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Het feest van de Vlaamse Gemeenschap
is geen feest als je er niet bent geweest.

Een afbeelding van een veertiende-eeuwse houten kist met afbeeldingen van de Slag der Gulden Sporen

Academische zitting in Cultuurcentrum Den Blank
zaterdag 24 juni 2017 om 14.30 u.
Een organisatie van de Marnixring Overijse De Vrijheijt en de vzw het Vlaams Komitee Druivenstreek i.s.m. het gemeentebestuur

- Verwelkoming door het gemeentebestuur
- Muzikaal intermezzo door het koperensemble Quatre Brass o.l.v. Roger Derongé
- Gastspreker is juriste Hilde Roosens, voorzitter VKB (Vlaams Komitee Brussel),
voorzitter Marnixring Brussel Hoofdstad, ondervoorzitter Vlaamse Volksbeweging.
- ”Perspectieven voor Vlaanderen, Brussel en de Vlaamse Rand”
- Uitreiking van de Lutgartprijs 2017 aan een verdienstelijke Vlaming uit Overijse
- Slotwoord en de Vlaamse Hymne
- Receptie met streekbieren in het Vlaams Café op het Begijnhofplein en vanaf 17.30 u. zangstonde

De sleutels tot ontgrendeling
Prof. Hendrik Vuye en kamerlid Veerle Wauters hebben in
hun grendelboek ”De sleutels tot ontgrendeling” de
argumenten om komaf te maken met de zogenaamde
grendelgrondwet duidelijk omschreven. Vlaamse
politieke partijen kunnen dat, want “nil volentibus
arduum” (of niets is onmogelijk voor hen die willen).
Voor een bomvolle schouwburgzaal van het
gemeenschapscentrum De Zandloper te Wemmel heeft
Doorbraak op 8 maart 2017 de auteurs van het boek aan
het woord gelaten om hun studiewerk voor te stellen.
Aansluitend was er een gespreksronde met prof. Bart
Maddens. Dave Sinardet was ook uitgenodigd maar gaf
forfait (wegens ziekte?). Bij de analyse van de grendels
werden volgende vragen beantwoord: 1. Vanwaar komen
de grendels? 2. Hoe werken die grendels? 3. Kunnen we
de grendels ontgrendelen? Sommige grendels zijn ”Made
in Flanders” en zijn er gekomen om de Vlaamse belangen
te beschermen, jammer genoeg dienen ze vandaag nog
alleen de Franstalige belangen. Voorbeeld van zo’n
grendel is de taalparitaire samenstelling van de

ministerraad. Andere grendels zijn er gekomen als
Vlaamse eis bij een staatshervorming en werden
afgedaan als een grote overwinning, terwijl ze een
smadelijke nederlaag waren. Het beruchte artikel 35 is er
zo één en we vermelden ook nog de constitutieve
autonomie. Ze stellen vast dat deze grendels naast de
belangenconflicten en de alarmbellen supergrendels
geworden zijn, goedgekeurd door de Vlaamse politieke
partijen, inclusief de Vlaams-nationalisten van het Vlaams
Blok en de Volksunie! De Vlamingen doen zichzelf de das
om. Beide auteurs zijn er in ieder geval van overtuigd dat
de grendels, grendel per grendel ontgrendeld kunnen
worden. In het boek werd dit duidelijk beschreven. Voor
een grendelgrondwet bestaat geen verontschuldiging
meer. Dus geen excuus meer! De CD&V, Open VLD, Sp.a,
N-VA, Vlaams Belang en Groen! moeten verdere stappen
zetten voor onze Vlaamse ontvoogding.
Vlaams Genootschap Overijse

v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
U bent van harte welkom op onze

Algemene Vergadering in het GC Den Blank Begijnhof 11 Overijse
Woensdag 7 juni 2017 om 20 uur in lokaal 5
(Alle aanwezige leden die hun lidgeld 2016 betaalden zijn stemgerechtigd)
Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag A.V. van 6 april 2016.
2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2016.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2016.
5. Verkiezing van de Raad van Bestuur.
- Overzicht van de binnengekomen kandidaturen.
- Verkiezing van vier bestuursmandatarissen.
- Samenstelling van de Raad van Bestuur door de verkozen bestuursmandatarissen.
(Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester).
6. Goedkeuring van de begroting 2017.
7. Suggesties voor het werkingsjaar 2017, 2018?

