
u of ik die al zouden kennen. Waarom is dat tweede stuk van
van San niet meer geplaatst? Omdat de redactie dacht dat dit
het gros van de lezers niet meer zou interesseren.  

W.B.: Hier geeft u al toe dat de redactie meent te moeten
ingrijpen én wel op het moment dat van San wil reageren op
flagrante verwijten aan haar adres.  

T.N.: Waarom is haar eerste stuk wél geplaatst? Opnieuw,
omdat de redactie dacht dat het de lezers wél zou interesse-
ren.  
Het staat u natuurlijk vrij om lineaire ideologische verklarin-
gen te zoeken voor de keuzes die kranten maken. Veel men-
sen doen dat. Maar mijn ervaring is dat exclusief politieke
theorieën (”een krant doet wat ze doet omdat journalisten
links zijn”), net zoals exclusief economische theorieën (”een
krant doet wat ze doet omdat er winst gemaakt moet wor-
den”) niet zo geschikt zijn om de complexe werkelijkheid
van het kranten maken mee te beschrijven. De twee houden
elkaar immers minstens in evenwicht: zelfs al zouden jour-
nalisten hun private overtuigingen willen opdringen aan de
lezers, dan nog zouden ze dat niet kunnen omdat ze de krant
nog altijd wel moeten verkopen aan diezelfde lezers - en
waarom zouden die iets kopen dat voortdurend ingaat tegen
hun wereldbeeld?  

W.B.: Het wereldbeeld van lezers is geen vastgeroest ge-
geven, het is beïnvloedbaar. Kijk maar naar het extreme
voorbeeld van miljoenen Duitse lezers die door NSDAP-
hoofdredacteur Goebbels werden beïnvloed. En alle Noord-
koreanen die de familie Kim aanbidden. En Venezuela, en
Cuba, en Congo,  enz... Die mensen kochten/kopen niet
alleen de verkeerde kranten, ze stemden/stemmen er zelfs
op mensen die tegen ELK wereldbeeld ingaan!    

T.N.: Dus wordt een krant een complex spel van evenwich-
ten: in de sectie Wetstraat vooraan zal u ”de macht” aantref-
fen, grote stukken over de partijen en de politici die de
lakens uitdelen, op Opinie achteraan is er dan meer ruimte
voor ”de tegenmacht” - intellectuelen, schrijvers, denkers die
een tegenstem laten horen. Zijn die vaker links? Mogelijk,
net zoals ”de macht” die vooraan in de krant staat vaker
rechts is dan, zeker?  

W.B.: Hopelijk gelooft u zelf deze theorie want ik zie geen
enkele reden om de macht rechts te noemen en nog veel
minder, kan je daarin een reden vinden om de zgn tegen-
macht in haar geheel over te laten aan links.  

T.N.: Wil je echt een ideologisch profiel maken van een
krant, dan moet je tal van criteria gaan opstellen: hoeveel
rechtse politici werden er geïnterviewd, hoeveel linkse, hoe
groot waren die interviews, hoe kritisch de vragen, wat is de
strekking van de sectie Economie eigenlijk, welke econo-
men bellen die voor commentaar, tot welke stroming beho-
ren die, welke thema’s zet de krant op de agenda, wat is het
voorpaginabeleid, wat is de strekking van de hoofdredactio-
nele commentaren...? En dan ga je nog moeten filters inbou-
wen om normale journalistieke overwegingen - zoals: een
partijvoorzitter in de problemen (Bruno Tobback bv) is
sowieso nieuws, of een onenigheid tussen ministers (over de
mantelzorgers bv.) is sowieso nieuws - niet te sterk ideolo-
gisch te gaan inkleuren. En je zal een puntensysteem moeten
gaan hanteren om het spectrum aan ideologische overtuigin-
gen recht te doen. Rekenen we Peter De Roover als even
”rechts” als Liesbeth Homans? Waar staat Gert Peersman
eigenlijk? En je moet een manier vinden om abstractie te
maken van je éigen politieke voorkeur, als lezer: een Vlaams-
nationalistische lezer zal immers altijd vinden dat de krant te
kritisch is voor Vlaams-nationalisten, net zoals een commu-
nistische lezer de krant te rechts vindt...  



