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Mei ’68. Wie jonger is dan 50 was toen nog niet eens geboren.
Zwart-witbeelden van anti-Viëtnambetogingen, Make love not war, Leuven Vlaams, Dolle Mina’s, de Praagse lente, Woodstock, de
Flower Power… en uiteraard de opgebroken kasseien in Parijs overlappen elkaar op een tamelijk chaotische manier. Wat betekenen
die beelden vandaag? Hing er echt iets in de lucht en is het blijven hangen, of allang weer verdampt? Was het een hormonale
opstoot van de middenklassenjeugd, verwend door de Golden Sixties? Heeft de beweging iets meer opgeleverd dan korte rokjes,
geitenwollen sokken en kakmachines?
Voor de latere generaties is de soixante-huitard het synoniem geworden van de salonrevolutionair die, eens hij zelf aan de hefbomen
kwam, een nieuwe dictatuur instelde van de maakbare maatschappij, gegrondvest op een vrijheid-blijheid-ideologie, maar ook op
een enorme regelneverij en het beruchte politiek-correcte dwangdenken.
Dit jaar is ze dus een halve eeuw oud, die legende. Ter gelegenheid daarvan trekt Johan Sanctorum de boer op met een
geanimeerde lezing: Tournée 68. Verwacht geen historisch overzicht of een academisch referaat, maar een geanimeerd dieptezicht
met punch.
26-5 om 20 u.: Overijse/Terlanen, Café Het Klein Verzet, Bollestraat 1, 3090 Overijse – Inkom €5
24-6 om 10.30 u.: Hoeilaart – Rodenbachfonds,  G.C. F. Sohie, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart

– Abo Hoeilaart: €3 – VVK-leden: €4 – Kassa: €5
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Het heden is ook het resultaat van het verleden.

(Nieuwsblad / Universiteitsarchief KU Leuven)



POLITIEKE SITUATIE DRUIVENSTREEK 2012-2018.
Een Vlaams beleid vanaf 2018? Hopelijk, maar cijfers doen denken.

In Hoelaart zijn CD&V en N-VA als kartel opgekomen.
In Overijse zijn OV2002 en N-VA op één lijst met CD&V in
kartel opgekomen.
In Tervuren en Huldenberg zijn alle partijen afzonderlijk
opgekomen.
De gevormde coalities in de vier gemeenten zijn
gearceerd.
De gemeenten met een O-VLD burgemeester hebben tot
vandaag geweigerd om na te denken over een
gebeurlijke fusie, die er toch zit aan te komen. Hoeilaart
en Overijse moeten eerst worden overgeheveld naar het
arrondissement Leuven (onze voorkeur) of Tervuren en
Huldenberg naar het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Daar is geen staatshervorming voor nodig, maar dat ligt
voor sommige politieke partijen heel moeilijk. Idem voor
het samenvoegen van de twee politiezones. Interessant
om conclusies te trekken zou het aantal stemmen
definiëren per partij in de volledige Druivenstreek zijn.
Vanuit Hoeilaart horen we nog altijd dat de liberale
burgemeester Franstaligen achter gesloten deuren
faciliteiten verleent en dat  de gemeentediensten
aangespoord worden om zeer soepel te zijn met de
taalwetgeving.  Hoe zit het in Huldenberg? Worden er
ook verdoken faciliteiten verleend?

