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Het onderpresterende onderwijs?

Dit is de titel van het manifest dat ter begeleiding van het colloquium van dinsdag 14 mei 2019 
in UTOPIA Aalst door Pro Flandria werd uitgegeven. Dit manifest van Kurt Moons (voorzitter) en 

Jan Boons (Werkgroep onderwijs) is te lezen op www.proflandria.be
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Plus est en vous – Meer is in u
(Wapenspreuk van de familie Gruuthuse - Brugge (15e eeuw).

Deze spreuk zou opnieuw een belangrijk uitgangspunt moeten zijn voor het onderwijs in Vlaanderen



Het onderwijs in Vlaanderen was wereldwijd ooit één
van de beste.

Levert het Vlaamse onderwijs vandaag
nog voldoende kennis af? Prof. Wouter
Duyck (UGent) zegt duidelijk: ‘NEEN’. Een
obsessief streven naar gelijkheid aan de
onderkant doet het Vlaamse onderwijs
jaar na jaar slechter scoren. De onderwijs-
psycholoog trok reeds aan de alarmbel tij-

dens een lezing op 18 september 2018 voor de ondernemers
en academici van Pro Flandria. Hij hield een pleidooi voor
meer cognitieve ambitie. Het Vlaamse onderwijs was
gedurende decennia een toonbeeld van kwaliteit. Niet onbe-
langrijk voor een regio die enkel grijze hersencellen heeft als
productiefactor. Vlaanderen wil een kenniseconomie zijn. De
cijfers liegen er niet om en bevestigen de benarde situatie
vanuit diverse onderzoeken als PISA, TIMMS en PIRLS.

Op 14 mei 2019 werd door Pro Flandria samen met Doorbraak
in Utopia Aalst een druk bijgewoond colloquium georgani-
seerd rond het thema: Bloei of ondergang van het Vlaamse
onderwijs? Sprekers waren prof. Wouter Duyck (UGent), Jan
Denys (Randstad) en prof. Koen Debackere (KUL) gemode-
reerd door Karl Drabbe (Doorbraak). Aansluitend werd door
Kurt Moons (voorzitter Pro Flandria) en Jan Boons het manifest
«Het onderpresterende onderwijs?» gebracht, waarbij het
netwerk de knelpunten van het huidige onderwijs blootlegt.
De startnota van Bart De Wever heeft het over het streven
naar excellentie of het maximum halen uit de talenten van
elke leerling hetgeen belangrijker is dan een verkeerd be-
grepen gelijkheidsstreven dat leidt tot nivellering en niveau-
verlaging.

De 13 kerntaken voor een toekomstgericht onderwijs
in Vlaanderen (Pro Flandria):

1. Het Secundair Onderwijs heeft dringend behoefte aan
een echt professioneel personeelsbeleid. Evaluatie, flexi-
bele verloning, exit-gesprekken, sanctiebeleid, selectie en
zij-instroom vanuit de privé zijn daarin belangrijk.

2. Het Buitengewoon Onderwijs moet geherwaardeerd wor-
den en het M-decreet moet op de schop. Vandaag
moeten leerlingen door het inclusie-dogma naar het
Gewoon Onderwijs. Daarvoor hebben de leerkrachten
geen of onvoldoende expertise of voldoende middelen.
Dit experiment is zowel voor de leerkrachten nefast als
voor de leerlingen omdat het lesverloop en de kennis-
overdracht suboptimaal verlopen.

3. De Vlaamse overheid moet efficiëntere controle uitoefe-
nen op de output van de door haar aangereikte middelen
voor het Secundair Onderwijs. De Vlaamse overheid
besteed 30% (€ 13,9 miljard) van haar middelen voor
onderwijs en vorming. Er zijn slechts 150 inspecteurs voor
meer dan 4.000 scholen in Vlaanderen. Zij moeten de
scholen detecteren die slecht presteren bij het behalen
van de eindtermen.

4. De eindtermen, die als enige gevraagde output worden
gesteld aan het Secundair Onderwijs, moeten ambitieus
worden uitgewerkt en gelden als minimum te behalen
doelen. De koepels moeten hun leerplannen afstemmen
op nog ambitieuzere doelen en de cognitieve kennisover-
dracht als prioritair beschouwen.

5. Gelijke kansen voor iedereen maar met onvermijdelijke
en aan te moedigen ongelijke uitkomsten. Iedereen be-
gint met gelijke kansen aan de meet, maar door natuur-
lijke ongelijkheid zullen sommigen zich anders
ontwikkelen. Het is aan de scholen om leerlingen de kans
te geven te excelleren in wat ze goed zijn en hulp te
bieden aan degenen die minder onderlegd zijn in onmis-
baar geachte onderwijsdomeinen. Onderwijs op maat be-
gint bij de verschillen tussen scholen. Daarom is het idee
van een brede eerste graad verwerpelijk.

