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Redactioneel

Dat de Vlaamse politieke partijen die onderhandeld hebben over het dossier BHV en de splitsing
ervan, niet fier moeten zijn over het resultaat wordt meer en meer duidelijk. De Vlamingen hebben
zich eens te meer in de zak laten zetten. Neem nu b.v. het deel van de Brusselse justitie. Hoewel er
ook bij de Nederlandstalige rechtbank een personeelstekort is, hebben Franstalige magistraten
onlangs bij het Brusselse hof van beroep beslist om vanaf 1 april 2015, 5 Nederlandstalige griffiers
en 2 bedienden van de Nederlandstalige rechtbank over te plaatsen naar de francofone Brusselse
rechtbank. Eén jaar geleden werd de rechtbank van BHV opgesplitst in een Nederlandstalige en een
Franstalige, maar overkoepeld door de Hoge Raad van justitie. Het is bekend dat in het akkoord rond
de splitsing BHV staat dat de procureur-generaal van Brussel – onwettig ! – altijd een Franstalige
moet zijn. Minister K. Geens wil wegens de scheiding der machten niet tussenbeide komen. De
procureur-generaal acht zich niet bevoegd en de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep
acht zijn beslissing niet strijdig met de wettelijke bepalingen en vindt dat er (tijdelijke?)
uitzonderingen op de taalscheiding moeten kunnen. Kristien van Vaerenbergh, ondervoorzitster van
de Kamercommissie Justitie, heeft een onderzoek afgedwongen naar de wettelijkheid van beslissing
van de Franstalige magistraten bij de Hoge Raad voor Justitie. Deze Raad geeft er de voorkeur aan
alles te laten onderzoeken door een ”werkgroep”. Het verdict van het onderzoek zal nog lang op zich
laten wachten.

Tot december 2016 mogen Vlaamse gemeenten vrijwillig fusioneren. Aantrekkelijk want de
gemeenten die dit doen krijgen een schuldovername door de Vlaamse regering van € 500 per
inwoner. Vermits gemeenten verplicht zijn hun begroting in evenwicht te houden, kan dit interessant
zijn. Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES – KU Leuven) stelde een lijst
samen van gemeenten die zinvol samengevoegd kunnen worden. Een minimum aantal inwoners
(15.000) is een richtcijfer en 156 gemeenten komen dan in aanmerking om het aantal Vlaamse
gemeenten te herleiden tot 152. Dit betekent ook dat er evenveel burgemeesters en schepencolleges
minder zijn en een reeks gemeentelijke taken gegroepeerd worden, hetgeen een grote besparing
oplevt. Maar dat houdt ook in dat politieke partijen (b.v. CD&V) een deel van hun lokale macht
verliezen. Hoewel ook zij de fusie- mogelijkheid goedkeurden hebben in de Vlaamse regering, is er
verzet. Een schaalvergroting kan, zo zeggen zij, maar wel op mensenmaat. Wat bedoelen ze
daarmee?

Repressie tegen Vlaamsgezinden, zeg maar Vlaams-nationalisten is nooit ver weg geweest. Onlangs
heeft de uitgeverij Pelckmans zijn redacteur Karl Drabbe aan de deur gezet, met de smoes dat hij een
nieuwe wending aan zijn loopbaan wenste te geven, alhoewel zijn Vlaams-nationalistische
overtuiging aan de basis zou liggen van de maatregel. Karl Drabbe schreef ook freelance artikels voor
de nieuws webstek Doorbraak. Zouden progressieve schrijvers van de uitgeverij Harold Polis daar
voor iets tussen zitten? Het fonds van Harold Polis (vroeger De Bezige Bij) maakt sinds begin dit jaar
deel uit van Pelckmans. Dit is geen alleenstaand feit. Wij kennen ook andere gevallen van
Vlaamsgezinden die in hun professionele bezigheden werden bedreigd. Onlangs ondervond ook ons
Vlaamsgezind tijdschrift de tegenwerkingen van de vzw De Rand en van, jawel, het Davidsfonds.  

Veel gehoord over ”Het gordelfestival”? Men is er aardig in geslaagd om het Vlaams accent van het
jaarlijks mega sportief moment weg te dringen. Proficiat Bloso, vzw De Rand en minister Muyters
voor het bereikte resultaat. Het financiële plaatje ervan is geen argument. Gelukkig was er nog de
Marnixring en VVB om op zondag 6 september op het Patattenveld nabij het cultuurcentrum
Westrand in Dilbeek, een stukje gordel in ere te herstellen.    
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WARME TERUGBLIK - SPOOR(GE)SLA(A)G(D)
Onze vzw Vlaams Komitee Druivenstreek blijft bestaan en werken. Ons tijdschrift
SPOORSLAG viert dit jaar zijn 45e jaargang en stopt met verschijnen.
Er verschijnt in december nog het zesde nummer. Zonder overschrijvingsformulier.
Heel wat werd ondernomen, afgetast en geprobeerd met vaak felle tegenwind.
Maar in alle bescheidenheid durven wij getuigen dat onze tijdschriftwerking succesvol
is geweest. Fier en feestelijk sluiten wij af met een grootse tekeningen-tentoonstelling
van Dries en Stefaan in CC Den Blank te Overijse in de loop van volgend jaar. 
NU REEDS VAN HARTE WELKOM!
VAN HARTE DANK VOOR BIJNA EEN HALVE EEUW VLAAMSE STEUN !
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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!

Een nieuwe herberg volgens aloude Vlaamse en
landelijke tradities

In Terlanen opende op halfoogst in de late namiddag een herberg
volgens aloude Vlaamse tradities haar deuren.

‘t Klein Verzet is de naam van de herberg aan het begin van de
Bollestraat.
Op de ruime zolder onder de houten draagstructuur, deels nog met
lange boomstammen, werd de voltooiing van het mooi gere-

noveerde oude huis onder ruime belangstelling plechtig ingewijd
met enkele toespraken door de schepen bevoegd voor de lokale
economie Leo Van den Wijngaert, door de schepen voor Vlaams
Beleid, ruimtelijke ordening en woonbeleid Jan De Broyer en door
de uitbater Dirk Jena. De toespraken hadden één rode draad,
namelijk de motivatie, de ambitie van Dirk, zijn bekommernis voor

het milieu en zijn droom om Vlaamse tradities in stand te houden
en mensen bij mekaar te brengen. Een roeping die hij na vele jaren
professionele activiteit in ontwikkelingslanden en als late vijftiger
tot stand kon brengen. Vanzelfsprekend werd ook de inzet van zijn
echtgenote Ingrid in de schijnwerper geplaatst. Zij zorgde voor de
typische inrichting en aankleding. Rond de logo ”man met fiets aan
de hand” werd over het waarom en de betekenis ook even
gefilosofeerd. Om u een visueel idee te vormen is er een rondlei-
ding op hun professionele webstek www.tkleinverzet.vlaanderen
voorzien.

Vooraleer met de sleutel de deur van het café werd opengedraaid
door de moeder van Dirk, (het hield toen net op met regenen), wer-
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Bedenkingen rond de 11 juli-toespraken in Overijse en
in Weerde
(een paar maanden geleden maar daarom niet minder actueel)

den aan de voordeur van ‘t Klein Verzet, de vele aanwezigen ont-
haald met feestelijke muziek door de Koninklijke Fanfare Sint-
Michiel en lieten de stoere wimpeliers van de IJsezwaaiers met hun
mooie vlaggen de deur sierlijk openzwaaien. 
Dat er aansluitend stevige pintjes (met mate) en andere zachte
drankjes werden gedronken op uitnodiging van de fiere uitbaters
Dirk en Ingrid werd te zeerste geapprecieerd.
Het bestuur van de vzw VKD-Spoorslag wenst Dirk en Ingrid veel
succes met hun gezellige herberg. Een plaats waar men tot rust kan
komen. Moge jullie er nog vele jaren plezier aan beleven.

Wij publiceren twee 11 juli-toespraken: de
eerste, bondig samengevat en de tweede in-
tegraal. Zij behandelen een onafhankelijk
Vlaanderen vanuit een verschillend
gezichtsveld. De ene vanuit de Vlaamse
bedrijfswereld met bedenkingen voor een
sterke economie en daaruit voortvloeiend
een sterk sociaal beleid, de tweede toe-
spraak legde het accent op de twijfel-
achtige strijdvaardigheid van onze politici
op Vlaams niveau en op federaal niveau.
Twee verschillende, maar niet van mekaar
te scheiden benaderingen voor een auto-
noom Vlaanderen.
Concreet: De Vlaams-nationalisten in de
Vlaamse regering en in de federale regering
krijgen regelmatig felle kritiek uit eigen
rangen wanneer het gaat over hun inzet
voor een confederaal, onafhankelijk, zelf-
standig Vlaanderen of hoe men het ook
noemen wil. Men kan zich afvragen of dat
die kritiek altijd correct is. Nog nergens
konden wij lezen hoe het in feite had
moeten zijn, of wat de grootste partij in
Vlaanderen had moeten doen. Opnieuw vijf
jaar oppositie voeren?  Opnieuw de
klassieke driepartijen tolereren op federaal

In vorig nummer vergaten wij een cartoon van Dries af te drukken. Op 4 april
2001 konden duizenden Vlamingen dit kunstwerk in 't Pallieterke bewonderen.
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Spreek overal in Vlaanderen,
dus ook in Brussel, Nederlands !