Een mens zou soms bijgelovig worden. De ene dag gaat alles
prettig en ben je ‘goed bezig’ om de dag nadien volledig aan
‘t sukkelen te gaan. Dikwijls heel nipt ernaast, net iets te stil,
ballen juist achter elkaar, een klos die je dacht te vermijden,
een klos juist voor je zou scoren, noem maar op, het gebeurt
op zo’n dag. Je begint dan wat zenuwen te krijgen, wat min-
der geconcentreerd te spelen en het gaat van kwaad naar
erger. Gaan we even naar andere sporten kijken, voetbal b.v.,
dan is het daar net eender. Welke ploeg heeft nog nooit drie
keer een bal op de paal geschopt tijdens een match? Probeer
maar eens met opzet op zo een paal te schoppen, dat is prak-
tisch onmogelijk, maar het gebeurt regelmatig tijdens een
match. Biljart is dus niet echt een uitzondering, maar je staat
er wel alleen voor. Concentratie of gebrek eraan is natuurlijk
dikwijls de oorzaak van al dan niet goed spelen. We zijn
soms gewoon te ‘sociaal’ bezig en daar lijdt het spelniveau
onder. We herinneren nog even aan de manier waarop de
keu vastgehouden wordt bij het stoten. De rechterhand
(voor een rechtse speler natuurlijk) houdt de keu vast op 20
tot 25 cm van de voet. De keu wordt vastgehouden, zonder
nijpen, tussen duim en twee tot drie vingers, zodat we het
gewicht van de keu als het ware dragen zonder speling, zo
kunnen we de keu heel soepel bewegen. De hand is
ongeveer in het verlengde van de voorarm en zeker niet naar
buiten gekromd. De elleboog blijft dicht bij het lichaam, zon-
der ertegenaan te kleven. De schouders zijn bijna evenwijdig
met de keu. De linkerhand steunt stevig op het laken en
zorgt ervoor dat de keu alleen rechtlijnig kan bewegen door
hem zonder klemmen in te sluiten. De linkerhand blijft op
het laken na de stoot zolang dat mogelijk is. (Het aanraken
van een rollende bal geeft een foutmelding ‘touché après!’
met punt- en beurtverlies.) 

Bij onze BRT mocht Mark Eyskens nog eens zijn Belgisch
licht laten schijnen. Volgens hem zou een echt grondige
staatshervorming maar mogelijk zijn zonder de ... ‘N-VA’ !

Jawel! Ja, volgens hem heeft Jean-Luc Dehaene dat toch al
eens goed gedaan zonder de Vlaamse patriotten, dat is dus
bewezen. Hij vergeet erbij te zeggen dat na nu al de zesde
staatshervorming nog niet is rechtgezet wat hij allemaal
heeft krom gezet in onze federale staat. Grendels, belangen-
conflicten, pariteiten, speciale meerderheden, ondoorzich-
tige solidariteit en andere wangedrochten die ons land
onbestuurbaar maken. Voor wie het vergeten is, ook de
minuscule Duitstalige gemeenschap bestond het een belan-
genconflict in te roepen tegen een Vlaamse regeling,
waarschijnlijk onder druk van de Franstaligen en met een
nieuw voetbalstadion voor Eupen als beloning. Hallo, spreek
ik met een democratie of zo? In België is iets veranderen
altijd heel gemakkelijk, op voorwaarde dat het in het
voordeel is van de Franstaligen. Zo is het geweest zolang
België bestaat en dat gold zeker ook nog voor Jean-Luc
Dehaene! Dan komen Waalse politici ons vertellen dat we
moeten leren ‘toegeven’, verslik je niet, het is de Vlaamse
nationale sport geworden. De solidariteit tussen Belgen is
ook wat controversieel. Als je wat kunt rekenen, in Wallonië
zijn 35 % ambtenaren en daarbij nog eens 18 % werklozen;
natuurlijk is daar solidariteit nodig van mensen die wel iets
nuttigs en productiefs doen. Daarover mag echter niet
gesproken worden, dit land regeren is zo al moeilijk genoeg.
N-VA mocht alleen maar bij de macht als ze een socialistisch
programma zou uitvoeren, anders moest ze, weeral, aan de
zijlijn blijven staan en dat zou dan haar eigen keuze zijn
geweest. Wat wil je dan doen? Vooruit dan maar met de geit
en hopen dat je toch wat dingen kunt bijsturen. 