6. In het Secundair Onderwijs moet terug een marktwerking
worden georganiseerd tussen de scholen binnen de
bestaande koepels. Het Vrij Onderwijs dwingt elke school
tot een gelijk aanbod met een brede eerste graad (Lieven
Boeve) terwijl het Gemeenschapsonderwijs GO! meer
opportuniteit ziet in meer vrijheid tussen de scholen.
Creatieve scholen moeten ingevolge hun pedagogische
vrijheid een eigen en ambitieus onderwijs traject kunnen
opzetten en volgen.

7. De nadruk op de STEM-richtingen (Science, Technology,
Engineering en Mathematics) binnen het Secundair

Onderwijs is uitstekend, maar zonder talenkennis en
geletterdheid te veronachtzamen. Naast sterke stem
trajecten is ook een algemenere kennisoverdracht
aangewezen voor een kritischer ingesteldheid. Een ideaal
ASO zou dan best gestoeld zijn op talen, geschiedenis,
literatuur, wetenschappen en wiskunde.

8. Migranten hebben meer kans tot integratie en waarde
voor de Vlaamse samenleving indien zij in het Nederlands
onderwijs volgen. Allochtonen moet zich aanpassen aan
ons onderwijssysteem en niet omgekeerd. Voor hen moet
de lat voor de kennis van de Nederlandse taal hoger
liggen. Het aangevoerde tegenargument van mogelijke
versterking van segregatie is waardeloos, omdat dit een
sneller en grondiger integratie in onze samenleving on-
dermijnt. De talenkennis vergt in de eerste plaats inspan-
ningen van de allochtone ouders die best een verplichte
taalcursus Nederlands volgen.

9. De toegang tot het Hoger Onderwijs en de selectie van
de studierichting moet gebaseerd worden op niet vrijblij-
vende toelatingsproven. Kansloze studenten voor een
bepaalde studierichting moet de toegang ontzegd wor-
den. De input van leerkrachten Secundair Onderwijs is
belangrijk. Indien het secundair Onderwijs terug strenger
mag selecteren, vermindert dit noodzaak aan een andere
latere selectie en verhoogt dit de slaagkansen van de
studenten.

10. De slaagkansen in het Hoger Onderwijs zullen worden
verhoogd door de organisatie van toelatingsproeven en
door het herzien van het creditsysteem. 

11. Het is de taak van het Hoger Onderwijs om duurzaam de
arbeidsmarkt te bevoorraden met wetenschappelijk on-
derlegde en kritische afgestudeerden.

12. De financiering van het Hoger onderwijs moet worden
bepaald door de kwaliteit en de doelmatigheid van de
opleidingen. Het aantal studenten dat het diploma
bachelor - master behaalt en het aantal ingeschreven
studenten bepalen nu de financiering door de overheid.
De kwaliteit en de doelmatigheid van de opleidingen
moeten een meer bepalende invloed hebben op de
financiering.

13. Het Basisonderwijs moet in ere worden hersteld. Van
buiten leren, algoritmisch denken, automatiseren door te
herhalen zijn verdwenen uit het huidige basisonderwijs.
Oppervlakkigheid en welbevinden-didactiek brengen
schade toe die niet meer gecompenseerd kan worden in
het secundair onderwijs.



De moeilijke vorming van regeringen.

Na de verkiezingen hebben vier Vlaamse partijen verloren.
Federaal heeft Groen zich gekoppeld aan Ecolo en PVDA aan
PTB.

De Vlaamse deelstaat:
CD&V, Open VLD en SP gingen er vanuit
dat de politieke families in dit belgen-
land het goed hadden gedaan. Nou ja,
ze waren vergeten dat de Zweedse
coalitie een kibbelkabinet was, waarbij

er bij de CD&V individuen waren die zaten te saboteren.
Gewestelijk waren de verliezen groot. In Vlaanderen heeft de
Vlaams-nationale familie het uitstekend gedaan dank zij zeer
goede score van het Vlaams Belang. Deze keer net niet ge-
noeg om in Vlaanderen een absolute meerderheid binnen te
halen. N-VA, de grootste Vlaams nationale partij, heeft de
opdracht een Vlaamse regering op poten te zetten. De drie
kleine partijtjes CD&V, Open VLD en SPa weigerden in een
Vlaamse regering te zetelen met VB. Daarmee spuwen ze in
het gezicht van de 820.000 VB-kiezers. Heeft dit nog iets te
maken met het «cordon»? Stel u voor dat N-VA op zijn beurt
zou weigeren een regering te vormen met CD&V, Open VLD
of SPa? Dan zouden deze drie partijtjes misschien verplicht
zijn een Vlaamse regering te vormen met de twee overige
kleintjes, groenen en de communisten. Zouden de liberalen
dat zien zitten? Stel u voor: 2 maanden na de verkiezingen,
na eerst te hebben afgezegd, vroeg Groen via zijn fractielei-
der Björn Rzoska toch te mogen deel uit te maken van de
Vlaamse regering. 