En denkt niet dat je daardoor onbeleefd bent !
Je bewijst er de Vlamingen een dienst mee !

niveau met de drie Vlaamse en drie Waalse traditionele belgicisti-
sche partijen? De vaststelling dat er regelmatig ”gekibbeld” wordt
tussen de Vlaams nationalisten en de belgicisten moet toch tot
nadenken stemmen. Het was jammer dat de Vlaams-nationalisten
niet ”incontournable’ waren na de recente verkiezingen en daar-
door verplicht werden om met enkele belgicistische partijen een
regering te vormen, zowel op Vlaams als op federaal niveau. Deze
belgicisten waren het niet gewoon om rekening te moeten houden
met de Vlaams-nationalisten. Dezen wegen wel op het gevoerde
beleid, maar of dit gewicht groot genoeg is, of toch niet groter moet
zijn, is natuurlijk de vraag. In dit land zijn alle grote hervormingen
tot stand gekomen op ongrondwettelijke wijze (De Wever in De
Tijd) en volgens C. Devos is de hele Vlaamse ontvoogding tot nu het
resultaat van niet-parlementaire acties. Langs Franstalige kant
ageert men wel buiten de grondwet door het Brussels hoofdste-
delijk gewest als eentalig Frans te veroveren en zich te profileren

door in het logo van de stad Brussel aartsengel St.-Michiel en de
draak te vervangen een plat gedrukte vleermuis en er alléén de let-
ters BXL in op te nemen. Dit logo zou ook manifest aanwezig zijn
in het nieuwe Brusselse voetbalstadion in Grimbergen. Hebben
Vlaamse politici ook maar één poging ondernomen om hiertegen te
protesteren of een belangenconflict in te roepen? Een andere
vraag: moeten de Vlaams nationalisten op 21 juli, voor de goede
verstandhouding(?), prominent aanwezig zijn op het Te Deum en
de troepenoptocht? De cartoon van onze huistekenaar die in 2001
in ‘t Pallieterke werd afgedrukt blijft een pijnlijke realiteit. Veel
blabla en weinig inpact. Al te veel Vlaamse politici zijn passief en
durven niet. Ze kijken gedwee en onderdanig toe voor de goede
vrede. Waarom mag de Vlaamse Leeuw tot 2019 niet meer brullen
en klauwen en moet hij braaf in zijn hoekje blijven zitten? 

VGO

11 juli-toespraak 2015
Weerde - Marnixring Noordrand
Dames en heren, Vlaamse vrienden, 
geachte leden en sympathisanten van de Marnix-ring,
beste land- en lotgenoten,

Ik heb de uitnodiging om
hier te spreken met dank
aanvaard… op voorwaarde
dat ik, in eigen naam en voor
eigen rekening, vrijuit mocht
spreken. De kans is immers
groot dat ik hier enkele
stoute uitspraken ga doen.
Dat is nu eenmaal de aard
van het beestje en ik heb on-
dertussen begrepen dat men
dat ook van mij verwacht. 
Ik verplicht dan ook nie-

mand om akkoord te gaan met wat ik ga zeggen, maar ik reken er
wel op u minstens bereid bent tot op het einde te blijven luisteren,
wetende dat ik alleen maar de bedoeling heb om op mijn manier
het noodzakelijke debat te stimuleren en hiermee de Vlaamse zaak
vooruit te helpen…   

Vandaar en om gebeurlijke vragen te voorkomen, toch eerst nog
even dit:
Neen, ik ben aan geen enkele partij schatplichtig! 
Ja, ik denk dat ik mijzelf tot nader order nog altijd een prominent
lid van de Marnixring mag noemen! 
En ja, ik ben een uitgesproken republikein!

En ja, ik ben tot spijt van wie ’t benijdt, nog altijd kandidaat om de
eerste president van de onafhankelijke Republiek Vlaanderen
te worden, ook al ziet het er naar uit dat ik nog heel veel geduld zal
moeten hebben…

11 juli, Vlaamse vrienden, is voor velen nog altijd het brave feest
van de al even brave Vlaamse Gemeenschap, terwijl het volgens mij
al lang de rebelse nationale feestdag van een al even rebelse
Vlaamse Republiek had moeten zijn! Namelijk, een officiële
feestdag, met alles d’r op en d’r aan, inclusief een braaifeest, want
daar is op zich absoluut niks mis mee. Wat niet belet dat 11 juli voor
mij altijd dé dag bij uitstek zal blijven, om onze Vlaamse zaken eens
op een rijtje te zetten. Om een tussentijdse balans op te maken. En
dan vrees ik, dat we vandaag niet al te veel redenen hebben om te
juichen en te feesten. 
En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat de moeder aller
verkiezingen ons vorig jaar heeft opgeleverd. Met alle gevolgen
vandien. Want de grote overwinnaar van deze verkiezingen, de
N-VA dus, mijn gelukwensen daarvoor overigens, zit nu weliswaar
in de Vlaamse en in de federale regering, maar heeft in ruil hiervoor
en op beide niveaus, zichzelf inzake het communautaire tot in
2019 het zwijgen moeten opleggen. 
Of anders gezegd, de N-VA heeft zichzelf als het ware moeten
opsluiten in een soort van vrijwillig Belgisch communautair
cordon sanitaire. 

Conclusie: wat een geliefde Vlaamse moeder had moeten wor-
den, is noch min noch meer een perverse Belgische stiefmoeder

dr. Gui Celen
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gebleven. 
En dat betreur ik uit de grond van mijn Vlaams hart! 
Ik ben er trouwens van overtuigd dat vrijwel niemand onder ons
ooit had verwacht dat zoiets met de steun van Vlaamse stemmen
kon gebeuren…

Maar goed, alea iacta est ! De teerling is geworpen. De situatie
is vandaag wat ze is en we kunnen daar, politiek gesproken, nu nog
weinig aan veranderen. De vraag is dus: wat kunnen we met de
Vlaamse Beweging, in afwachting van 2019, dan wel doen? Welke
mogelijkheden hebben we nog om de Vlaamse onafhankelijkheid
alsnog te realiseren? 
We zouden bijvoorbeeld kunnen proberen om met een revolutio-
naire variant op de Stomme van Portici de boel op stelten te
zetten… maar ik moet toegeven dat ik daar zelf zo mijn twijfels bij
heb… 
Of met een witte, of liever, met een zwart-gele onafhanke-
lijkheidsmars van pakweg 300.000 overtuigde Vlamingen Brussel
bezetten… maar ook dat lijkt mij niet direct haalbaar… 
Of in het Vlaams parlement met alle geoorloofde en minder geoor-
loofde middelen een wisselmeerderheid tot stand brengen en dan
dwingen om via het scenario van wijlen professor Senelle, een-
zijdig onze onafhankelijkheid te proclameren? Eerlijk gezegd, ook

dat zie ik nog niet zo rap gebeuren… 
Of moeten we dan maar, ten einde raad en waarom ook niet, tij-
delijk een zachte dictatuur invoeren? Ik zou het bij god niet
weten…

Maar Vlaamse vrienden… ik neem aan dat u mij goed begrepen
hebt. Dat is natuurlijk pure theorie! Want in werkelijkheid hebben
we niet zo veel keuze, tenzij en zeker om te beginnen… vooral
rustig blijven! Of, om De Wever nog maar eens te plezieren, saevis
tranquillus in undis wat zoveel betekent als rustig blijven te
midden van woeste golven en in wezen hetzelfde is als de
rustige vastheid die Herman van Rompuy ooit predikte.
Dus, vrienden, het hoofd koel houden en rustig blijven! Wat in
geen geval mag betekenen dat we gaan berusten. Integendeel!
Want het kan toch niet dat we met z’n allen als verlamde konijnen
tot in 2019 naar die Belgische lichtbak gaan zitten staren. 
Het zal dan in elk geval zonder mij zijn! En wat kunnen we dan wel
doen, hoor ik u vragen?
Welnu, als neurochirurg stel ik voor dat we, vandaag nog, hier en
nu, samen onze Vlaamse rug rechten en onze hersens gebruiken.
Onze politici hebben nu eenmaal gedaan wat ze dachten te moeten
doen en dat was hun goed recht. 

MAAR NU IS HET WEL AAN ONS!