Waar Vlaamse belgicisten geen boodschap aan hebben: het Vlaams Nationaal Zangfeest
Op zondag 26 maart 2017 was het weer zover. Ondanks
het prachtige lenteweer trokken weer duizenden
Vlamingen naar de Lotto-Arena in Antwerpen voor het
tachtigste Vlaams cultuurfeest. Een echt feest met veel
samenzang ondersteund door het uitgebreid
zangfeestkoor, de Brassband Scaldis, de pianist Wim
Berteloot en de solisten Peter van Laet (Mama’s Jasje),
Laura Omloop, De Geuzen, Zinget vzw, en de Thebaanse
trompetten KSA - Hanske de Krijger.
De dansgroep ”Are U Famous” begeleidde het muzikale
gedeelte. De muziekkapellen van KSA Geraardsbergen,
Were Di en VNJ zorgden voor de nodige stemming
tijdens en na het zangfeest. Een oude traditie werd in eer
hersteld. Het mooie lied ”Mijn prachtig Vlaanderen” van
Bart Herman werd in een aangepast arrangement van
Luk Batailie, door hemzelf gedirigeerd, de zaal
ingestuurd. En vergeten we niet de gelegenheids-

toespraak van ANZ-voorzitter Erik Stoffelen die de heikele
Vlaamse thema’s niet uit de weg ging.
De algemene regie werd verzorgd door Paul Cordy,
geholpen door Wilfried Haesen. Volgend jaar neemt
Wilfried als algemeen regisseur de fakkel over van Paul.
Wilfried was meer dan 30 jaar aan de slag bij de (B)VRT
als omroeper en later als presentator, producer en
eindigde er zijn carrière als journalist. Hij is actief bij de
VVB-debatten en is regio-coördinator voor de
Internationale Serviceclub Marnixring regio ZuidBrabant.
Met de uitstraling van het Zangfeest wil men gestalte
geven aan een zelfbewust Vlaanderen.
Het 81e zangfeest is voorzien op 4 maart 2018 met als
gast de Zuid-Afrikaanse kleinkunstenares Annari. Zij gaf
in het GC De Warande van Tervuren in maart reeds een
voorsmaakje! Van harte welkom!

Fusie van de vier Druivenstreekgemeenten?
Over de voor- en nadelen van het samenvoegen van
gemeenten moet op een open manier kunnen gepraat
worden. Een fusie breng synergie met zich mee, een
gelijklopend beleid, een productiever inzetten van de
middelen, enz. De grote hindernissen zoals de
verschillende politiezones en de indeling in andere
arrondissementen van de provincie Vlaams-Brabant
moeten kunnen weggewerkt worden. Dat dit niet

eenvoudig is ligt voor de hand. Overijse, Tervuren en
Huldenberg zijn bereid overleg te plegen. Hoeilaart met
zijn liberale burgemeester, weigert hieraan deel te
nemen en heeft blijkbaar meer interesse voor
samenwerking met de Waalse buurgemeente La Hulpe.
Dit past beter in de nostalgie van burgemeester en
kamerlid Tim Vandenput voor een hereniging van het
oude België, herfederaliseren zoals hij dat noemt.

Zijn de verkiezingen reeds in zicht?
Dat er binnen de regering weinig eenheid is, merkten wij
al van bij haar oprichting. Een politieke partij die vroeger
altijd de baas kon spelen, moest haar leiderspositie
afgeven en samenwerken met een partij die veel groter
was geworden. En dat zijn ze daar niet gewoon.
De reacties zijn haast kinderachtig geworden. Als de ene
A zegt, dan zegt de andere B. Er zijn ministers en
staatssecretarissen die niets goeds meer kunnen doen in
de ogen van die politiekers die vroeger machtig waren.
Spontaan en temperamentvol een mening uiten over
wat men ziet en vaststelt is voor hen ongehoord. Er leeft

een zeker woordgebruik dat beledigend overkomt en
allerminst als diplomatisch wordt ervaren, zeker als men
op zere tenen trapt. Trouwens in alle politieke partijen
zitten mensen die geen blad voor de mond nemen.
Sommige politici zijn gefrustreerd door hun mislukte
politieke carrière of omdat ze niet de post hebben
gekregen die ze hadden gewenst. Stokken in de wielen
steken en dreigen als men zich voor een bepaald
woordgebruik niet op zijn knieën verontschuldigt, maakt
nu deel uit van het democratisch denken.