Zowel CD&V (M. Eyskens, K. Peeters, E. Van Rompuy), Open
VLD (K. De Gucht, Van Quickenborne), SPa (L.& B.Tobback)
moesten zeker niet onderdoen voor het Vlaams Belang met
hun beschadigende commentaren die meestal vals van
aard, venijnig en kwetsend waren. Het VB (vooral met
F. Dewinter) onderscheidde zich door op ongepaste
momenten laag bij de grond agressieve taal te gebruiken en
wild om zich heen slaan. Heeft VB hierdoor niet alle bruggen
opgeblazen? In het verkiezingsprogramma van VB zaten ook

goede elementen. Jammer toch? Gesteld dat ze in een
regering zouden zitten met een derde partner en op
dezelfde manier zouden uitpakken wanneer ze hun gelijk
niet of niet snel genoeg zouden halen, wat dan?  B. De
Wever heeft  daarom(?) gekozen voor een Vlaamse regering
volgens de kleuren van de Zweedse vlag, niettegenstaande
het jarenlang kibbelen en de sabotage van CD&V-er Kris
Peeters in de federale regering.  Of zou misschien een Bour-
gondisch model toch nog een kans maken, mocht de start-
nota van B. De Wever schipbreuk leiden? 
Allicht is het voor VB nu nog iets te vroeg voor regerings-
deelname. Vijf jaar correcte en opbouwende oppositie kan
veel goed maken en het pad effenen in 2024. Misschien
komt er dan een Vlaams-nationale meerderheid.

Federaal:
Op federaal vlak willen de tradi-
tionele politieke families in dit bel-
genland wel hun zeg hebben. Het
deert hen niet dat er een federale
regering zou gevormd wordt waarbij
de Vlamingen zwaar in de minder-
heid zouden zitten. Een francofoon
overwicht dat Vlaanderen opnieuw
federaal de les kan spellen. Welke
Vlaamse partijen zorgden er enkele
jaren geleden voor dat wij voor

staatshervormingen 2/3 meerderheden, er belangencon-
flicten kunnen ingeroepen worden, dat de faciliteiten
gebetonneerd werden, dat er in Vlaams Brabant geen
Nederlandstalige rechtbank mag komen, dat de baas van
justitie altijd een Franstalige moet zijn en ga zo maar door.
De vier kleine Vlaamse partijen, samen 41 zetels, azen op
een ministerpostje in de federale regering. Ze zullen geen
Vlaamse minderheid  aanvaarden in het federaal parlement,
dat zeggen ze toch. 3,5 miljoen Walen behaalden 66
volksvertegenwoordigers, tegenover 84 Vlaamse volksverte-
genwoordigers verkozen door 6,5 miljoen Vlamingen. Een
federale regering zou er dan misschien als volgt kunnen
uitzien: 49 Franstalige zetels (PS+MR+Ecolo+Défi) tegenover
41 Vlaamse zetels (CD&V+Open VLD+SP+ Groen)... en er zou
hierdoor een ruime meerderheid van 15 francofone zetels
zijn. Het is te begrijpen dat B. De Wever op zijn hoede is. Dit
is niet het scenario dat de Vlamingen willen. Het is meer dan
normaal dat de Vlamingen een meerderheid hebben op
federaal vlak. Dit kan niet zonder N-VA of VB als deel van de
federale regering. Met PS, MR en Défi levert dit dan langs
Waalse kant 36 zetels en langs Vlaamse kant met N-VA,
CD&V, Open VLD en SP 58 zetels. Ook met VB zonder N-VA is
een Vlaamse meerderheid  mogelijk, langs Vlaamse kant zijn
er dan nog 51 zetels ingenomen. Maar zover zal het met VB
wel niet komen. 

N-VA wil met de
PS praten over
het confedera-
lisme. Maar tot
vandaag is er
geen enkel sig-
naal voor en
gesprek geweest
vanuit PS of
Waalse hoek.

De PS weigert voorlopig alle contacten met de N-VA en
wenst de Zweedse coalitie federaal niet te depanneren.  
Mocht men er niet uit komen zullen er dan, nieuwe
verkiezingen tegen eind 2019 worden uitgeschreven?
De Koninklijke informateurs hebben al twee keer alle zeven
partijen rond één tafel gekregen voor een verkennend
gesprek. zonder veel vooruitgang, bij zover dat men aan een
noodregering denkt om een begroting 2020 op te maken.
De Waalse deelstaatregering zal waarschijnlijk een PS en
MR-formatie zijn, zonder Ecolo en PTB.



Ook dat nog!