Nu is het aan ons, gewoon omdat we het ons niet kunnen permit-
teren om tot 2019 langs de zijlijn te gaan staan kniezen en te staan
wachten op een Vlaamse Godot! 
Het is nu aan ons om onze politici nauwgezet in de gaten te houden. 
Het is nu aan ons om ze aan te spreken en uitleg te vragen. 
Het is nu aan ons om ze op hun Vlaamse plichten te wijzen. 
Het is nu aan ons om ze gebeurlijk ter verantwoording te roepen. 
En het is nu ook aan ons, om indien nodig, over te gaan tot de
actie of, om het met de woorden van wijlen Paul Daels te zeggen:
de doeners moeten nu denkers worden en de denkers moeten nu
doeners worden, want er is werk aan de Vlaamse winkel. Heel veel
werk! 

De Vlaamse Volksbeweging heeft ons op dat vlak trouwens al
het voorbeeld gegeven. En aangezien wij niet gebonden zijn door
de regeerakkoorden die de N-VA heeft ondertekend, is er niets,
maar dan ook niets, dat ons kan of mag tegenhouden. Want laten
we wel wezen, vrienden, we kunnen van onze vele duizenden
Vlaamse militanten toch niet verwachten dat ze na zoveel jaren
Vlaams bewegen nu plots stil gaan staan en zich tot 2019 nog koest
gaan houden op de koop toe. 
Ik zou echt niet weten waarom! Temeer, omdat het nu in de eerste
plaats ook aan ons is om er op toe te zien dat er bij de uitvoering
van het federaal regeerakkoord en meer bepaald bij de implemen-
tatie van de voor Vlaanderen nefaste zesde staatshervorming,
vooral geen stappen achteruit worden gezet. En dat zal niet altijd
evident zijn, want in de komende dagen en weken zal het reeds

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

VN (SCHUIFT ZWARTE PIET DOOR) TILT LAGE
LANDEN OP DE VINGERS.
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verzamelen geblazen zijn om met veel inzet en volharding alsnog te
beletten dat Brussels minister-president Rudi VERVOORT met
zijn perfide plannen voor zijn Communauté Métropolitaine de
Bruxelles voet aan Vlaamse grond krijgt om zo heel Vlaams-Bra-
bant in de wurggreep van de Wallo-Brux-macht te krijgen. Minister-
president Bourgeois is bij deze dan ook gewaarschuwd!

Dit om nog maar eens duidelijk te maken dat er meer dan redenen
genoeg zijn om ons zorgen te maken… En moeten we de kracht
van verandering dan geen kans meer geven, hoor ik sommigen
onder u hardop denken. Toch wel! En ik ben de eerste om toe te
geven dat er vanaf nu tot 2019 inderdaad ook nog veel ten goede
kan veranderen. Dat is althans mijn hoop. Maar met alles wat ik tot
nog toe van dit kibbelkabinet te zien en vooral te horen heb
gekregen, is mijn hoop niet zo bijster groot. Want afgemeten aan de
stoere taal van vóór de verkiezingen en aan de verkiezingsbeloften
zelf, heb ik van die kracht van verandering nog niet al te veel
gemerkt! En dan druk ik mij nog zeer zacht uit. Of vergis ik mij?
Vandaar dat ik dan ook veel begrip kan opbrengen voor de kriti-
sche kanttekeningen die zowel éminence grise Mark Grammens
als N-VA adept Bart Maddens met de regelmaat van een klok lat-
en optekenen. En evenzeer voor Carl Devos, als hij schamper op-
merkt dat het wel eens zou kunnen dat België eerder de N-VA zal
veranderen dan omgekeerd. 
Mark Grammens schreef overigens in zijn Journaal van 26 maart
2009: ‘Geen enkel volk mag aanvaarden dat de staat waartoe het be-
hoort, een beleid voert in het nadeel van dit
volk.’

Hieruit blijkt in elk geval ten overvloede dat
ik niet de enige ben die met een aantal fun-
damentele vragen blijft worstelen. En ik
geef u graag een paar voorbeelden: 

– Waarop baseert men zich bij de N-VA om
er blijkbaar van uit te gaan dat de politieke
situatie in 2019 wezenlijk zal verschillen van
de situatie in mei 2014? Zijn daar dan indi-
caties voor? 
– Staan er in die beruchte Atoma-schriftjes
hierover concrete plannen? Zijn er bindende
afspraken om de volledige grondwet tijdig
voor herziening vatbaar te maken? 
– Hoe groot zijn de kansen dat de N-VA wel
incontournable zal zijn om de beloofde
omslag naar het confederalisme te kunnen
maken?
- En zijn er garanties dat de Belgische francofonie plots bereid
zal zijn om daar in mee te gaan? 

Geef toe, vrienden, allemaal vragen waarop tot vandaag nog geen
duidelijk antwoord is gekomen. 
Is het verwonderlijk dat een mens op den duur gaat twijfelen?
Zeker als ik moet vaststellen dat de eerste burger van het land
Siegfried Bracke om hem niet te noemen, nu al de grootste
moeite heeft om het woord confederalisme zelfs nog maar uit te
spreken en het bijgevolg steevast over de verzelfstandiging van
Vlaanderen heeft, zonder erbij te vertellen wat hij precies bedoelt.
Welnu, dan heb ik als Vlaams-nationalist een probleem. En als een
bevriende vice-premier desgevraagd ongenuanceerd laat opteke-
nen dat “de transfers ons niet interesseren en slechts een
politiek marketinginstrument zijn”, dan heb ik als Vlaams-na-
tionalist én als voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid, een serieus probleem. Want hoe krijgen we zoiets uit-
gelegd aan onze militanten en aan al die mensen die wij vanuit de
Vlaamse Beweging al sinds jaar en dag proberen te winnen voor de
splitsing van de Sociale Zekerheid en voor Vlaamse on-

afhankelijkheid. En nochtans, in de statuten van de N-VA lees ik
dat een “onafhankelijke republiek Vlaanderen” nog altijd het
einddoel is. Of lees ik dat verkeerd?
Besef van eigenwaarde ontbreekt mijns inziens bij vele excellen-
ties…….

Wil ik met dit alles dan zeggen, vrienden, dat de Vlaamse Beweging
nu ook écht aan politiek moet gaan doen? Absoluut niet! 
Maar we mogen bij de huidige situatie toch nog altijd vragen
stellen, dacht ik zo. Mogen wij in dit verband eens dringend denken
aan het opstellen van een nieuw Plakkaat van Verlatinge zoals
in 1581? 
En ik ga er nog altijd van uit dat men zich bij de Marnixring toch
ook nog vragen durft te stellen. Want bij mijn weten staat de
Marnixring nog altijd voor de verspreiding en de bevordering van
de Nederlandse Taal en Cultuur en in de eerste plaats in Vlaan-
deren zelf. 
En we weten ook allemaal dat taal en cultuur geen abstracte din-
gen zijn die zich ergens in een soort van politieke luchtledigheid
situeren, maar altijd en overal, onlosmakelijk verbonden zijn met
de concrete maatschappelijke en politieke context waarin een volk
zich op een gegeven moment bevindt. 
Vandaar dat ik, als de Marnixring beweert geen geheime loge en
evenmin een politiek genootschap te zijn en dus boven de partij-
politiek te staan, de eerste ben om te zeggen, akkoord! Maar hoeft
dat dan per se ook te betekenen, vrienden, dat we onszelf kramp-

achtig politiek onzichtbaar moeten ma-
ken en hierdoor het risico lopen ook poli-
tiek irrelevant te worden? Ik denk van
niet! Wat moeten we dan wel doen?
Welnu, precies omdat we geen politieke
macht hebben en ook niet nastreven,
moeten we mijns inziens de politiek des te
nadrukkelijker met ons moreel gezag con-
fronteren en tegemoet treden. En hierbij, in
alle duidelijkheid, maximaal gebruik dur-
ven maken van onze maatschappelijke in-
vloed en van onze forumfunctie, om in
overleg met andere Vlaamse organisaties,
de politiek ook op de voet te volgen, te
controleren, te evalueren en desgevallend
bij te sturen. Want de motor van de Vlaamse
Beweging, vrienden, mag vooral nu niet
gaan sputteren en stilvallen… en uitgere-
kend de Marnixring kan hiervoor, beter
dan wie ook, de broodnodige intellectuele
brandstof aanleveren. Laat dit alvast de

vurige wens zijn, niet van een oude, maar van een oud-voorzitter!
Rest mij nog u allen niettemin een fijne, strijdbare en waardige
doch stevige Vlaams-nationale feestdag toe te wensen en mij,
bij wijze van besluit, met de woorden van Cicero, tot Bart De
Wever himself te richten om hem, sans rancune, alsnog con-
cluderend te vragen: Quousque tandem abutere, Bart, patien-
tia nostra? Of, hoe lang gaat ge ons geduld nog op de proef
stellen, Bart? 

Ik hoop in elk geval niet te lang, want fugit irreparabile tempus,
want de tijd vliegt snel…
Ik dank u! 