Het was nog eens merkwaardig, hoe de media en al de rest
reageerden, toen er militaire steun werd gebruikt om te
helpen de orde te handhaven in Antwerpen. Sommige
politici kwamen opvallend op straat, met familie en zonder
zichtbare angst. Anderen vonden dat er paniek werd gezaaid
door al dat wapengeweld. Een oud vrouwtje ocharme
getuigde ‘life’ dat ze het maar niets vond, en het herinnerde
haar aan tijden ... Je zou denken dat militairen toch niets te
doen hebben in vredestijd en dat ze zo eens nuttig kunnen
zijn. Maar het idee kwam van de Vlaamse N-VA en dus was
iedereen ertegen, totdat er ook een aanslag dreigde in
Verviers en Eupen, Duitstalig deel van Wallonië. Ineens
verstomden alle protesten en werd ook in Wallonië het
leger ingezet voor de beveiliging van de burgers, tot zelfs
in Luik toe.  De Vlamingen zwegen zoals gewoonlijk wijselijk
in alle talen. 

Jan Goossens
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Biljarten op zijn Belgisch 

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groenUit sympathie
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Herken je plekje

Terugblik: 

A) Het schilderij van kerk en dorps-
gezicht is niet van Jacques Leduc, maar
van Luc Leduc, wist Hoeilander Michel
Erkens te melden. Waarvoor dank. Het
mooie werk werd op 13 oktober ll. in
galerij Horta voor 1500 euro geveild,
500 euro minder dan de geschatte
prijs...Voor de identificatie kunnen we
echter nog geen ‘dankjewel’ uitspre-
ken.

B) De prentkaart, geschreven naar
Villa ‘t Leeuwerikske, zonder straatver-
melding.
Onze speurtocht kende succes. Wij
hebben de verzendster Denise Bartho-
lomees met de hulp van verschillende
personen in Mariëndal kunnen spre-
ken. Zij wist te vertellen dat de villa het
oudste huis is bij het begin van de
Nijvelsebaan, richting Terlanen. Ge-
bouwd rond 1910 kwam het later in
bezit van Roger Blankaert en nu is het
huis - met nummer 145 - met loodsen
eigendom van Freddy Van Keerbergen.
Denise wenste de bewoonster toen een
zalig en gelukkig nieuwjaar; vandaag
wensen wij haar nog een gezonde en
gelukkige tijd toe.

Over naar twee nieuwe foto’s:

1. Tot voor kort bezat dit gebouw
langsheen een belangrijke parkeer-
plaats in de Druivenstreek nog oude
ramen met ruiten erin. Ruiten stuk-
gooien is een heerlijk tijdverdrijf voor
sommigen, maar zij beseffen niet dat
zelfs ruiten meer geschiedenis kunnen
verklappen, dan duizenden voorbijgan-
gers vermoeden. Kent u het gebouw en
de naam van de persoon die wij even-
eens zoeken?

2. Net alsof de streekbieren ons in hun
greep hebben... Ja wij zakken af naar
een deelgemeente van Huldenberg en
zouden graag willen weten waar deze
brouwerij op de foto precies gevestigd
was / is en welke naam naast ‘De
Kroon’ voor gemeentelijke uitstraling
zorgde.

En naar gewoonte, bij voorbaat dank
voor uw medewerking. Stuur uw
antwoord gerust naar één der
Kronkeladressen of naar F. Stroobants,
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse,
francis.stroobants@telenet.be

F.S.

Laatste witte neushoorn wordt extra vertroeteld : ook voor de dieren zijn de antiracisten selectief.
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VERZEKERINGEN

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

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Wie zwijgt stemt toe...

De frustraties van sommige regeringsleden zijn nog steeds
niet verwerkt. Herinnert u zich de vervelende meningsver-
schillen rond het inzetten van de para’s, over de index-
sprong, brugpensioenen, langer werken, loonlastenverla-
ging, racisme, discriminatie, ”mysterycalls”, tolerantie,
taxshift, de lekken in de regering, enz. Jammer niet?

* Racisme is zeker verwerpelijk, maar er zijn jammer ge-
noeg  ook ‘negatieve ervaringen met sommige bevolkings-
groepen’. De overvolle gevangenissen zijn daar een spre-
kend voorbeeld van. De burgemeester van Antwerpen
relativeerde en merkte op dat een deel van zijn inwoners
zich moeilijk konden integreren omwille van hun gesloten-
heid, eigen aan hun cultuur. Ze zijn bovendien zeer gevoelig
voor de negatieve invloed van de salafistische islam, met alle
gevolgen vandien. 