Vlaams Genootschap Overijse

Hoeilaart Overijse Tervuren Huldenberg TOT

Gerechtelijk arrondissement Brussel Brussel Leuven Leuven Druivenstr
Administrtief arrondissement Halle-Vilv. Halle-Vilv. Leuven Leuven
Oppervlakte km2 20,43 44,4 33 39,6 137,43
Bebouwd (%) 30 26 19 12,2
Aantal inwoners 2016 11165 25000 22000 9762 67927
Buitenlanders 1664 5000 5324 674 12662
Werkloosheid 525 1175 968 332 3000
Gemiddeld inkomen 19870 19900 19800 19760
Burgemeester O-VLD N-VA N-VA O-VLD
Aantal zetels (incl OCMW) 22 28 28 22 100
Schepenen O-VLD 4 1 0 2
Schepenen Groen/Pro Hoeilaart 1 0 1 0
Schepenen N-VA 0 1 3 0
Schepenen Overijse 2002 0 2 0 0
Schepenen CD&V 0 2 2 2
OCMW-schepen Pro Hoeilaart N-VA Groen CD&V
Raadsleden O-VLD (GT) 7 4 7 4
Raadsleden Groen/Agalev/Pro 1 2 3 3
Raadsleden N-VA 2 3 2 4
Raadsleden Overijse 2002 0 2 0 0
Raadsleden CD&V 4 2 3 4
Raadsleden PLUS 0 7 0 0
Raadsleden UF 1 0 0 0
Raadsleden Tervuren Unie 0 0 4 0
Raadsleden Spa 0 0 0 1
Uitgebrachte stemmen 6362 14115 11792 6400 38669
Opkomst (%) 90,4 88 98,4 90,76
Stemmen op Vlaamse lijsten 5839 10691 9789 6400 32719
Stemmen op Franstalige lijsten 523 3424 2003 0 5950
Politiezone Druivenstreek Druivenstreek VODI VODI
Postcode 1560 3090 3080 3040



De Europese slinger slaat volledig door.

Nu al is Guy Verhofstadt (O-VLD)
bezig met het verdelen van
interessante postjes via het
systeem van de
”Spitzenkandidaten”.  Voor de
politieke partijen wordt door
Europa 17 miljoen extra
voorzien om hun kiescampagne
voor de Europese verkiezingen

te financieren. Van de 73 zitjes die vrijkomen ten gevolge
van de Brexit, worden er 27 verdeeld onder de huidige
lidstaten.  Brexit betekent exit. (Veerle Wouters VW).
Wat ons betreft mochten die 73 Britse zitjes gerust
verdwijnen. Dat had een besparing opgeleverd van
ettelijke miljoenen euro. Maar waarom nog die extra
zitjes? De kostprijs van het Europees Parlement loopt nu
al op tot 2 miljard euro per jaar. Maar ook wat Turkije
betreft kan men meer dan 500 miljoen euro per jaar
recupereren. Dat was nog een mooie bijkomende
besparing geweest die niemand voelt. 
Vuye & Wouters verzetten zich ook uitdrukkelijk tegen
een verdere uitbreiding van de EU. De EU heeft zich nog
niet te veel bewezen de laatste tijd. Kijk maar naar de
Griekse europroblematiek, de vluchtelingencrisis

enzoverder. Europa moet efficiënter zijn en respect
hebben voor de soevereiniteit van de staten en de
regio’s. Het systeem van de Europese kieskring heeft het
gelukkig niet gehaald. 
Een ander heikel punt is Turkije. Het Turkije van Erdogan
kan nooit toetreden tot de EU. Zelfs premier Charles
Michel (MR) heeft ervoor gepleit de onderhandelingen te
‘bevriezen’ . Toch gaat er volgens de EU-begroting 2018
jaarlijks nog altijd meer dan 500 miljoen euro naar
Erdogan. Voor de periode 2014-2020 loopt dit bedrag op
tot een slordige 4,4 miljard euro. De EU heeft blijkbaar
geld teveel want ze denkt aan een uitbreiding met zes
Balkanlanden (Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina,
Macedonië, Albanië en Kosovo). Deze zouden in 2025
kunnen toetreden tot de Europese Unie. Het is ook geen
geheim dat in sommige van die landen de georganiseer-
de misdaad welig tiert. Het kan toch niet de bedoeling
zijn deze problemen te importeren naar de EU? Sommige
van die landen kennen veel spanningen, kijk maar naar
Macedonië en het conflict met Griekenland over het
gebruik van de naam.

Veerle Wouters

Kinderen van de collaboratie.