Dr. Gui Celen 
5 juli 2015
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Het verloren Koninkrijk

Dit jaar wordt herdacht dat 200 jaar geleden,
na de val van Napoleon het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden, door de toenma-
lige grootmachten tot stand werd gebracht. Dit
koninkrijk hielt slechts 15 jaar stand. De
Franse legers vielen het land binnen en de
grootmachten bleven afzijdig.
“Het Verloren Koninkrijk, of het harde verzet
van de Belgische Orangisten tegen de revolutie
tussen 1828 en 1850” is het recente boek van
historica Els Witte, die ook 6 jaar rector was
van de VUB. Zij behandelt in 9 hoofdstukken
over 682 bladzijden op wetenschappelijke ba-
sis met heel veel voetnoten, de pogingen die de
orangisten gedurende 22 jaar ondernamen om
opnieuw aansluiting te hebben met het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het
verzet van Orangisten of de Nederlandgezin-
den tegen België, was zowel in de adellijke en
industriële kringen aanwezig, maar eveneens
bij de geestelijkheid. De taal binnen deze krin-
gen was het Frans. De meeste orangisten
waren liberaal. Dit was ook zo voor de ambtenaren van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden die in besturen van de admi-
nistraties en het leger werkzaam waren. Zelfs de Loges steunden de
Willem I. Hun verzet was niet zonder gevaar en werden door het
Belgisch gezag hardhandig onderdrukt, van alle macht beroofd en
verbannen naar het Noorden. Dit was zeker te vergelijken met
repressie na WOI en WOII.                                                                                  
De internationale reactie in 1830 van de omliggende staten was
merkwaardig. Frankrijk stuurde in 1832 troepen naar Vlaanderen
en nam actief deel om de orangisten en de restanten van het leger
van Willem I te bestrijden. Het verraad van het Engelse koninkrijk
(dat Leopold I steunde en betaalde) heeft Willem I belet de Neder-
landse gebieden te heroveren. Maar evenmin zijn de Pruisen, de
Oostenrijkers en Russen militair tussenbeide gekomen. Dit is
slechts één aspect. In 1830 waren de zwakke en niet professionele
optreden van het Nederlandse leger en de rivaliteit tussen Willem I
en de kroonprins evenzeer oorzaak van de teloorgang.
De studie van prof. em. Els Witte weerlegt overtuigend wat in de
schoolse geschiedenisboekjes werd verteld: ”De revolutionairen
waren volksgeliefd, werden gesteund door de elite van het Zuiden
en veroverden onmiddellijk en onbetwist de macht, waarop zij een
nieuw land construeerden dat meteen alom geliefd was. Els Witte:
“Bijna reeds twee eeuwen is de geschiedenis van 1830 het verhaal
van de overwinnaars, gefatsoeneerd ten dienste van het Belgisch
natiegevoelen.” (‘t Pallieterke 8-2014). Vandaag zijn de orangisten
niet verdwenen in de adellijke families, bij industriëlen en zelfs de
rode politicus (L. Tobback) beweert orangist te zijn. Els Witte
merkte in ‘t Pallieterke op “Orangisten, zijn geen flamingan-
ten!”
Flaminganten bekijken het orangisme als een voorloper van hun
strijd voor emancipatie. “De Vlaamsgezinden koppelen het

orangisme aan de Gentse situatie en dat is
beperkt en eenzijdig. De toenmalige elite in
Noord en Zuid, aan het hof van Willem I, in
Den Haag, Antwerpen, Gent, Turnhout, Ieper,
overal, was Franstalig. De elite sprak Frans,
correspondeerde in het Frans en had weinig
oog voor de prille flamingantische kernen van
taalminnaars als Jan-Frans Willems. Door
die Franstalige elite, die zeer ingenomen was
met de restauratie na de Franse revolutie en
het napoleontische bewind, heeft het
orangisme overal aanhangers gehad in het
Zuiden. Gent was orangistisch, maar Na-
men, Luik, Bergen en Luxemburg evenzeer.
John Cockerill in Luik betaalde orangistische
samenzweringen en hield zijn fabrieksarbei-
ders paraat om voor Willem I en de Oranjes te
wapen te lopen. Na 1830 en de volksrepressie
tegen de orangisten vertrokken honderden
aanhangers van Willem I naar Aken, Maas-
tricht, Rijsel of Parijs om in de luwte en
buiten de grenzen van de nieuwe staat tegen

België, tegen Leopold I en voor de terugkeer van Willem I te com-
plotteren. De taalminnaren, met aan het hoofd Willems, Snellaert,
Van Duyse, Ledeganck en Kesteloot, knoopten parallel betrekkin-
gen aan met letterkundigen en academici in het Noorden, maar
vormden geen voorhoede met het Franstalig gedomineerde
orangisme.”-
Recent publiceerde de vzw Ons Erfdeel ook een studie ”Het
(on)Verenigd Koninkrijk 1815-1830 tot 2015, Een politiek experi-
ment in de lage landen”, waaraan twintig wetenschappers hebben
meegewerkt.

Vlaams Genootschap Overijse
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Anderstalige reclame  in je brievenbus of op straat:
Plaatselijk: Schepen voor Vlaams beleid. 

Voor Overijse: De Vuurmolen  Begijnhof 17  3090 Overijse
Tel: 02 687 60 40  e-post: info@overijse.be  www.overijse.be
Voor Hoeilaart: e-post: gemeente@hoeilaart.be
Tel: 02 658 28 40  e-post: gemeente@hoeilaart.be   www.hoeilaart.be
Voor Tervuren: Administratief centrum, Markt 7A bus 2, 3040 Tervuren
Tel: 02 766 52 01  e-post:  ac@tervuren.be     www.tervuren.be
Voor Huldenberg: e-post: Gemeentehuis Gemeenteplein 1  3040 Huldenberg
Tel:  02 687 70 07  www.huldenberg.be

Taalcursussen Nederlands voor anderstaligen
Info: Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, Overijse

Tel: 02 687 59 59, e-post: info@denblank.be, www.denblank.be

Marnixring Overijse de Vrijheijt organiseerde het feest
van de Vlaamse gemeenschap in Overijse

In het gemeentelijk cultuurcentrum Den
Blank werd op 27 juni 2015  ‘s namiddags
het feest van de Vlaamse gemeenschap
plechtig gevierd met een academische zit-
ting gevolgd door een receptie in het
Vlaams Café op het Begijnhof. Alles in
samenwerking met het gemeentebestuur
van Overijse, de Marnixring Overijse De
Vrijheijt en de vzw VKD-Spoorslag. Het
prachtige weer konden de ruim honderd

Overijsenaren er niet van weerhouden om
samen met burgemeester Dirk Brankaer,
vier schepenen, enkele plaatselijke promi-
nenten en de Druivenkoningin Ina, aan-
wezig te zijn. De rode, blauwe en groene
mandatarissen blonken weer eens uit door
hun afwezigheid. In de plaatselijke pers
verschenen uitgebreide verslagen.
Tegelijk had op het Begijnhofplein, tegen-
over het cultuurcentrum tussen tal van
leeuwen- en gemeentevlaggen, het jon-
gerenfestival Tropiscala plaats. Er werd
dankbaar van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de aandacht van de aanwezige
jeugd even af te leiden naar de Vlaamse
hoogdag op 11 juli. De vzw Vlaams Komitee
Druivenstreek opende er voor dit feestelijk
gebeuren, in een grote tent een heus
Vlaams café met Vlaamse streekbieren.
Het welkomstwoord werd verzorgd door de
eerste schepen Jan De Broyer, tevens ver-
antwoordelijk voor het Vlaams beleid in
Overijse. De zeer gesmaakte muzikale in-
termezzo’s werden verzorgd door vijf leer-
lingen van Academie voor Podiumkunsten
Overijse. Zij brachten prachtige piano-
muziek van Sergei Bortkiewics, Pjotr
Tschaikovsky. De pianisten werden met
een deugddoend applaus warm beloond.  

De academische zitting werd afgesloten
met het Vlaams Volkslied. Als dank en
waardering overhandigde Druivenkoningin
Ina, de vijf pianisten en de spreker Kurt
Moons een prachtige ruiker bloemen en

zijzelf mocht van de burgemeester een
bloementuil in ontvangst nemen. Na een
lang applaus werden de talrijke aanwezigen
door schepen Jan De Broyer uitgenodigd
op de receptie met Vlaamse streekbieren in
het Vlaams Café van de vzw Vlaams Komi-
tee Druivenstreek, midden de drukte van
het Tropiscala-gebeuren. 