* De Vlaamse minister-president wil dat België zich als
federale staat terugtrekt uit de ”Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF)”. Hij stelt dat alleen de Franse
Gemeenschap lid moet zijn van deze francofone organisatie,

een mandaat dat een exclusieve bevoegdheid is van de deel-
staten. Men creëert in de wereld de indruk dat heel België
behoort tot de Franse gemeenschap. De Waalse politieke
partijen willen de toestand behouden, daarbij gesteund voor
de goede vrede door enkele Vlaamse regeringspartijen...

* De drie gemonopoliseerde vakbonden mogen de werk-
loosheidsuitkeringen aan hun leden als overheidsinstantie
doorvoeren, zonder dat zij enige vorm van rechtspersoon-
lijkheid bezitten. Hun prestaties worden met belastingsgeld
vergoed. Wie niet gesyndiceerd is en zonder werk valt, wordt
”gestraft” en dient zich te wenden tot een ”hulpkas voor
werkloosheidsuitkeringen” (HVW), die afhankelijk is van de
RVA, ergens in Brussel of in 19 andere kantoortjes in Vlaan-
deren. Na lang wachten en véél geduld kan men de nodige
documenten voor de uitkering bekomen. Deze hulpkas is
ook wel eens bemand door vakbondslui. Het is dus zeker
niet abnormaal dat er voorstellen zijn om alles te centrali-
seren bij de RVA, terwijl het te begrijpen valt dat politieke
partijen, die een associatie hebben met de kleurvakbonden
hun partners verdedigen. Het gaat hier zeker niet over de
werking van de RVA, maar over de vraag of werknemers die
lidgelden aan hun vakbond betalen (meestal door de
werkgever) bevoordeeld moeten worden. De terugvordering
van onterechte uitkeringen is de verantwoordelijkheid van
de RVA, maar de grond van de zaak gaat daar niet over.

Prijsafspraken
grote brouwers
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Hij werd geboren te Gans-
horen op 2 november 1940.

De lagere school volgde hij
in het Sint-Pieterscollege te
Jette. Na zijn humaniora in
het Sint-Jan-Berchmanscol-
lege te Brussel studeerde hij
Romaanse Filologie aan de
KU Leuven. 

Nadien werd hij vertaler bij
de toenmalige BRT. Hugo
werd aangespoord door de

Welfare van de soldatendienst waar hij voor de Vlaamse lied-
jes zorgde, om deel te nemen aan de ‘Ontdek de Ster’-wed-
strijd. Hij won met zijn liedje “Mijn Koningskind”. Met dit
idealistisch  liedje startte zijn zangcarrière in 1962. 

Samen met Juul De Corte, Miel Cools en Kor Van der Goten
werd de Vlaamse kleinkunst op de kaart gezet, zoals hij het
zelf uitdrukte: ‘De betere tekst in het Vlaamse lied’. Het was
Hugo vooral te doen om meer inhoud te geven aan de tekst.
Hij was ook een fan van Georges Brassens en vertaalde vele
van zijn Franse liedjes naar het Nederlands. Hij bracht in
tien jaar tijd verschillende ep’s uit (45-toerenplaatjes met
twee liederen aan elke kant). 

• Korenbloem (ep, 1963)
• Zoals ik eenmaal beminde (ep)
• De lijkenstoet
• Dag Lief / De Zon (single, 1971)

In 1969 zorgde Hugo voor controverse met zijn lied “Evviva
Il Papa” dat erg kritisch was tegen de toenmalige Paus en
het Vatikaan. De administrateur-generaal van de BRT ver-
bood zelfs een uitzending van het programma ‘Stellig
Stelling Nemen’ omdat Hugo Raspoet van plan was dit lied
op tv te vertolken. De openbare televisie- en radio-omroep
boycotte het nummer en tijdens een optreden in Borgerhout
werd Hugo Raspoet door de politie van het podium gehaald
toen hij het lied zong. 

In 1970 bracht Hugo Raspoet zijn album uit. Het lied ”Hele-
na” is nog steeds zijn bekendste nummer. De zanger had
heel wat succes, maar een paar jaar na zijn laatste single
“Dag Lief / De Zon” zette hij in 1973 een punt achter zijn
loopbaan.

Hugo Raspoet kreeg in 2012 met zijn lied “Helena” een plaats
in de Eregalerij als één van de grondleggers van de kleinkun-
st in Vlaanderen.