Het Eurostadion, parking C, geluidsnormen
Ghelamco heeft nu ook een studiebureau uit Nederland
gevraagd om te bevestigen dat de ombouw van het
Boudewijnstadion (voorstel Besix) niet realistisch is, laat
staan op tijd kan klaar komen. Intussen is het tweede
belangenconflict met het Brussels Gewest rond de
eenzijdig opgelegde strenge geluidsnormen en de
daaraan verbonden hoge boetes beëindigd. Boetes
wanneer de normen tussen zes en zeven uur ‘s morgens
overschreden worden boven een klein deel van het
noordoosten van Brussel. De Duitse Gemeenschap - een
onderdeel van het Waals Gewest - wilde niet zorgen voor
een derde belangenconflict. Om tijd te winnen en de

onderhandelingen meer kansen te geven, heeft het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om vanaf eind
april de boetes wel uit te schrijven, maar ze pas na een
tweetal jaren te innen. Er doen ook geruchten de ronde
dat Brussel zijn geluidsnormen (plus boetes) wil milderen
op voorwaarde dat Brussel mag uitbreiden op het
grondgebied van Grimbergen en er een akkoord rond de
bouw van het Eurostadion en bijhorende faciliteiten tot
stand komt. Zou de Vlaamse regering met deze
koehandel akkoord gaan en toegeven? Zal men
Zaventem als pasmunt gebruiken?

Behoort Vlaanderen tot de francofonie?
Didier Reynders (MR), federaal minister voor Buitenlandse Zaken, verdedigt tijdens zijn contacten met
collega’s uit andere landen, het Belgisch lidmaatschap
van de “Organisation internationale de la francoohonie”
(OIF). Voortgaand op de gegevens die Buitenlandse
Zaken aan het OIF gaf, blijkt dat 72% (8 miljoen) van de
Belgische bevolking Franstalig is...
Volksvertegenwoordiger Barbara Pas (VB) heeft hierover
Didier Reynders in de kamer aan de tand gevoeld. In zijn
antwoord zei hij dat deze cijfers gebaseerd zijn op de
beste ”statistische” gegevens die beschikbaar zijn en dat
de methodologie van het onderzoek ernstig doordacht is.
Zijn redenering is dat al wie in de school verplicht werd
Frans te leren, meteen als een Franstalige wordt
beschouwd. Dit schaamteloos bedrog is alleen mogelijk
door de ”communautaire standstill” die we nu al enkele
jaren in Vlaanderen meemaken. Sinds 1970 is België lid
van de ”Organisation internationale de la francophonie”
en wordt systematisch een valse taalverhouding als

verantwoording voor het lidmaatschap gehanteerd.
Staatssecretaris Zual Demir (N-VA) heeft vroeger al
gereageerd op deze foute cijfers. Volgens ministerpresident Geert Bourgeois is de OIF een zaak van de
Franse Gemeenschap. Het federale België heeft daar
niets te zoeken. Maar Reynders verdedigt zijn francofone
suprematie door te stellen dat het lidmaatschap een
bevoegdheid is van de federale regering en niet van de
Franse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap wordt
meegesleurd in zijn zienswijze. Vergeten we ook niet dat
Vlaamse premiers als W. Martens (CD&V), G. Verhofstadt
(Open VLD) en Y. Leterme (CD&V) ooit België zonder
scrupules bij de OIF hebben vertegenwoordigd. Worden
precedenten preferentiële wetten? Het zou logisch zijn
dat alleen de Franse Gemeenschap lid is van de OIF en
daarvoor is er geen grondwetherziening nodig! En wat
doen de ”Vlaamse” politieke patijen?
Vlaams Genootschap Overijse

Knikkeren op z’n belgisch
Vele Vlaamse politici denken nog altijd (?) dat afspraken
met de Franstalige burgers goed zijn voor de Vlamingen,
hun kiezers. B.v. een Vlaamse arts vinden in Brussel is niet
evident en bij de spoed moet je helemaal meertalig zijn.
Toch moeten alle diensten in “onze” hoofdstad tweetalig
zijn (afspraak 1). Ook werd afgesproken dat van de
nieuwe artsen 60% voor Vlaanderen en 40% voor de
Franstalige gemeenschap waren (afspraak 2), mooi
volgens het aantal inwoners. Perfect toegepast door de
Vlamingen met toegangsexamens en alles. Niet zo bij de
andere partij, dus in de kortste keren te veel Franstalige
afgestudeerden (1500+) (afspraak 2). Geen probleem
natuurlijk, ze krijgen toch een toekomstig resiv-nummer.
De Vlamingen krijgen ineens 1000 artsen bij (afspraak ?),
te veel dus? Cadeau voor de Vlamingen? De verdeelsleutel wordt echter ineens 56,5 % i.p.v. 60 % voor
Vlaanderen! (afspraak 2bis). Cadeau voor Franstalige
woordbrekers. In 2024 worden de bewoners nog eens
geteld en misschien wordt de berekening teruggevoerd
naar 60/40 (afspraak 2ter)? Blokrekenen!
De taalwetgeving (na afspraken met de Franstaligen) is in
Brussel ‘hoofdstad’ al een eeuwigheid een vodje papier,
zelfs voor de meeste officiële diensten. In de privésector
is het nog erger! In de meeste mooie winkels moet je als