Henri Otte
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Overijse, 27 juni, Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
ingekorte toespraak door Kurt Moons 

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,
Geachte gasten, dames en heren,
Beste Vlaamse vrienden,

Vooreerst wens ik jullie van harte te danken
voor de uitnodiging om hier in Overijse het
feest van de Vlaamse Gemeenschap mee te
mogen vieren en in mijn functie van
voorzitter van Pro Flandria, deze 11 juli-
viering enige academische luister bij te
zetten.
Ik wil Pro Flandria eerst kort voorstellen
als een netwerk van Vlaamse ondernemers
en academici die willen bijdragen tot het
behoud en verdere uitbouw van de wel-
vaart van Vlaanderen. Wij denken dat dit
enkel mogelijk is via een Vlaamse on-
afhankelijkheid. De werking van Pro Flan-
dria  is gebaseerd op drie peilers: zelfbe-
stuur, ondernemerschap en waarden. Pro
Flandria doet niet aan partijpoli-
tiek maar roept vanuit een democratische
bekommernis de antipolitiek een halt
toe. Door onze activiteiten en publicaties
aangaande Vlaanderen in Europa en de
wereld, proberen we een lans te breken
voor een zakelijke analyse en dito oplos-
sing van de Vlaamse kwestie, waarbij effi-
ciëntie en billijkheid centraal staan. Voor
meer informatie verwijs ik graag naar onze
webstek  www.proflandria.be.
En wat mezelf betreft: het oprechte gevoel
van onrechtvaardigheid in de behandeling
van de Vlamingen in het algemeen in tegen-
stelling tot een veelvuldig voorkomend

profitariaat ten zuiden van de taalgrens, en
het totaal gebrek aan respect van Fransta-
ligen ten overstaan van onze Nederlandse
taal en cultuur, hebben mij er toe aangezet
een actieve rol in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd op te nemen.
De strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid is
immers een rechtvaardige economische en
sociale strijd. Dit is dan ook de kern van
mijn betoog vandaag en dit is evidenter-
wijze niet impulsief, arbitrair of populis-
tisch gekozen. Het is de verwoording van
een oprecht streven naar de rechtzetting
van een zeer concrete onrechtvaardigheid
die al veel te lang aansleept.
Uit de Leeuw Van Vlaanderen van Hendrik
Conscience, geschreven in 1838, meer dan
175 jaar geleden, kunnen we alvast deze
woorden in herinnering brengen :
“Zo wil men ons, Vlamingen, allen tot
Walen of liever tot Fransen maken om de
smelting, welke het Bestuur zich voorstelt,
te bereiken. Dit doel is verachtelijk en on-
rechtvaardig. Wij Vlamingen hebben een
geschiedenis, een voorleden tijd als Land
en als volk terwijl de Walen slechts een
geschiedenis van afzonderlijke steden
hebben”. Einde citaat.
Ik wil vandaag dan ook iedere Vlaming
oproepen geen blad meer voor de mond te
nemen. Want waarom zouden we nog zwij-
gen? Waarom vertellen we niet aan
iedereen onze gevoelens van geleden on-
recht en onze dagelijkse ervaringen van on-
gelijke behandeling? 
Ik zal het hebben over onze identiteit, onze

cultuur, ons rijke verleden, onze mogelijke
welvarende toekomst. Ik weet ook dat deze
begrippen en argumenten vandaag niet
altijd even modern of politiek correct
overkomen. Waar andere volkeren in de
wereld strijden om de vrijwaring van hun
eigenheid, wordt dit in vele Vlaamse en
Belgische kringen nog te veel afgedaan als
revolutionair en dus gevaarlijk ... voor hun
eigen privileges.
Als men even doordenkt, komen belang-
rijke vragen aan de oppervlakte: waarom is
het Vlaamse volk zo weinig fier en
zelfverzekerd? Waarom voelen wij ons nog
steeds ongemakkelijk als we in het open-
baar ons internationaal geldende recht van
zelfbestuur verdedigen? Waarom is het ons
minder geoorloofd om zelfs maar een beet-
je patriottisch te zijn als andere volkeren
zoals Amerikanen, Fransen, Engelsen, Duit-
sers ... dit wel te pas en te onpas mogen
etaleren?
Om nog maar eens Conscience te citeren :

TAXSHIFT-VOORDELEN REEDS ACHTERHAALD (Zullen niet volstaan om ASIELOPVANGKOSTEN te dekken).
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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

“Dit geschiedde ook, men leerde Frans,
niet slechts om een uitheemse taal te ken-
nen, maar om een waarde, die het Vlaams
nu niet meer geven kon, te verkrijgen; men
liet de kleding der vaderen daar, om de
vreemden in alles na te apen, men zwoer
de ernstige en ware beleefdheid af, om
zich aan de bedriegende politesse en de
gemaakte houding der Fransen over te
geven – en op die wijze plaatste zich de
Belg voor de vreemden, gelijk een leerling
voor zijn meester. Wie een druppel echt
Vlaams bloed in de aderen heeft, zal beken-
nen dat dit een schandelijke plaats is en
dat een Volk niet lager zinken kan.” Einde
citaat.
En inderdaad: het Belgische karkas heeft
vanaf de Belgische revolutie veel van ons
Vlaams nationaliteitsgevoelen weggegomd
en/of onderdrukt. Het Belgische cordon is
ontstaan ingevolge een niet zo democra-
tisch uitgevoerde maar wel goed uit-
gekiende revolutie meer dan 180 jaren gele-
den, ten behoeve van een aantal Franse en
Franstalige potentaten, en zeker niet ten
behoeve van “het” volk. Hoe kan het ook
anders? Er leven minstens twee volkeren in
dit kleine landje. En dat dit ook een werke-
lijkheid is, moge genoegzaam blijken uit
alle mogelijke kunst en vliegwerk dat op
politiek vlak nog steeds wordt opgevoerd
om dit land bij elkaar te houden. Ofwel
wordt de alom gekende wafelijzerpolitiek
gebruikt – met onvermijdelijke verspilling
van middelen als gevolg – ofwel worden
noodzakelijke beslissingen weggestemd via
alarmbellen of andere constitutionele
veto’s.
En nochtans is die Vlaamse identiteits-
beleving en bewustwording cruciaal voor
de welvaart van ons volk. Gelukkig is de
laatste tijd enig besef van die noodzaak bij
een groot deel van de Vlamingen al stilaan
binnengesijpeld.
De strijd voor Vlaamse autonomie is een
rechtvaardige economische strijd, om-
dat Vlaanderen omwille van het huidige
Belgische karkas, niet in staat is haar eigen
economische koers te varen, in het belang
van alle Vlamingen.
Na zijn economisch betoog ging de spre-
ker verder:
Verandering gaat immers in tegen een
status quo dat natuurlijk nog steeds in het
voordeel van de franstaligen speelt, die
kunnen rekenen op financiële transfers, die
nog steeds onverkort blijven bestaan. Uit

een studie van Vives, het onderzoekscen-
trum van de KU-Leuven omtrent regionale
economie, blijkt dat er elk jaar 11 miljard
euro overgeheveld wordt van Vlaanderen
naar Brussel en Wallonië, 11 miljard euro
per jaar dat Vlaanderen zelf niet structureel
kan besteden in het voordeel van haar
eigen economie en dus bevolking.
Solidariteit weet je wel .... Wist u trouwens
dat Vlaanderen, zoals blijkt uit een studie
van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale
Zekerheid, in 20 jaar tijd aldus 260 miljard
euro naar Brussel en Wallonië heeft ge-
transfereerd? Dit is meer dan 40.000 euro
per Vlaming of meer dan 150.000 euro voor
een gemiddeld gezin. 
Op het moment dat wij allen de gevolgen
van deze economische crisis elk aan den
lijve ondervinden, wordt het steeds moei-

lijker deze onrechtvaardige geldtransfers te
verdragen en zelfs op te hoesten. Hoe lang
gaan de Vlamingen dit nog tolereren ?

Hij eindigde zijn toespraak met het onver-
mijdelijke en noodzakelijke emotionele
betoog:

Op cultureel, economisch en sociaal gebied
speelde Vlaanderen steeds een hoofdrol.
Het is mijn overtuiging dat onze kinderen
vandaag heel veel aangeleerd krijgen over
andere culturen en volkeren, wat zeker
O.K. is in het kader van de openheid naar
de wereld toe, maar zonder terdege inge-
wijd te zijn in hun eigen identiteit, cultuur
en waarden. De wijsheid dat we een ander
maar kunnen appreciëren en respecteren
als we onszelf eerst appreciëren en
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respecteren, geldt niet alleen op individueel niveau, maar evenzeer
op groepsniveau. Vanuit een fiere, evenwel niet zelfvoldane over-
tuiging van ons eigen kunnen en geschiedenis, zouden de Vlamin-
gen zich veel efficiënter en zelfverzekerder in alle openheid mani-
festeren binnen de almaar kleiner wordende wereld. 
Vandaag worden we echter in die evoluerende opgang naar zelfbe-
wustzijn steeds geremd door tegenwerkende populistische rede-
neringen en dooddoeners als “niet te vermijden mondialisering”,
“Europese identiteit in wording”, “iedereen is omni-presente
wereldburger”, “solidariteit met alle, zelfs onwillige vreemdelin-
gen” , enz...