Moegetergde Vlamingen hebben reeds
tweemaal, met vreemde heersers, de valse
weg gekozen voor hun onafhankelijkheid, met
dramatische gevolgen... Tijdens de laatste
maand van 2017 werd door VRT CANVAS
hierover een zestal afleveringen uitgezonden.
De kinderen die aan het woord kwamen,
waren geboren in de loop van de jaren dertig
en veertig. Maar er waren er ook bij die
geboren werden in de jaren vijftig. Sommigen
waren overtuigde Vlamingen gebleven met hun
nationaal gedachtegoed en anderen werden
belgicistische heropgevoede Vlamingen. De Jodenhaat
die door een enkeling tot uiting kwam tijdens de laatste
uitzending had niets met het Vlaams nationalisme te
maken.
Wat heeft Vlamingen ertoe aangezet om zich in te lijven
bij het Vlaams legioen, bij de fabriekswachten, of te
fungeren als oorlogsburgemeester? Hadden de meeste
Vlamingen toen kennis van wat er aan het gebeuren was,
zoals wij dat nu, 70 jaar later, ervaren met alle moderne
middelen die er vandaag zijn?  Heel zeker niet!
In 1918 werden in het Duitse Keizerrijk alle
vorstendommen en aanverwanten opgedoekt en werd
de Weimarrepubliek opgericht, een wankele democratie
zonder economische en financiële middelen. De
Weimarrepubliek werd door de Nationaalsocialisten in
1933 vervangen door een dictatoriaal Duitse Rijk.
Na WO II, werd in 1949 door de Sovjets de dictatoriale
DDR gecreëerd naast een nieuwe Bondsrepubliek met
deelstaten (BRD), een democratie met heel veel
economische, financiële en geallieerde ondersteuning. 

Tot voor WO II was er bij ons wel enige
bewondering voor de snelle economische groei
van Duitsland, ten gevolge van hun militaire
industrie. De Belgische socialisten wilden toen
bij ons uitpakken met het ”Plan Deman” een
idee van de Belgische socialist en financiënmi-
nister Deman (1938). Na de Belgisch capitulatie
in 1940, publiceerde deze ex-minister zijn
”Manifest” waarin hij de socialisten opriep zich
niet te verzetten tegen de bezetter. In het veelal

katholieke Vlaanderen heeft de geestelijkheid in scholen
en jeugdbewegingen de jongeren opgeroepen zich te
weren tegen het bolsjewisme. Het VNV, met Staf De
Clercq riep op om zich bij het Vlaams legioen aan te
sluiten onder de hoede van de Leeuwenvlag. REX met
Léon Degrelle deed hetzelfde voor het Waals legioen,
met de Belgische driekleur voorop. Men kan niet
ontkennen dat er bij hen een zekere sympathie bestond
voor het nationaalsocialisme. Maar dat de Vlaamse
jongeren naar het Vlaams legioen trokken om Joden te
vervolgen, klopt niet.
De Jodenvervolging kwam begin de jaren veertig bij ons
niet ter sprake. De pers en de radioberichten waren
streng gecensureerd. Zij die het wel konden weten in
casu de Volkenbond zwegen en deden niets.
Prof. em. dr. Eric Ponette citeert hierover Pierre
d’Ydewalle, ooit gouverneur van West-Vlaanderen. Bij het
begin van WO II werd hij door de Belgische overheid
aangesteld tot verbindingsman tussen de ”Actie en
inlichtingendienst” in het bezette land en een kleine
vertegenwoordiging van de Belgische regering (die pas
na verloop van tijd toch in Londen was geraakt om in de
ambassade een regering in ballingsschap te vormen).



Ontwikkelingshulp lost de migratiecrisis niet op.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie sprak in de
Cercle Lorraine, een Brusselse businessclub voor
ondernemers. Denk niet dat de migratiecrisis kan
opgelost worden door meer te investeren in
ontwikkelingssamenwerking. Heel veel migranten,
middenklassers komen uit rijke landen als Nigeria, Ghana
en Ivoorkust. Ontwikkelingshulp helpt niet om de
migratiedruk te stoppen. Velen vluchten om
economische redenen en anderen wegens de
bevolkingexplosie. In 20 jaar tijd is de bevolking ondanks