Vlaming je beste Frans bovenhalen of je wordt als
racist/extremist buiten gewerkt, ook in de horeca. Een
buitenlandse misdadiger daarentegen moet in een
Brugse gevangenis in het Frans bediend worden, met
een hoge dagelijkse dwangsom door een ‘Belgische’
rechter opgelegd. Veel beter af dus dan een onschuldige
Vlaming in Brussel. Taalwetgeving is wel internationaal
afdwingbaar, behalve voor Vlamingen in België. Toch
Godgeklaagd!
Er zijn ook mooie afspraken over de geluidsnormen en
die worden ‘wel’ toegepast, vooral om Vlamingen te
pesten en te plunderen. Want Charleroi en Luik lonken
naar de lusten van de tweetalige nationale ‘Brussels
airport’. De lusten maar niet de lasten dus en zei een
Franstalige politicus niet: “Er werken daar toch maar 10%
Brusselaars en wat werklozen meer is daar geen zorg,
want federaal betaald!” Grotendeels door onze
vriendelijke onderhandelaars.
Ondertussen zijn er alle dagen 28 zelfdodingen in
Vlaanderen, dus geen problemen. En alles gaat goed met
ons, blije Vlamingen in een francofoon België.
Jan Goossens, biljarter enzo.

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

Défi (FDF) aast op partijfinanciering voor de Vlaamse Rand
De gemeenteraadsverkiezingen en daarna de federale
verkiezingen komen er aan. En Défi mikt op partijfinanciering voor de Vlaamse Rand. Voor Défi zou het
interessant zijn om extra overheidsgeld te ontvangen
voor hun verkiezingscampagne in Vlaams-Brabant. De
hamvraag is of CD&V, Open VLD, Sp.a en N-VA hieraan
zullen meewerken. Merkwaardig dat de meerderheidspartijen de lippen stijf op mekaar houden. De wet
bepaalt dat een politieke partij aanspraak kan maken op
geldelijke steun wanneer zij lijsten heeft ingediend in
elke kieskring van een Gemeenschap of Gewest. Het Défi
(het vroegere FDF) heeft niet in alle kieskringen van het
Vlaams Gewest lijsten ingediend, het deed dat alleen in
de twee kieskringen van Vlaams-Brabant. Zij kunnen dus
in principe geen aanspraak maken op betoelaging.
De partijfinanciering bestaat ondermeer uit een jaarlijks
bedrag van € 2,5 per geldig uitgebrachte stem. Tot
vandaag heeft de Kamer nog niet beslist of Défi alleen
geld zou ontvangen voor de twee kieskringen in VlaamsBrabant. Om uit de besluiteloosheid van de Kamer te
geraken hebben de kamerleden Vuye en Wauters een
voorstel ingediend voor interpretatieve wet. Parallel
daarmee heeft N-VA, CD&V en MR eveneens een

studietekst voorbereid voor een wetsvoorstel. Het
voorstel N-VA werd toen nog voorbereid door Vuye, maar
N-VA heeft daar minstens één verkozene in het Vlaams
Gewest als voorwaarde aan toegevoegd. De voorstellen
worden eerst behandeld door de Kamercommissie
partijfinanciering. Voorzitter Siegfried Bracke stelde voor
om het advies van de juridische dienst van de Kamer te
volgen en de dotatie voor Défi en PTP uit te betalen voor
de stemmen die ze ergens in Vlaanderen behaald zouden
hebben, zonder dat zij daar een zetel konden
bemachtigen. Inez Deconinck (N-VA) en Luk Van Biesen
(Open VLD) hebben zich daartegen verzet en hebben
voorgesteld te wachten tot het wetsvoorstel interpretatieve wet klaar is.
Van zijn kant heeft het Halle-Vilvoorde-Komitee bij alle
Vlaamse raadsleden van de twee kiesdistricten en hun
respectievelijke partijvoorzitters schriftelijk aangedrongen om over het probleem na te denken en een Vlaams
hatende politieke partij niet zomaar te belonen met
overheidsgeld. Maingain, voorzitter Défi en burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, gebruikt nu al
gemeentelijk geld om de inwoners van Zaventem ertoe
aan te zetten zich te manifesteren als Franstalige.