Dat Vlamingen in een ziekenhuis van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
het moeilijk hebben om als patiënt
in hun moedertaal te communiceren

is een oud zeer. Tot nu slaagt de overheid er niet in om de
taal van de Vlamingen te doen respecteren, zowel medisch
als administratief. Onlangs kregen we het relaas binnen van
een patiënt die voor onderzoek bij een oogspecialist in het
UZ Brussel (Vlaams Universitair ziekenhuis van de VUB) was.
De arts vroeg of de patiënt geen Frans sprak, hij drong aan
om zijn diagnose in Frans te mogen communiceren. Toen de
patiënt ook dat weigerde, besloot de dokter ergens in het
ziekenhuis een «médecin interprète» te gaan zoeken, die

dan wat later de diagnose in het Nederlands kwam vertalen.
De betrokken patiënt legde aansluitend klacht neer bij hij de
bevoegde instanties van het ziekenhuis. Men moet dus niet
alleen hopen op een goede diagnose die tot genezing leidt,
maar nu moet men ook nog ageren omdat men als Vlaming
niet meer in zijn moedertaal verzorgd kan worden. In som-
mige Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen zijn er wel tolken
voorhanden voor bijvoorbeeld Arabisch. In andere Brusselse
ziekenhuizen is het voor Vlamingen nog iets slechter, daar
haalt men er desnoods een verpleegkundige bij om te ver-
talen. Het gebeurt zelfs dat men bij te veel Vlaams protest er
de politie bij haalt (UCL St.-Luc, Erasme)

Werkloze allochtonen in Nederland, Een mogelijke
stimulans?

In Rotterdam moeten alle stempelaars
één dag per week werken voor de
gemeente, willen zij een uitkering krij-
gen!  Doen ze dit niet dan krijgen
ze geen uitkering! 
De stad wenst gemakzuchtige inwoners niet verder te ver-
goeden om niets te doen. 
Volgens het stadsbestuur leidt dit bij langdurige werklozen
tot werkonbekwaamheid.
Volgens de autoriteiten van Rotterdam worden ze 1 dag per
week tewerkgesteld in het onderhoud van de wegen. 
Moeders van wie de kinderen op school zijn kunnen in de
school een handje toesteken. Smoesjes van rugpijn, geen
oppas voor de kinderen, enz… worden niet aanvaard!
De mentaliteit van de werklozen moet veranderen. Ze
moeten zich leren inzetten voor de maatschappij die hen
betaalt.
Wie een job weigert verliest zijn volledige uitkering!
Er zijn ook regelmatig cursussen waar werklozen verplicht
aan moeten deelnemen.*

Alles gebeurt uitsluitend in het Nederlands. De stad
Rotterdam kan zich geen gratis taallessen meer
veroorloven. Ze moeten op hun werk maar Nederlands
leren! 
In korte tijd heeft 40 % van de Rotterdamse werklozen al
een job gevonden! 
Er zijn er ook die hun leefloon verloren omdat ze niet wilden
deelnemen aan het nieuwe systeem, dus…  verhuisden zij
onmiddellijk naar België en Frankrijk waar ze na registratie,
een leefloon en kindergeld aangeboden krijgen zonder er
een inspanning voor te moeten doen, voor zover zij in orde
zijn met hun papieren.
Eigenaardig??? De Burgemeester van Rotterdam is nochtans
van Marokkaanse afkomst en socialist en hij staat voor 100%
achter dit project, samen met de Nederlanders. Aangezien
hij de Marokkanen (zijn eigen volk) heel goed kent, veroor-
deelt hij degenen die de waarden, wetten en cultuur van
Nederland niet aanvaarden.
Waarom kan dit niet in Vlaanderen, bij uitbreiding België? 

Edouard van Zuijlen

De EU zou een economische unie moeten zijn, verdeeld
in Noord en Zuid.

In dit verband zijn er binnen de unie twee
strekkingen. De noordelijke lidstaten
Nederland, Denemarken, Finland, Estland,
Letland, Litouwen, Zweden zijn voorstan-
der van een economische samenwerking,
een vorm van een Hanzeverbond. De an-
dere strekking, de zuidelijke lidstaten,
waaronder de machtige as Duitsland -

Frankrijk die het onlangs onder andere eens werd over de
vorming van een ‘eurozonebudget’ vanaf 2021. Door middel
van een aparte begroting voor de eurozone kan direct in de
Europese economie geïnvesteerd worden. Dit is vooral inte-

ressant voor lidstaten als Frankrijk, Italië, Griekenland,
Spanje, Portugal, België (?).
België? België bestaat uit de deelstaat Vlaanderen met de
enclave Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de deelstaat
Wallonië met de enclave Duitstalig Gewest. Wallonië kiest
economisch perse voor de Frans/Duitse lijn, terwijl Vlaan-
deren meer sympathie heeft voor een model als dat van
het Hanzeverbond en dat van de noordelijke EU-landen.
Destijds (15e eeuw) was Brugge het belangrijkste van vier
Hanzekantoren met een eigen jurisdictie en voerde het
zegel met de dubbelkoppige adelaar, in 1486 verleend door
keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk.