de bloedige oorlogen in Syrië gestegen van 10 tot 22
miljoen, in Afghanistan van 13 tot 29 miljoen en in Irak
van 18 tot 30 miljoen.
Het Hof van Justitie in Straatsburg heeft in 2012 beslist
dat er geen bootjes met vluchtelingen mogen
teruggestuurd worden. Sindsdien is de mensensmokkel
de lucratiefste bezigheid geworden van mensensmokke-
laars, veel beter dan de drugshandel, prostitutie of
wapenhandel. Rijkere migranten zijn bereid het risico te
nemen en om duizenden euro’s te betalen om in
schamele bootjes Europa te bereiken. 
In 2016 hebben 700.000 migranten ergens in Europa asiel
aangevraagd. In plaats van duizenden migranten te laten
verdrinken in de Middellandse zee, zou de Europese Unie
akkoorden moeten onderhandelen met alle Noord-
Afrikaanse landen om vluchtelingen op te vangen. Er is
reeds een akkoord tussen de EU en Turkije om tegen
loyale vergoedingen vluchtelingen op te vangen. Theo
Vrancken stelt dat dit geen ideale oplossing is wegens de
mogelijke schendingen van de mensenrechten door het
autoritaire Turkije, maar zo stelt hij: ”Europa evolueerde
van moralistisch naar realistisch. Als we er niet in slagen
de migratiecrisis onder controle te krijgen is er binnen
kort geen Europese Unie meer”.

Is de kernuitstap in 2015 wel realistisch?

De zes nog actieve kerncentrales
zijn goed voor een dikke helft van
de nodige elektrische energie. Zij
gebruiken de splijtstof uranium.
Aan overschakelen naar de veel
minder vervuilende splijtstof
Thorium wordt niet gedacht.
Negen professoren energieweten-
schappen van de VUB, gaan ervan
uit dat het niet ”wijs” is om de
bestaande kerncentrales in 2015
uit te schakelen vooraleer er

voldoende alternatieven zijn die effectief voldoende
elektriciteit  produceren. Eind 2017 produceerden de
kerncentrales 55%, de gascentrales 28%, windmolens
6,2%, fotovoltaïsch 4% en andere vormen 6,3%.

De kerncentrales zouden tegen 2025 moeten vervangen
worden door negen nieuwe gasturbinecentrales en
andere vormen van alternatieve energie. Men schat dat
in 2025 24.000 MegaWatt zal nodig zijn. Dit betekent een
bijkomende verdubbeling van het aantal windmolens op
zee en te land en 26,7 km2 dak/land fotovoltaïsche
panelen in zeven jaar tijd. Wat doet men bij weinig wind
of zon? In Europa zijn er jaarlijks vijf tot tien dagen
”donkerluwte”. Deze evolutie zal veel geld kosten.
Minister van Energie Marghem denkt dat de prijs op
jaarbasis voor elektriciteit met maar € 15,- zal stijgen voor
een gemiddeld gezin. Mocht er toch een tekort zijn dan
kan men in Frankrijk bij Engie door hun kerncentrales
opgewekte elektrische energie aankopen... 

Bron: Opinie De Tijd

Hij moest verslag uitbrengen van de Duitse
krijgverrichtingen en de houding van de bevolking
tegenover de bezetter. In zijn boek ”Mijn oorlogsjaren”
(1997) schreef hij dat hij gedurende vier jaar onderweg
was in de provincie en nooit iemand ontmoet had die
van de uitroeiing van de Joden iets afwist. Tijdens zijn
verplaatsingen naar Brussel vernam hij wel dat de
gevangen genomen Joden opgesloten werden in de
Dossinkazerne in Mechelen. Meer wist hij niet. De
arrestaties van Joden leken hem niet meer of minder
willekeurig dan de ontelbare andere arbitraire

aanhoudingen. Tenslotte schrijft hij dat eind april en
begin mei 1944 van de vrijgelaten weggevoerde
arbeiders, politieke- en krijgsgevangenen die uit
Duitsland terugkeerden, een en ander vernomen werd
over uitroeiingskampen en afschuwelijke folteringen
waaraan nationaal socialistische beulen zich schuldig
maakten tegenover Joden en anderen. Voor velen was
die werkelijkheid een verschrikkelijke revelatie, een bijna
ondenkbaar iets. 

Vlaams Genootschap Overijse



Welke regio’s, na CataloniÎ, streven binnen de EU naar autonomie?