Het is evenwel onloochenbaar dat er zoiets bestaat als een
Vlaamse cultuur, een Vlaams/Nederlandse taal, een Vlaamse iden-
titeit, een Vlaams volk. Laten we dan ook het licht van de zon niet
miskennen en overtuigd van onze rechten, vechten voor een
verdere verzelfstandiging van Vlaanderen. Het is voor mij en
hopelijk voor jullie dan ook duidelijk geworden dat we in een on-
afhankelijk Vlaanderen andere prioriteiten zullen kunnen stellen
die dichter aanleunen bij de overheersende mening van de Vlaamse
bevolking. Deze maatregelen zullen van Vlaanderen een sterk
economische land kunnen maken dat aansluiting vindt bij de
sterkere Noord-Europese landen. Een sterk Vlaanderen betekent
ook de introductie van een sociaal rechtvaardig en betaal-

baar systeem ten voordele van de werkelijk hulpbehoevenden van
ons land. Een sterk Vlaanderen zal ook een goede stimulans kun-
nen zijn voor Wallonië om zelf het heft in eigen handen te nemen en
zich aan ons op te trekken: liever een welvarende buur dan een
behoeftig stiefbroertje. Op die manier is de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd ook een strijd voor de welvaart van onze nabuur en dus
een werkelijke solidariteit gebaseerd op verantwoordelijkheid. In
dat Vlaanderenland zal dan ook de integratie van allochtonen
moeten plaatsvinden op een structurele manier en dit kan niet op-
tioneel zijn. Wie komt leven in een gemeenschap dient zich
aan te passen aan de taal, gewoonten, waarden en normen
van die gemeenschap. Het is omgekeerd ook aan deze gemeen-
schap om open en ontvankelijk te zijn voor de gewoontes en waar-
den van de nieuwe Vlamingen, echter enkel en alleen zolang deze
niet haaks staan op de door onze voorouders in het verleden fel be-
vochten rechten en vrijheden. Niemand kan en mag een individu of
een volk de drang naar eigenheid en vrijheid ontzeggen. De strijd
voor Vlaamse onafhankelijkheid is een rechtvaardige sociale en
economische strijd die de moeite waard is om met zijn allen aan
te gaan, zonder schroom of angst

Lang leve Vlaanderen! Ik dank u. 

Kurt Moons
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In een van onze vorige nummers
hebben we het FIT (Flanders Invest-
ment & Trade), het investerings- en
handelsagentschap van Vlaanderen,
voorgesteld. Dit agentschap is wereld-
wijd actief en wil de economische be-
langen van Vlaanderen ondersteunen.
Dit netwerk met goede kennis van de
lokale buitenlandse groeimarkten,
zorgt ervoor nieuwe investeringen
voor Vlaamse bedrijven binnen te
halen. Onlangs werden nieuwe FIT-
kantoren geopend in Houston (VS);
Vancouver (Cnd); Lima (Peru) en in
Vilnius (Lt). In Nigeria of in Ghana is er
een nieuw kantoor gepland. Daarnaast
heeft Vlaanderen een uitbreiding
voorzien van nieuwe ”antennes” in
Koeweit, China en Myanmar. Deze ini-
tiatieven verhogen de exportmo-
gelijkheden voor onze bedrijven en zijn
goed voor de tewerkstelling in Vlaan-
deren. Tot spijt van wie het federaal
benijdt.

In een interview dat Frans Crols had
met Remi Vermeiren (gepensioneerde
grote baas van de KBC) gepubliceerd
in ‘t Pallieterke antwoordde hij op de
vraag:  
De analyse over de politieke en
maatschappelijke tweederangsrol
van Vlaanderen is reeds vaker
geformuleerd. Wat maakt de on-
afhankelijkheid dringend?
“Het verschil met vroeger, en ook het
verschil met 2005 toen het Manifest

voor een Zelfstandig Vlaanderen ver-
scheen, is dat de Vlaamse welvaart
door de Belgische recepten, traagheid
en blokkades steeds sneller verzwakt
en dat de Vlamingen, omdat de essen-
tiële hefbomen van een goed beleid –
eenvoudige structuren, transparantie,
een eigen fiscaliteit en goede sociale
wetten – uit onze handen gehouden
worden, die welvaart niet kunnen in
stand houden. De tekorten van de Bel-
gische staat, en voornamelijk Wallonië,
kunnen en moeten zij niet ten eeuwige
dage blijven dragen, o.m. gezien de ver-
grijzing. Bovendien, en niet minder be-
langrijk, ik druk erop, vraagt de glo-
balisering en de vervreemding die zij
onder meer meebrengt dat Vlamingen –
net als gelijk welke andere gemeen-
schap of volk -, door zelfstandigheid
meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn
verwerven en – daardoor – opener wor-
den en beter met kritiek, in de eerste
plaats zelfkritiek, kunnen omgaan.”

Na de val van Napoleon in 1815 werd
na een kwart eeuw Frans bestuur,
door de vroegere grootmachten het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
opgericht. De Zuidelijke en Noorde-
lijke Nederlanden werden na bijna 250
jaar terug onder één dak samenge-
bracht. Koning Willem I zorgde ervoor
de verfransing van Vlaanderen een halt
toe te roepen. Hij deed dat ondermeer
door in Lier een ”kweekschool” (Rijks-
normaalschool) op te richten om

Weetjes

leerkrachten Nederlands op te leiden,
waarbij de Latijnse stadschool en de
burgerschool (meisjes) dienst deden
als oefenschool. Dat de Franstalige
bourgeoisie met steun van de Franse
militairen er na vijftien in geslaagd is
deze staatsvorm op te blazen is be-
treurenswaardig en niet te vatten. De
nalatenschap is evenwel groot op taal-
gebied en op economisch vlak. Wij her-
denken 200 jaar Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden niet alleen in Gent,
maar we doen dat ook op 3 oktober in
Lier.

In een van onze vorige nummers had-
den wij het over de plaag van de plaas-
moorden (boerderijmoorden) in Zuid-
Afrika. Het is niet verwonderlijk dat de
Zuid-Afrikaanse overheid met presi-
dent Zuma (ANC), 25 jaar na het einde
van de apartheid, zeer weinig on-
derneemt om de blanke boeren te
beschermen. Om dit aan de kaak te
stellen werd hierover door Pheonix-
films een aangrijpende langspeelfilm
“Treurgrond” gemaakt in regie van
Darell Roodt, Afrikaans gesproken.

Deze film werd midden juni op drie
plaatsen in Vlaanderen in ”avant-pre-
mière” voorgesteld. VRT en VTM had-
den gemeld geen interesse te hebben
om over dit onderwerp te praten. Ook
de pers bleef afzijdig, het ”cordon sani-
taire médiatique” indachtig. De kans
bestaat dat deze film op DVD wordt uit-
gebracht. Over dit weinig bekende the-
ma werd eveneens een boek gepu-
bliceerd ”Treurgrond, de realiteit van
de plaasaanvalle, 1990-2012”, samen-
gesteld door dr. Dirk Hermann.  
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Herken je plekje

Hoeilander Raymond Mat wist me snel te melden dat de
groentenwinkel van Gaston Platton (zie vorig nummer blz.
14) onderaan de Kerkhofberg of Zavelberg lag langs de
Jezus-Eiksesteenweg. En wat zelfs bij Hoeilanders minder
gekend is vandaag: ze verkochten er rond de jaren 1960 ook
chrysanten, geteeld in serren waar geen druivelaars in ston-
den. En dat die winkel gunstig lag voor chrysantenverkoop
heeft u al begrepen. 
En nog een nieuwtje: mevrouw Platton was familie van
heemkundige David Rosier. En het meisje op de foto zou vol-
gens hem wel eens de moeder kunnen zijn van de
(wereld)bekende Hoeilaartse neuroloog Steven Laureys.

Maar laten wij zeker ook terugkeren naar het gesloopte huis
naast het Overijsese Justus Lipsiushuis. Hier wordt Domi-
nique Goedhuys onze gids en ze stuurde zelfs foto’s en inte-
ressante familiegegevens. Het afgebroken huis langs de
Pater Isidoor Taymansstraat werd begin van de jaren 1900
gebouwd – wie was de architect van de toch mooie villa? –
door haar overgrootvader François Charliers, toen beter
gekend als Sooi va Susses. Het perceel hoorde nog bij het
Lipsiusdomein en vroeger stond er op de plaats van het afge-
broken huis een schuur. Het huis zou ‘Onze Rust’ gaan
heten, maar werd die naam er ooit op aangebracht? Zeker is
dat Dominiques overgrootouders er nooit zelf in gewoond
hebben en dat zij het rond 1940 verkochten aan … (?)
Voor de firma Dutra – van Tombekenaar Willy Michiels
mochten we vernemen dat het echtpaar Nelis Dutrannoit
heette – er zich vestigde was er een grote loods of schuur,
met hoogstwaarschijnlijk een melkerij, want Dominique
bezit nog een foto waarop een hond een melkkarretje voort-
trekt. En er stond ook een grote appelboomgaard, zoals u op

bijgevoegde foto’s kan zien, maar beginnen wij met de oud-
ste fotokaart, weliswaar erg vaag, uit 1903, geschreven naar
mejuffrouw Jeanne Charliers.