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



Maingain, nouvel agent de liaison des francophones.

Hij is nog altijd de voorzitter van het Fransta-
lige Défi (Démocrate Fédéraliste Indépendant)
het vroegere FDF. Hij zal de rol op zich nemen
van verbindingsofficier om de banden te ver-
sterken tussen Franstaligen in opdracht van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waals Gewest
en de Franse gemeenschap (Wallo-Bruxelles). Tot deze niet
bezoldigde(?) functie werd besloten door de nieuwe Brus-
selse H.G. regering. Er is nood aan een gemeenschappelijke

visie op economisch en sociaal vlak bij de twee gewesten.
De Vlamingen zaten erbij en keken ernaar... Om de banden
met Vlaanderen te versterken komt er geen «verbindingsof-
ficier». Er is bijvoorbeeld niemand die daadwerkelijk de rol
voor Vlaanderen zal vervullen. Vlaanderen wordt door een
meerderheid in de Brusselse HSG-regering opzij geschoven
en blijft in de kou staan, stelt ex-kamerlid Hendrik Vuye en
bovendien is de «agent de liaison» iemand met een radicaal
francofoon profiel en rabiaat anti-Vlaams verleden. 

Vertegenwoordigers van 6,5 miljoen Vlamingen aan de
kant geschoven.

Het kleine MR haalt twee belangrijke
posten binnen bij de Europese Unie.

Charles Michel als Europees president en Didier Reynders
wordt EU-commissaris voor visserij...(?) de bevoegdheid is
deze gehaaide gladde aal op het lijf geschreven (H Vuye).

Volgens K. De Gucht is er geen betere te vinden en hij zal
met grote zekerheid de belangen van Vlaanderen in de EU
niet verdedigen. En, als er ooit nog in dit belgenland een
federale regering tot stand, komt wie zal dan de eerste
minister zijn? 

Was de Belgische driekleur ook een collaboratievlag ?

Het incident met A. D.W. op Pukkelpop
2019 was voor VTM alweer een goede
aanleiding om de Vlaamse leeuwen-
vlag te associëren met de collaboratie.
De VTM verslaggeefster Eveline Boone
noemde menige keren de Vlaamse
leeuwenvlag als collaboratievlag. De
“Security van Pukkelpop” verwijderde
alle leeuwenvlaggen. Nadien bijge-
steld door te stellen dat het alleen de
leeuwenvlaggen zouden geweest zijn
met zwarte tong en zwarte klauwen.
Het was zeker verkeerd om Anuna
D.W. uit te jouwen, maar was het zinvol
van Chokri Mahassine om op een
muziekfestival de sfeer te breken door
haar en haar gezelschap uit te nodigen
voor een actie «Clap for Climate» op
het podium van de «Boiler Room»?
De Belgische vlaggen werden niet
weggehaald, nochtans stond deze
driekleur voorop bij de Waalse collabo-
ratie. Leon Degrelle, de kopman van
het Waals Legioen (met meer manschappen dan het Vlaams
Legioen), marcheerde met zijn legioensoldaten door de
straten met de Belgische driekleur en de vlag van het Waals
legioen voorop. De driekleur was ook op de mouw van het
legioenuniform bevestigd. Dit is men al lang bewust ver-
geten en wordt consequent verzwegen. Het zou nogal kort
door de bocht zijn daaruit te besluiten dat de Belgische vlag
een collaboratievlag zou zijn. (L. Degrelle kon na zijn veroor-
deling tot de doodstraf, ongestoord luxueus verder leven in
Malaga. Hij kreeg asiel en bescherming van dictator Franco,
tot zijn dood op 31 maart 1994. Hij was toen 87 jaar. 
De gekleurde en zware leeuwenvlag wordt al eeuwen door
mekaar gebruikt. De Vlaamse Beweging heeft de zwarte
leeuwenvlag en de Vlaamse deelstaat de gekleurde.  Het
activisme en het Vlaams legioen gebruikten ook de zwarte

leeuwenvlag. Het zou evenzeer kort
door de bocht zijn daaruit te besluiten
dat de leeuwenvlag een collabo-
ratievlag zou zijn. Peter De Roover, frac-
tievoorzitter N-VA, reageerde bij
Pukkelpop in een open brief: «Uw orga-
nisatie criminaliseert mij en talloze
Vlamingen door ons in verband te bren-
gen met het naziregime, wanneer ik bij
een volgende gelegenheid weer de zwart-
gele Vlaamse Leeuw aan mijn gevel hang,
zouden mensen daar op het gezag van
uw organisatie uit kunnen opmaken dat
ik aanhanger ben van het nationaalso-
cialisme of de collaboratie met het Hitler-
regime goedkeur».
De bal werd aan het rollen gebracht
toen de 22-jarige Kaoutar Oulichki, een
Limburgse uit St.-Truiden, een tot Belg
genaturaliseerde Marokkaanse dame en
voorzitster van de Jong Socialisten, naar
haar partijgenoot  Mahassine «twit-
terde»  een aantal collaboratievlaggen