Reinhilde Raspoet

Hugo Raspoet
Kleinkunstzanger en gitarist

N-VA steeds meer in Belgisch vaarwater.
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HELENA

Helena
Als ik je zo voor mij zie staan
Dan weet ik dat ik weg moet gaan

Ik ben al veel te lang gebleven

Wij hadden allebei gedacht
Het komt vanzelf wel als je wacht
Wat je vraagt kan ik niet geven

Hier sta ik als een stuk idioot 
Mezelf moed in te spreken
De woorden blijven steken
M’n handen wegen zwaar als lood

En ‘k weet niet eens meer wat ik zeggen wou
Want ‘t is zo goed, Helena
Bij jou, Helena, bij jou

Helena
Ik heb nog zo m’n best gedaan
Om niet m’n eigen weg te gaan
En om jou tegemoet te komen

Het heeft wel niet erg lang geduurd
De dromen die ik had weggestuurd
Hebben me weer meegenomen

Ik speelde in die korte tijd
Dat we tezamen waren
M’n laatste wilde haren
En al m’n goeie vrienden kwijt

En ‘k dacht al dat het eeuwig duren zou
Het was zo goed, Helena
Bij jou, Helena, bij jou

Helena
Komedie spelen heeft geen zin
We wisten het van in ‘t begin
Het duurde langer dan we dachten

En als ik eindelijk weg zal zijn
Dan zal je huilen van de pijn
Jij zal op mij blijven wachten

Maar dan komt er een andere man
En die zal jou verwennen
Hij zal je leren kennen
Je geven al wat ik niet kan

En eindelijk zal je hebben wat je wou
En dat is goed, Helena
Voor jou, Helena, voor jou

Helena
Ik speel nu wel de harde maar
Ik voel me leeg, ik weet niet waar 
De man van vroeger is gebleven

Ik voel wel dat het zinloos is
Omdat ik het vertrouwen mis
Om met mezelf alleen te leven

Het spijt me wel, ik doe je pijn
Je komt het wel te boven
Al kun je ‘t niet geloven
Je zal me gauw vergeten zijn

Vergeten bij de man die leeft voor jou
Alleen voor jou, Helena
Alleen, Helena, voor jou

Helena
Als ik je zo voor mij zie staan
Dan weet ik dat ik weg moet gaan
Ik ben al veel te lang gebleven

Misschien heb jij te veel verwacht
Misschien heb ik te lang gedacht
Wat je vraagt kan ik niet geven

Morgenochtend zal ik dan m’n spullen samenrapen
Terwijl jij ligt te slapen
Ik zal zo stil zijn als ik kan

Er is zoveel nog dat ik zeggen wou
Alleen nog dit, Helena
‘t Was goed, Helena, bij jou

En … Europa spaart de Grieken … 
uit (Europees) zelfbehoud.
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Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas BernardUit sympathie

Kort genoteerd

* Vanuit De ophaalauto voor oud ijzer weerklinkt in de
streek altijd dezelfde eentonige Franstalige tekst. Wij
hebben de bestuurder erop aangesproken en gezegd dat
de Druivenstreek Nederlandstalig is. Hij antwoordde met
een varianttekst in het Nederlands – die bestond dus ook
– dat hij er rekening mee ging houden. Spreek hem er
desgevallend over aan en verkoop niets in het Frans!

* Door toedoen van raadslid Leen Gillis, heeft OV2002 het
initiatief genomen om vijf mooie prentkaarten van
Overijse en de Druiventeelt gratis ter beschikking te
stellen. Deze nieuwe prentkaarten kunnen opgehaald
worden in Druif! en in het gemeentelijk administratief
centrum De Vuurmolen.

* Op vrijdag 22 mei organiseert VVB-Druivenstreek een
lezing over de Koerden. En hun voortdurend streven naar
zelfbeschikking. In het CC De Bosuil wordt u om 20 uur
verwacht voor een lezing met Derwich M. Ferho, en … de
opbrengst gaat integraal naar een Koerdisch prpject, met
name de heropbouw van de enclave Kobané. Hartelijk
uitgenodigd.