De villa met boomgaard. Is de muur dezelfde als vandaag?

BOMVOL BANDJE AAN DE ZEE.
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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

Appelboomgaard in het vroegere Lipsiusdomein. Nogal een
verschil met vandaag! Stonden er (op de achtergrond vaag
te zien) serren op de Mollenberg?

En in de laatste bijdrage van december trekken wij langs een
steile straat omhoog naar een wijk waar wij kennis maken
met vele kleine en grote nieuwtjes. Benieuwd of u de weg er-
naartoe al herkend heeft?!

En nog even dit dankwoord. Bedankt, David, Dominique,
Raymond en Willy. Met jullie hulp krijgen heemkundige
nieuwtjes een sprankelend nieuw leven. 

Francis Stroobants       
francis.stroobants@telenet.be

GOED BEZIG : E.U. - DOLCE FARNIENTE.
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‘t Is om er hopeloos van te worden!
Hoe weinig de ”grootmachten” kunnen
of willen doen aan de huidige toestand
in verband met massa’s vluchtelingen
die overal vandaan komen en in er-
barmelijke omstandigheden proberen
een betere, gezondere, en veiligere
omgeving te vinden voor hun familie.
Daarbij is ons redelijk georganiseerd
en sociaal gevorderd Europa natuurlijk
de grote trekpleister. Spijtig echter dat
de al dichtbevolkte streken de grootste
aantrekkingskracht schijnen uit te oe-
fenen. Ook belast deze mensenstroom
overmatig onze sociale diensten die
daarop niet voorzien zijn en eigenlijk
daarvoor ook niet bedoeld waren. Het
probleem wordt ook nog schrijnender
als deze instroom leidt tot een
meerderheid in de scholen en later in
ons alledaagse leven. Wij willen toch
ook graag overleven zoals wij dat
gewoon zijn en graag hebben. Immi-
granten kunnen snel overrompelaars
worden als er te veel tegelijk komen
(invasie?). Eigenlijk zouden de meeste
van deze mensen misschien toch liever
in eigen land blijven als het daar leef-
baar en rechtvaardig was. Ter plaatse
hulp bieden waar mogelijk schijnt een
redelijke optie, maar blijft blijkbaar te
beperkt om voldoende invloed te
hebben. 
Ook in Europa zitten we met proble-
men, Griekenland, maar ook Portugal
en Spanje schijnen nog met een
onzekere toekomst te kampen. Toch
zitten daar grote (en rijke) voetbalploe-
gen; Spelen gaan nog steeds boven
brood! Slowakije neemt enkel christe-
nen binnen vanuit Syrië, waar die in-
derdaad vervolgd worden. Als argu-
ment, het lijkt een beetje op Australië,
beweren ze dat moslims niet gelukkig
zouden zijn in een land met christelijke
waarden. Wat kun je daarop tegen

hebben? We zien dat dagelijks in de
kranten. Toch vindt de EU dat er
sprake is van discriminatie, en deze
keer geen positieve, want dat mag nog
wel, als het niet voor ons is! 
IS, de Islamitische Staat, is kwaad op
België, ze hebben waarschijnlijk naar
onze BRT gekeken, want daar werd de
balans opgemaakt, open en bloot, van
de Belgische militaire acties, F16 en co,
van het laatste jaar en de grote suc-
cessen bezongen. IS gaat daar dus iets
aan doen: bibliotheken, scholen, mark-
ten, openbaar vervoer, niets zal meer
veilig zijn in dit katholieke landje. Alles
vliegt de lucht in zijn de juiste woor-
den. Anders zijn ze goed bezig, de BRT,
ze zeggen dat men respect moet
hebben voor de mensen hun overtui-
ging en religie, maar passen dat maar
mondjesmaat toe als het over paus of
pastoors gaat, de bisschoppen niet te
vergeten. De islam heeft natuurlijk
doorslaande argumenten om het re-
spect desnoods af te dwingen. Ze
komen regelmatig op tv met hun
gruweldaden en moeten dus niet zelf
voor een publicitair budget zorgen. 
De kogel is eindelijk door de kerk, ons
landje mag zich eindelijk verblijden in
de aanwezigheid van een islamitische

school, toevallig in Schaarbeek met het
Frans als voertaal Frans; maar Meche-
len wil niet achterblijven en denkt ook
aan de toekomst van onze samenleving
met een dergelijk initiatief. 

Nog eens wat over ”Parking C”, het
enorme prestigeproject van Brussel. Ik
las ergens dat de datum voor het begin-
nen der werken al vastligt. Straf toch
als er nog geen enkel dossier af is. Het
milieu, het verkeer, de nodige bouw-
vergunningen, maar de trein is waar-
schijnlijk nog moeilijk te stoppen. Zo
gaat dat in dit eigenzinnig landje. Er
werd bestudeerd dat het oude stadion
opwaarderen drie keer minder zou
kosten, met behoud van het atletieksta-
dion, maar Brussel heeft toch chro-
nisch geldtekort en daar wen je wel
aan, vooral als je weet waar je centen
kunt halen. Het noorden van de ring is
nu al een erg knelpunt, nu komen daar
kortelings twee grote winkelcentra bij
en een voetbalcomplex, begin maar te
sparen voor een helikopter !

We moeten bal twee al eens heel dun
raken om zo weinig mogelijk af te
wijken van onze richting. Dat kan
alleen maar veilig door de keubal in het
centrum te raken, dus zonder enig ef-
fect en daarbij een heel zachte door-
dringende duw te geven aan de keubal.
Dit geldt nog meer als het over een
grotere afstand gaat tussen bal 1 en 2.

Jan Goossens

Biljarten op zijn Belgisch

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Della Bosiers

De Vlaamse kleinkunstzangeres Della
Bosiers werd geboren in Mortsel-Oude
God in 1946 als Adèle Bosiers. Zij
studeerde journalistiek aan de Hoge-
school voor vrouwen in Antwerpen.
In de jaren zeventig leerde ze de
Nederlandse pianist en componist Ben
Van der Linden kennen, die later haar
levensgezel zou worden.  
Tijdens haar studie nam ze in 1966 deel
aan een interuniversitaire talentenwed-
strijd van Antwerpse universiteitsstu-
denten ”Carpe Noctem” en won met
het lied ”Le Jardin de mon Coeur”. Kort
daarop werd ze ontdekt door Ramses
Shaffy en Thijs van Leer en kon ze
regelmatig optreden in de Roma in
Borgerhout met vooral Nederlandsta-
lige liedjes naast haar Franstalig reper-
toire.
In 1971 bracht ze haar eerste LP uit on-
der de titel ”Della Bosiers” met o.m.
een liedje over het klein stationnetje
Haren Buda midden in een industriege-
bied tussen Brussel en Vilvoorde, dat
de titel meekreeg ”Fleur de Buda”. In
1974 verscheen haar tweede LP
”Kwartetten met Della Bosiers” met het
amusante liedje ”Jefke” en een gezon-
gen ode aan haar dochtertje ”Cléo in de
kinderwagen”. Even later kwam haar
derde LP ”Met Hart en Ziel” met een
treurig lied ”Oud Vrouwtje”. Haar laat-
ste LP was ”Della Verzameld”. Della
Bosiers zou één singletje hebben
opgenomen onder de titel ”Centraal
Station”. Samen met Wim de Craene
zong ze in een duet ”Mensen van acht-

Uit sympathie

JEFKE
Ze hebben me m’n zachte gee’s al
vaak verweten 
Sinds ik hier in het Noorden ben
beland 
Ik heb hier heel wat builen slechte
friet gefreten 
Ze hebben me gezegd 
”Je moet het maar vergeten 
Die passie voor het blonde Vlaamse
land” 
Maar aan de weg naar
Scherpenheuvel 
Tussen Geel en Kasterlee 
Staat een huis met groene luiken 
Aan een kleurige allee 
Je ziet er ‘t uvre van Gezelle 
En de werken van Teirlinck door het
raam 
En op een bordje naast twee goed
gepoetste bellen 
Daar staat een naam 
De naam van Jefke, Jefke, Jefke,
Jefke 

Ach, Bastos kan je ook in
Amsterdam wel kopen 
Een glas Stella in een duur café 
Maar bij Jefke om de hoek 
Nog geen minuutje lopen 
Daar was een staminee 
Die was tot vier uur open 
Een automatisch orgel voor ons
twee 
Aan de oevers van de Nete 