gezien te hebben en hem vroeg «Is dit waar Pukkelpop voor
staat?». Chokri Mahassine (goed geïntegreerde Limburger
en leerkracht met Marokkaanse roets en links profiel) nam
dit ter harte en gaf hij zijn veiligheidspersoneel de opdracht
om alle Vlaamse “collaboratievlaggen» te verwijderen. Op
aandringen van de Hasseltse burgemeester Steven Van-
deput heeft Pukkelpop een communiqué verspreid met
geen echte excuses en stelde men gewoon dat het ging om
een misverstand. Mocht zich dat opnieuw voordoen zouden
zij op dezelfde manier reageren! Intussen was het kwaad
geschied voor de talloze mensen die de zwartgele Vlaamse
Leeuw wel eens voeren en in verband gebracht worden met
het mensonwaardig regime van weleer, waar ze niets mee te
maken hebben.



Swart Gevaar?

De criminaliteit in ZA is vrij hoog. In 2017 en 2018 telde men
20.336 aangegeven moorden. Daarvan zijn er 62 plaasmoor-
den (boerderijmoorden) waarvan 46 op blanke (witte)
boeren en 16 op zwarte boeren. In ZA wonen vandaag nog
een goede 4,5 miljoen witte inwoners. Maar er is een zekere
Julius Sello Malema (37j), die door het ANC aan de deur
gezet werd en de leider is van de Economic Freedom Figh-
ters (EFF) opgericht in 2013. EFF wil de gronden van de
boeren zonder vergoeding onteigenen. Hij zong  regelmatig
het lied Skiet de boer - Kill the Boer (boer staat voor witte
Afrikaners). Malema is een politicus die opriep om blanken

uit te moorden. Hij mocht dat lied, dat ontstaan was tijdens
de apartheid niet meer zingen, maar hij veranderde de titel
in «Kiss the Boer»... De Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencom-
missie oordeelde onlangs dat die verbastering niet kan wor-
den geclassificeerd als haatzaaiend. In 2012 werd hij
aangeklaagd wegens fraude en het witwassen van zwart
geld. Zijn positie in EFF staat ter discussie.
Er was ook nog Andile Mngxitama van BLF (Black First Land
First) dat ontstond in 2015 en verboden werd in 2019. Julius
Malema en Andile Mngxitama werden/worden gesteund
door Jacob Zuma, de vroegere president van ZA.

Vijftig jaar Vlaams Komitee Druivenstreek vzw.
De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) werd opgericht in 1970 en stelt zich tot doel het groene en
Vlaamse karakter van de rand rond Brussel, meer bepaald de Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en
Tervuren) te vrijwaren.
Het tijdschrift Spoorslag vormde daarin een belangrijk element van communicatie en informatie. Bij een
terugblik over de bijna 50 jaargangen van Spoorslag valt het op hoe actueel bepaalde problemen en
toestanden blijven.De jaargangen bevatten een schat aan historische en culturele informatie op meer dan
12.000 bladzijden. 
Een uniek document te verkrijgen door storting van €40,- op rekeningnummer BE41 4342 6165 8110 van de vzw
Vlaams Komitee Druivenstreek.

ORANIA - Vrijstaat ?

Orania is een dorpje (±1500 inwo-
ners) in de Zuid-Afrikaanse provin-
cie Noord-Kaap halfweg Kaapstad
en Pretoria aan de boorden van de
Oranjerivier of ook wel de Groot
Rivier (2.160 km) genaamd. Orania
is een volksstaat in wording met
president John Strydom. Het

boerendorp streeft ernaar om de Afrikaner-identiteit te be-
waren en het Afrikaans als taal en eigen cultuur in stand te
houden. Iedereen die zichzelf als een Afrikaner ziet en
zichzelf met de Afrikaner-identiteit definieert is, na een
interview, welgekomen in Orania. De inwoners willen in
Orania wonen om zo hun taalkundig en cultureel erfgoed
tegen assimilatie te beschermen, te ontsnappen aan de
hoge criminaliteit in de rest van ZA, waaronder de boerderij-
moorden. Zij willen gestalte geven aan hun streven
naar zelfbeschikking. De relaties tussen het dorpje en de
Zuid-Afrikaanse regering zijn rustig en ondanks hun streven
naar autonomie heeft de ZA-regering Orania als legitiem
erkend. Merkwaardig is wel dat de laatste blanke minder-
heidsregering (1994) onder leiding van F.W. de Klerk gekant
was tegen het ontstaan van de Afrikaner-staat Orania, maar
hij ondernam geen actie tegen de plannen. De regering van
F.W. de Klerk ging er vanuit dat het project van Orania uitein-
delijk zou ten onder gaan. 
De Grondwet van Zuid-Afrika erkent het zelf-
beschikkingsrecht (artikel 235). Orania hanteert een niet-
confronterende houding tegenover de Zuid-Afrikaanse