* Het bier  ‘Prins van Horne’ al geproefd? Na een eerste
smaakvol (lees uitverkocht) succes vorig jaar kwam er
vorige maand een tripel van hoge gisting met twee
hopsoorten op tafel. De biernaam verwijst naaar
Ambrosius van Horne, een niet geheel onbesproken heer,
die daarom voor de grap met een incognitobalkje en
snorretje op de etiketten verscheen. De tripel is zo goed
dat verscheidene horecazaken en ook ‘Cru’, het nieuwe
winkelconcept van de Colruytgroep, het in hun
assortiment opnamen. Overijse – en niet Oversijse zoals
onlangs op de affiches van Rik Copppens te lezen stond! –
sluit dus weer aan bij zijn rijke biertraditie (denk maar aan
Leffe, verschillende gueuzes en lambieken) via de
‘Vryheytscamme’, of in hedendaags Nederlands de
Brouwerij van de Gemeente. Wij wensen de initia-

tiefnemers Marc
De Kegel, Steven
Huysegoms, Norry
Verheyden, Kris
Versaen en Stefaan
Vanderlinden een
deugddoende en
rijke brouwerstra-
ditie toe.

Brouwerij Lootvoet liet Sport Ale proeven en menig ander
succesbier.

* Streekproducten aan de top. Nadat Holar & Isca (R.
Lauwersstraat 23, Hoeilaart) onlangs het ‘Straffe Streek
Hoekje” werden, mag nu Pips Luppens, de producent van
wijnen ‘Soniën’ zich gelukkig prijzen. Unizo beloonde de
streekproductenbevorderaar met een H.I.B.-label. En
H.I.B. staat voor Handmade in Belgium.

* Proficiat, Tros, voor de prachtopvoering van ‘Tailleur
pour Dames’ van Georges Feydaeau.

* Op zondag 3 mei had de jaarlijkse viering van Onze-Lieve-
Vrouw van Vlaanderen plaats in Gent. Mariale vespers
en heerlijk-mooie Nederlandstalige Marialiederen gingen
de gelegenheid tot ontmoeting vooraf.

* Wielrennen en landbouw. Tijdens de Vlaamse voorjaars-
klassiekers voerden de landbouwers actie, ook tijdens
de Brabantse Pijl in Overijse. “De natuurwetgeving werd
een pak strenger en dat zint de boeren niet. Evenmin de
strenge anti-erosiemaatregelen”, laat de Boerenbond
weten.

* Onze hartelijkste gelukwensen aan de Sint-Martinus-
scholen langs de Waverse en Brusselsesteenweg in
Overijse, die al driekwart eeuw onderwijsweldaad
schenken aan de Druivenstreek. Het weekeinde van eind
april was prima!

* T.A.K. heeft zaterdagavond 21-2-2015 actie gevoerd aan het
hoofdkwartier van VOKA-Brussel. Op de affiches stond:
‘Geen verbrusseling van Vlaams-Brabant. Stop BMR’

* Op 19 mei gaat u tegen 14 uur in het Overijsese Mariëndal
(gratis kaart in CC Den Blank vooraf af te halen) luisteren
naar Luc Vanden Wyngaert en Carine Willaert, die een
lezing geven over de Overijsese geschiedenis qua land-
schap en maatschappelijk leven.
En op 4 juli is er om 20 uur in de Tombeekse Sint-
Bernarduskerk een orgelconcert met Annelynn Baillieu,
Michel Goossens en Anna Rusakova.

* Al eens een pintje gaan pakken in bistro “De Serrist” in
Eizer? Jawel, in de mooie serristenwoning van serristen-
dochter Nadia Decoster valt alles goed mee. Het interieur
werd verzorgd door leerlingen van het zesde jaar
houtbewerking van GITO Overijse en foto’s aan de wand
herinneren ons aan bloei en neergang van de eens zo
roemrijke druiventeelt.

F.S.
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Op de Boekenplank

Tijdens de jongste Nacht van de
Geschiedenis in Hoeilaart kwam
auteur Mark Pieters met zijn jongste
werk “Den berg van de gebroeders
Sohie” in de kijker (Shop my Book, te
bestellen bij de auteur markpieters1
@me.com voor de prijs van 18 euro).
De opdracht zegt al veel: “Aan Willem
(+ 1870), Frans (+ 1877), Remi (+ 1908)
en Felix Sohie (+ 1929). Zij waren dap-
pere werkers, ondernemend, vaardig,
actief, intelligent, energiek, onver-
moeibaar en vermetel; maar ook
bescheiden, hoffelijk, vriendelijk en
innemend.” Zij bouwden 150 jaar gele-
den hun eerste serren in Hoeilaart
en … werden steenrijk. Tientallen
anderen volgden hun voorbeeld.