De SNP (Scottisch Nationalist Party) heeft sinds
2011 een absolute meerderheid en is vragende
partij voor de onafhankelijkheid van Schotland.
Noord-Ierland wil als gevolg van de brexit zijn
positie binnen de Britse regio herbekijken,
omdat zij vrij willen kunnen reizen binnen het
eiland, dus ook de Ierse republiek. Frankrijk
wordt eveneens geconfronteerd met
zelfbestuur van de regio’s Corsica en Bretagne.
Voor beide speelt het behoud van hun eigen taal een
belangrijke rol, al weten zij dat ze economisch te zwak
staan. In Spanje staat Catalonië niet alleen met zijn drang
naar onafhankelijkheid, ook het Baskenland, Galicië en
Valentia staan te trappelen. Zij hebben ook een eigen
taal en cultuur te verdedigen. In Duitsland heeft de rijke
deelstaat Beieren (een vijfde van het Duitse
grondgebied) allang zin in onafhankelijkheid, maar
volgens het Duits Grondwettelijk Hof kan zelfs een
referendum hierover niet. Grote voorstander is de
Bayernpartei, die dankzij de eurocrisis en het
vluchtelingenprobleem aan populariteit wint. In Italië is
er een grote economische kloof tussen noord en zuid. Zo
zijn er Lombardije en Veneto, waar de Lega Nord aan de
macht is, kandidaat voor in een eerste fase meer fiscale

autonomie. En dan is er Zuid-Tirol, dat tot eind
1918 tot Oostenrijk behoorde en sindsdien bij
Italië werd gevoegd. Het wil na de economi-
sche (financiële) crisis onafhankelijk van Italië
worden. Mocht dat niet lukken, willen ze
opnieuw deel uitmaken van het Oostenrijkse
Tirol. De Südtiroler Freiheit is hier de
voortrekker. En Vlaanderen? Alleen het Vlaams
Belang wil al 40 jaar onafhankelijkheid, terwijl

N-VA een confederaal Vlaanderen wil, waarbij de twee
regio’s onafhankelijk de bevoegdheden van de Belgische
staat in een onderling verdrag overnemen met het
mantra over eigen problemen, eigen oplossingen, eigen
centen, eigen basiswet, eigen taal en onafhankelijk
kunnen beslissen. Wat behouden we met België? Het
leger, onze NAVO-verplichtingen? Onze ambassades?
Wat met de EU en de VN?  Blijft het koninkrijk dan toch
bestaan of worden Vlaanderen en Wallonië republieken?
Gerold Annemans (EU-parlementslid en voorzitter van de
ENV-fractie) schreef hierover een interessante studie
”De Ordelijke Opdeling van België” en Barbara Pas
(federaal parlementslid) publiceerde rond de impasse
haar boek ”De communautaire leegte”, beide verdeeld
door uitgeverij Egmont.

Knikkeren op zijn Belgisch. 

8.600 meisjes in België riskeren genitale verminking
(eens moedig van ‘De Standaard’), nochtans verboden
door onze wetten. Onze media maken zich echter liever
druk over de hoofddoeken van ‘religieuze’ oorsprong, die
de vrouwen ‘spontaan’ aanbinden. Onze vrouwen gingen
vroeger toch ook de kerk in met een bedekt hoofd.
Probeer dat vandaag echter nog eens te vragen! Het is
lang geleden, maar het relativeert het al dan niet
‘vrijwillig’ beperken van losse haren in de wind voor
bepaalde culturen of godsdiensten. Maar vrouwen
genitaal verminken moet je niet in onze bijbel zoeken,
zelfs niet in de minder orthodoxe boeken. Het is echter
veel moeilijker na te gaan en nog moeilijker te
verhinderen of te verbieden. Dus dan maar de
hoofddoeken aanpakken. Water vindt ook altijd de
gemakkelijkste weg. 