Tussen Herentals en Lier 
Ben ik Nederland vergeten 
Bij de frieten en het bier 
En daar lag ik met Jefke in het koren 
Zei ik dingen waarvoor ik me nu
schaam 
En ik schreeuwde, heel de wereld
moest het horen 
Zijn naam, zijn naam 
De naam van Jefke, Jefke, Jefke,
Jefke 

Ik ben terug in Amsterdam want er is
Herfst gekomen 
En de wind blies door de muren in
ons hart 
Hij hijft de warmte van de zomer met
zich meegenomen 
En daar woeien in de verte al mijn
zomerdromen 
Om ons heen werd de wereld kaal en
zwart 
Op het busstation van Hasselt 
Stond ik eenzaam in de kou 
Op het leeg perron in Brussel, stond
ik Jefke, zonder jou 
Maar nu ik terug ben in het Noorden 
Kijk ik dikwijls verdrietig uit m’n
raam 
Want dan hoor ik weer die lieve
Vlaamse woorden 
En weer die naam 
De naam van Jefke, Jefke, Jefke,
Jefke  

tien”; tijdens het digitale tijdperk zong
ze in de jaren negentig een CD bijeen
”Tien plekken om nooit meer te ver-
geten” en zong ze in 1998 als meter van
de ”Kom op tegen kanker”-actie ”Er is
nog zoveel te doen”.
Ze heeft een tijd lang als journaliste
gewerkt voor het weekblad Knack, ze
componeerde muziek voor TV-feuil-
letons, ze had haar wekelijkse column
van 1986 tot 1988 voor het radiopro-
gramma ”Het Genootschap” op BRT2
Brabant, presenteerde enkele TV-pro-

gramma’s en zat vanaf 1976 in het
panel van de ”Wies Andersen Show”
waardoor ze bekendheid verwierf bij
het bredere publiek. Ze won tweemaal
de gouden pen voor ”Tien voor Taal” en
fungeerde als vast jurylid voor het
BRT-programma Sterrenwacht; daar-
bovenop presenteerde ze voor BRTN
het culinaire TV-programma ”Cordon
Bleu’. En ze was ook actief voor de
Nederlandse TV-stations  AVRO, KRO,
TROS, NCRV, NOS en zelfs voor de
RTBf in Franstalig België.
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Stas BernardUit sympathie

Kort genoteerd

* 150 ZOETE ZOMERS. Je kon er in Hoeilaart, Huldenberg,
Overijse en Tervuren niet naast kijken. Geslaagd initiatief
en ook de Overijsese druivenfeesten in een nieuw kleed-
je vielen best mee. Nu nog meegenieten van het
Hoeilaartse Druivenfestival.

* Serristenvilla’s in de hele druivenstreek? Wie verzamelt
ze in een fraai boek vol prachtige foto’s? Mark Pieters
natuurlijk. Echt de moeite waard. In ‘t laatste
spoorslagnummer leest en geniet u meer.

* Kunstenaars laten hun werk deze zomer fijn bewon-
deren. In een boekje Route Royal, genoemd naar de
populairste tafeldruif en geproduceerd door KunstVoer
en de Sterredru!f, vindt u alle foto’s en gegevens. Te koop
op de gemeentelijke diensten.
Maar aan de hand van dit kaartje kunt u ze persoonlijk in
het echt gaan bewonderen. Curator Tjerrie Verhellen
mocht rekenen op de steun van de vier gemeenten en de
provincie Vlaams-Brabant.

* Over de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 is er al twee-
honderd jaar veel te doen geweest. Hoeveel duizenden
bladzijden zijn er al aan gewijd? Hoeveel bezoeken en
voordrachten? In de druivenstreek is de boeiendste
verteller m.i. ongetwijfeld Marcel Gerritsen. Maar de
afgevaardigden van de Overijsese partnergemeenten

Bacharach, Bruttig-Fankel, Lecco, Mâcon en Modra
mochten in Waterloo zelf ook luisteren naar de plaat-
selijke gids Alain Geûens.
Eén der laatste twistpunten was een Belgisch 2 euromunt
die voor de uitgave al op de gevoeilige tenen trapte van
de vijfde Franse republiek. Het Belgisch Munthuis gaf
dan maar deze herdenkingsmedaille uit. Fraai!
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* Op donderdagmiddag 22 oktober spreekt Francis
Stroobants om 14 uur in de zaal van het OCMW-rust- en
verzorgingstehuis over wat er tussen Overijse en
Hoeilaart leeft of niet leeft. Bestel tijdig je kaart –
slechts 50 bezoekers buiten de gasten van Mariëndal!  –
aan het loket van het Cultureel Centrum Den Blank.

* Enkele activiteiten van Davidsfonds Overijse:
1) Op donderdag 1 oktober is er een uitstap  naar het

kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde. Samen rijden is
mogelijk als u om 12 uur op het Justus Lipsiusplein bent.

Toegang met gids is 10 euro voor max. twintig personen.
Reserveren bij voorzitter Gerard Charlier (02 687 56 65)
voor het bezoek dat van 13.30 tot 15.30 uur zal duren.

2) Vers geperst. Geen druiven, maar boeken van het Davids-
fonds! Op 11 oktober in een bovenzaal van Ter IJse,
Stationsstraat.

3) En op 24 oktober wordt een daguitstap naar het Ursuli-
nenklooster van Onze-Lieve-Vrouw-Waver geprogram-
meerd. En een geleid bezoek aan de stad Lier. Vertrek aan
de markthal op het Stationsplein om 8.30 uur. Vrij mid-
dagmaal. Deename in de kosten: 20 euro per persoon en
voor 22 oktober te storten op BE44 4342 5928 5145 met
vermelding ‘Ursulinenklooster’. Meer inlichtingen bij
Claire Vandaele, 02 305 90 53.

4) Op zaterdag 7 november is om 14 uur Europalia Anatolië
in Bozar aan de beurt in Galerij Ravenstein te Brussel.
Samenkomst aan het museum om 13.45 uur; 10 euro voor
leden en 12 euro voor niet-leden en inschrijven bij
voorzitter G. Charlier (zie boven).

5) Op donderdag 26 november bent u welkom voor de
lezing “De Nederlanden van eenmaking tot verdeling”
door dr. Edward De Maesschalck. Afspraak in de polyva-
lente zaal van Den Blank! 8 euro voor leden en 10 euro
voor niet-leden.

DE GESCHIEDENISLES VOOR EUROPESE DUMMIES.



De Kronkel

Missen is menselijk, zeker als ons hoofd in een kronkel zit.
We kregen de melding der foute opbouw der jongste opgave
van Johan Vandermeeren uit Duisburg. Spijtig genoeg kon er
geen prijswinnaar geloot worden. Maar – niet getreurd –
voor de twee laatste Kronkels aller tijden wordt de prijzen-
pot verdubbeld. Meedoen dus! En je oplossing sturen naar
Jan Goossens, Hannekensbosweg 8, 3090 Overijse of per
e-post. 

Veel geluk!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 4

2
3
4 8

5 3

6 7

7 6

8 5

9 1

10
11 9

12 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontaal:

1. ‘... staan’ was een geliefd spel waarbij lenige kinderen zolang
mogelijk in kopstand bleven

2. ... wie ... toekomt –  ... plegen
3. Droogoven – noot – Uiting van koude
4. Een raam zonder  a’s – Bruto – Klinkers van ‘vuur’
5. Anagram van ‘Pipo’ – Anagram van ‘tik’
6. In 1981 trad de toen nog vrij onbekende Ierse popgroep U2 op

in ...
7. Film – Overdreven – omgekeerde ‘onder andere’
8. Dat ... is niet te spinnen
9. Dat ... je aan de straatstenen niet kwijt – Beryllium – Stop dat

geld maar weer in de ...
10. Beter een ... dan een apenstaartje, argumenteerde de

computerverkoopster
11. Deel van de ziel volgens de Oud-Egyptische mythologie –

Populair wetenschappelijk maandblad –  Terreurbeweging
12. De beroemde Tiendenschuur van de Cisterciënzerabdij Ter

Doest bevindt zich in ...

Verticaal:

1. Ons ‘appeltje voor de dorst’ is in Wallonië een ... – Wie de arme
geeft, leent de ...

2. Kluizenaar –  ... Clooney
3. ... publica – Public Relations – Uiting van pijn
4. De man met de ... – Dat kan ik wel in mijn holle ... stoppen
5. Nota bene – ‘meedoen voor spek en ...’ betekent zoveel als

werken zonder er geld mee te verdienen –  Noodbericht
6. Vlaamse humor zonder grenzen. De Japanse televisie zond

onlangs een deel uit van de show van ... Kruismans – Eerste
helft van een balsport

7. ... an die Freude – Iets van ... tot gort vetellen
8. Frans goud – ‘Iemand een ... stoven’ –  ... Katoen
9. ... Sese Seko – Ben je ... weer terug – Secretaris-generaal
10. Middeleeuws bier werd gebrouwen met ..., een mengsel van

aromatische kruiden –  ... noch kracht hebben