autoriteiten. Deze autoriteiten voeren op hun beurt  een
beleid van afzijdigheid. De ANC-regering ontwijkt tot nu toe
kwesties rond Orania en de statuten, gewoonweg omdat
Orania volgens de regering geen prioriteit is in vergelijking
met de vele andere politieke problemen waarmee de
regering te maken heeft. Orania ontvangt geen financiële
bijdragen van de nationale en provinciale
overheden, Het Helpsaamfonds, een niet-winstgevende
organisatie, haalt geld op voor projecten als sociale woning-
bouw en woonruimten voor nieuwkomers in nood. Het
Elim-sentrum accommodeert werkloze jonge mannen die
naar Orania komen om werk te zoeken. Het dorp beschikt
niet over een politiemacht of een gevangenis. Verkeerscon-
troles en kleine overtredingen zoals diefstallen worden in-
tern afgehandeld. Buurtwachtpatrouilles worden uitgevoerd
door vrijwilligers. In oktober 2014 werd Orania Veiligheid
opgericht om meldingen van kleine illegale activiteiten en
kleinigheden af te handelen. Grotere zaken worden
aangegeven bij het politiebureau in het nabij gelegen stadje
Hopetown (10.300 inwoners). Inwoners van Orania worden
aangemoedigd om geschillen via conflictbemiddeling
en arbitrageprocedures, die worden aangeboden door de
Dorpsraad, op te lossen, in plaats van een beroep te doen op
Zuid-Afrikaanse rechtbanken. Voor de gezondheidszorg
heeft Orania een kleine kliniek. Orania is een vrij uitgestrekt
landbouw- gebied in het Nama Karroo bioom. Orania geniet
sympathie van de nieuwe zwarte president van de provincie
Noord-Kaap de 48-jarige dr. Zamani Saul (ANC).

Zaterdag 27 juni 2020 viert de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek
zijn gouden jubileum.
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Omdat er werkzaamheden bezig waren in het Cultuur-
centrum De Blank en omdat het cultuurcentrum zijn ver-
plichte jaarlijkse sluiting heeft in de maand juli werd voor
het Feest van Vlaanderen al enkele jaren een academische
zitting georganiseerd eind juni.
Burgemeester Inge Lenseclaes verwelkomde de ruim hon-
derd aanwezigen en Bart Fierens, voorzitter van het Alge-
meen Nederlands Zangverbond hield er zijn gelegenheids-
toespraak en hij deed ons even dromen over een confede-
raal België.
Dit jaar werd de Lutgartprijs uitgereikt door Monica Van De
Velde laureaat 2018, aan Renaat Brankaer, ere-burgemeester
van Overijse. De laudatio werd uitgesproken door Dirk Jena
(VKD vzw).
Maria De Rycke, voorzitter Marnixring Overijse De Vrijheijt,
dankte alle aanwezigen, inzonderheid de gastspreker, de
burgemeester, de laureaat, het GC Den Blank, de directeur
van het GITO en last but not least de leerlingen piano van de

Academie voor Podiumkunsten Overijse voor hun muzikaal
intermezzo, prachtig verzorgd onder de leiding van Katrijn
Simoens.
Tot slot nam de burgemeester nog eens het woord om Ilya
De Roey, diensthoofd cultuur en cultuurcentrum, te danken
voor zijn jarenlange inzet voor het CG in Overijse en hem
veel succes toe te wensen in zijn nieuwe opdracht als
diensthoofd cultuurcentrum in Brasschaat.
Bloemen werden uitgereikt aan de burgermeester, de
voorzitter plaatselijke Marnixring, de lerares piano en de vijf
pianisten. Een streekgeschenk voor de spreker ontbrak
evenmin.
De stijlvolle academische zitting werd afgesloten met onze
Vlaams nationale hymne en met een krachtig eindaccent
«Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!». Nadien volgde een
deugddoende en goed georganiseerde receptie, op poten
gezet door VKD vzw.

TREURGROND

Regisseur: Darrell Roodt
Genre: Drama 
Duur: (90 min)

met: 
Steve Hofmeyr, Shaleen Surtie-Richards,  

Jana Strydom,  Frauenstein Andre.