Turkije is een prille democratie, die als kandidaat lid van
de EU jaarlijks een half miljard € krijgt van onze
belastinggelden. Dat daar alle oppositie in de gevangenis
zit of nog erger en Erdogan zich zo gemakkelijk telkens
weer opvolgt schijnt de EU niet te deren. Spanje heeft
daar waarschijnlijk de mosterd gehaald en de EU toont
ook daar zijn rug. Laat de Catalanen maar democratisch
kiezen, Madrid beslist hoe je moet kiezen en wie gelijk
heeft. Dat Turkije de Koerden in Syrië gaat bombarderen,

met veel burgers met kinderen als slachtoffers maakt ook
niet uit. Want moet de EU niet nog groter worden, tot
meerdere eer en glorie van je weet wel wie? Hebben wij
daarvoor gekozen in onze moderne democratieën, die
meestal lijken op autocratieën?  Wie beslist er eigenlijk
welk knopje wordt gedrukt bij het stemmen?
De partijtop, die de goede plaatsjes uitdeelt op de
kiezerslijsten, vetpotjes, mandaten en postjes incluis.
Echte democratie is nog altijd de minst slechte
staatsvorm, maar wordt spijtig genoeg door de jaren
altijd meer en meer aangepast aan de noden van de
mannen aan de macht. Wat zou jij doen? 

In Zuid-Afrika worden systematisch de blanke boeren
onteigend, want zij hebben heilige gronden in bezit
genomen. Dat in andere Afrikaanse landen hetzelfde
gebeurde en dat er nu geen eten meer is door het
verwaarlozen van de in beslag genomen bloeiende
boerderijen wordt niet gemeld (Rhodesië, Congo, …).
Moeten we straks ook Zuid-Afrika, ooit het rijkste land
van Afrika, voorzien van voedselhulp (Oxfam)?
Democratie krijg je niet ingelepeld met de moedermelk!
Gelukkig zijn er nog voedseloverschotten in de wereld,
dus doe maar. 

Jan Goossens

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



Hernieuw uw lidmaatschap voor 2018. Het kost slechts € 10 en je ontvangt elk trimester een nieuwsbrief. 
Je steunt hiermee onze werking en onze inzet om de Druivenstreek Vlaams te houden.
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Duizenden bewuste Vlamingen, uit alle hoeken van
Vlaanderen, waren op 4 maart 2018 in de Lotto-arena
met ondermeer de voorzitters van de Kamer en het
Vlaams parlement, samengekomen om Vlaanderen
vrij te zingen. Samenzang van Vlaamse strijdliederen
en actuele Nederlandstalige liedjes met Gene Thomas

en enkele Afrikaanse luisterliedjes gezongen door
Corlea Botha gaven een frisse en vernieuwende
aanpak van regisseur Wilfried Haesen, in een vorig
leven VRT-presentator, producer en journalist. Er was
ook veel aandacht voor de onafhankelijkheidsstrijd in
Catalonië. Erik Stoffelen, voorzitter van het ANZ,
veroordeelde het geweld tegen onschuldige burgers
en verkozen politici die in de gevangenis werden
gezet onder het toeziend en goedkeurend oog van de
Europese elite. De jonge en dynamische dansgroep
Are U Famous, het Zangfeestkoor, de Brassband
Scaldis, Tantris en de muziekkapellen van de KSA,

hiro en VNJ zorgden voor een zeer gesmaakte
afwerking van het zangfeest.   

Het 81ste Vlaams Nationaal Zangfeest.

Positieve discriminatie.

De Unia-directrice wenst positieve acties bij de uitwerking van de antidiscriminatie-
en antiracisme-wet. Ze wil bedrijven voor de rechtbank dagen wanneer ze enkel
werknemers met een handicap of een migratieachtergrond tijdelijk in dienst
zouden nemen. Er bestaat geen duidelijke omschrijving rond de voorwaarden voor
positieve discriminatie. Wat is dat eigenlijk? Positieve discriminatie kan wettelijk
niet en toch had Elke Sleurs (N-VA) beloofd dat die er zou komen.
Daarnaast stelt UNIA leraars uit het middelbaar onderwijs in gebreke wegens

racisme, omdat zij de leerlingen van allochtone afkomst minder gemakkelijk zouden laten overgaan naar een volgend
studiejaar, in vergelijking met autochtone leerlingen. Zijn die leerkrachten dan onbekwaam of bevooroordeeld en niet
rechtlijnig? Moet ons onderwijsniveau naar beneden getrokken worden voor de zwakkere leerlingen?  Kan het niet
anders?
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