Mark Pieters is een geduldig vorser.
Zo vond hij op internet een veertigtal
publicaties uit de tweede helft van de
19e eeuw. Over de druiventeelt in

Hoeilaart en meer specifiek over ‘Den
Berg’ van de gebroeders Sohie. In bin-
nen- en buitenland werd er enorm veel
over geschreven want de vermelde
resultaten betreffen alleen de publi-
caties die intussen gedigitaliseerd
zijn... Nauwelijks teksten in het Neder-
lands en daarom bezorgt M. Pieters ons
een ‘vrije’ vertaling.

‘Den Berg’ van de Sohies in driedimen-
sionele reconstructie, nog een gewaar-
deerde specialiteit van de auteur. Wordt u
ook getroffen door de vele halve muurser-
ren? 

In het oog springt meteen de ‘Druif-
kweek onder glas voor Jan en Alleman’
van H. J. Van Hulle, Gent, 1863 (!). Gen-
tenaar Van Hulle was bij de Sohies in
Hoeilaart een primitieve druivenser
gaan bezoeken en schreef dan het
boekje “om de aandacht te roepen op
den eenvoudigen druifkweek onder
glas, voor burger, boer en alle man.”
Naast moesteelt en boomsnoei zouden
in heel België (!?) snel de “wijngaards
onder glas” massaal verschijnen...
Vele tuinbouwkundige tijdschriften uit
binnen- en buitenland komen in het
boek aan bod, met oorspronkelijke of
zelf ontworpen illustraties. De hierbij
afgedrukte villa kreeg verschillende
namen: prinselijke woning (1884), kas-
teel (1884), van een zekere gewich-
tigheid (1887), als een kazerne (1889)
en een flink heerenhuis (1903).

F.S.

Zoveelste stakingsgolf.



De Kronkel
Spijtig dat terrorisme meer en meer onze samenlevingen
bedreigt. Positief voor de inzenders is dat “TERRORISME”
een kronkeloverwinnares oplevert. Geloot werd Hilde
Daemen uit Hoeilaart. Proficiat! Zij kiest een mooie prijs. 
Zou u ook een prijskeuze willen maken tussen boeken, dvd’s,
bieretiketten, postzegels? Gelijk heeft u, vandaag vertrekt
reeds uw oplossing naar De Kronkel, p.a. Jan Goossens, Han-
nekensbosweg 8, 3090 Overijse, janfapgoossens@gmail.com
of u mag ook e-posten naar vkd_spoorslag@yahoo.com.
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Horizontaal:

1. ... is het juiste woord voor ‘solden’ – ‘In het jaar onzes Heren’
2. ... Trad is een Belgische folkgroep – Skigebied in Italië
3. Landcode van Indonesië - ... V was vanaf 1957 tot aan zijn

dood koning van Noorwegen
4. Iemand mijden als de ... – Afkorting van een beroep – Klinkers

van ‘Ingrid’
5. ... komt met de jaren
6. Getal van Reynolds – Een ... figuur slaan
7. Annelies uit ... van Gent – ’t één ... ‘t ander
8. ... Kabas – Rivier in Italië
9. Bobbejaan ...
10. Omgekeerde asteroïde - ... is een acroniem voor

‘Internationaal overeengekomen getallen voor de identificatie
van bibliografische gegevens

11. ... in Kopenhagen, één van de beste restaurants ter wereld,
heeft een exclusief Vlaams Bier – Model van Citroën – De ...
een de ezel

12. Dat was ... heel gewoon – Een haar ... de soep

Verticaal:

1. ... of tonnenmakers waren één van de grootste middeleeuwse
ambachten - ... Niklaas

2. De ... van het Gulden Vlies – En andere – Herman De ...
3. Merk van tampons – Silicon Valley - ..., Sweet ...
4. Van oorsprong is ... de naam van ‘wedeblauw’
5. Jongensnaam zonder klinker – Eilandje in de Egeïsche Zee –

Omgekeerde klinkers van ‘heup’
6. In samenwerking met - ... to date – Een Zuid-Afrikaanse

politieke partij
7. Twee van onze concertzalen behoren tot de drukst bezochte

ter wereld: het ... Antwerpen en de Brusselse AB
8. Hij in het Frans – Naam onbekend
9. ... Delon - ... en meer lopen - ... is een atoom of molecuul met

minder of extra elektronen
10. De eerste uitgave bij het ... was de roman ‘De Geuzen in de

Kempen’ van huisarts Jan Renier Snieders
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