De film draait rond de “plaasmoorde” in Zuid-Afrika, de dik-
wijls wrede moorden op blanke boeren en hun personeel
waarbij al meer dan 2000 slachtoffers vielen. Het is het ver-
haal van boer Lucas van Staden te midden van een gemeen-
schap die onder hoogspanning staat en de politie verwijt
weinig resultaten te boeken. Tegelijk wordt Van Staden
geconfronteerd met de grondeis van de zoon van zijn voor-
naamste zwarte medewerker. Het komt tot een proces waar-
bij de hulp van Van Staden’s broer, een jurist, wordt
ingeroepen. Zijdelings wordt ook nog verwezen naar Van
Staden als toeverlaat van de schooljuffrouw wier schooltje
aan zijn giften te danken is. Het hele verhaal dat retrospec-
tief wordt verteld zal tenslotte in een drama eindigen.

Hoofdrolspeler in de film is Steve Hofmeyr (Lucas van
Staden), in Zuid-Afrika een bekende zanger, die aldaar door
zijn inzet voor het Afrikaans en de Afrikaners regelmatig on-
derwerp is van boycot.

Treurgrond, een film uit 2015 van Darrell Roodt (Valhalla Pro-
ductions en Phoenix Films),
Afrikaans gesproken (door de modale Vlaming verstaanbaar)
met Engelse ondertiteling. Met dank aan Jan Van Aerschot. 
Een organisatie van Het Vlaams Genootschap Overijse.
Tickets € 8,- aan de kassa van het GC Den Blank.

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 22 juni 2019 in de feestzaal van het GITO

georganiseerd door Marnixring Overijse De Vrijheijt , het Vlaams Komitee Druivenstreek 
met de steun van het gemeentebestuur van Overijse en het GC Den Blank.

Donderdag 17 oktober 2019 20u in GC Den Blank



KWIS: Ken je druivenstreek

Knikkeren op zijn Belgisch 

Vraag van vandaag:
Welke muziekmaatschappij pronkt op deze oude foto? 
Antwoord: 
telefonisch: 02 305 90 53, 
per post: Vronenberglaan 21 - 309 Overijse 
of per e-post: francis.stroobants@telenet.be

Succes en dankjewel! 
Francis Stroobants

Wie nog altijd denkt dat ons dierbaar België een democratie
is, moet eens goed kijken wat er aan het gebeuren is. N-VA
wordt opnieuw de grootste partij in België en ze wil deze
keer haar programma op tafel leggen, dat moet toch kun-
nen? De Waalse PS, grootste partij in Wallonië, beslist ‘niet’
met N-VA te willen spreken, alhoewel ze verscheidene malen
uitgenodigd werd door die partij. Uiteindelijk beslist de PS
dus dat de N-VA uitgesloten wordt van regeringsdeelname,
want alles wordt tenslotte in Wallonië beslist. In Wallonië
gaat de PS samen met MR, dus links met rechts. De onder-
handelingen gaan hier dus over de politieke programma’s?
Of misschien toch maar over de beste postjes en machts-
posities? Federaal wordt het nog gezelliger. Wij hebben drin-
gend een regering nodig, de begroting moet dringend

opgemaakt worden, een groot gat in de begroting moet
gedicht, belangrijke beslissingen worden dringend (zoals de
Brexit). Ondertussen hebben al twee Waalse excellenties een
veilig onderkomen gevonden in de Europese top! ‘t Gaat
toch nooit over postjes! De PS beslist wie in Vlaanderen mag
meedoen, en dat zijn zeker geen ‘echte’ Vlamingen. Er zullen
genoeg Vlaamse postjespakkers in de rij staan om een
Waalse regering te steunen, zonder lastige pottenkijkers.
Beke verliest stemmen bij elke verkiezing, De Croo evenzeer,
dus als ze geen Vlaamse stemmen krijgen (hoe zou dat
komen?) is hun enige redding steun te geven aan een
Waalse premier en zijn bende, de limousines staan klaar en
de fluwelen zetels evenzeer. Wedden dat …?

Jan Goossens

Een beetje ontspannen kan geen kwaad. Je inspannen om
een kwisvraag juist te beantwoorden evenmin. In elke
Nieuwsbrief zal er voortaan een oude foto afgedrukt wor-
den. Met daarbij een vraag, die voor de enen gemakkelijk
lijkt en voor de anderen zoekwerk veronderstelt. De Nieuws-
brieflezer die als eerste het juiste antwoord doorgeeft, krijgt

een van mijn laatste exemplaren van “Geïllustreerde Ency-
clopedie van de Brabantse Druiventeelt onder glas
(1865-2010)”. Het boek van 384 bladzijden werd in 2010
massaal gekocht tegen 32 euro. Wie er nu één bestelt (en de
kwisvraag gemakshalve te moeilijk vindt) betaalt slechts 25
euro, bezorging per post of per auto inbegrepen.


