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Een klopjacht op meningen die anders zijn dan die van de regering.
Zij zijn dus ondemocratisch en worden vervolgd. 
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"De mening van de meerderheid kan niet

anders zijn dan de uitdrukking van onkunde"
(René Guénon)



Een uittreksel overgenomen uit de
interessante Zoom Webinar ledenbij-
eenkomst van 12 december 2020 van
het netwerk van Vlaamse onderne-
mers en academici Pro Flandria. 
Remi Vermeiren werd geïnterviewd
door John Dejaeger, voorzitter van Pro Flandria. 

R.V. was 43 jaar actief in Krediet-
bank/KBC en eindigde er zijn loop-
baan als voorzitter. In 2005 nam hij
het initiatief met de denkgroep «In
de Warande» tot publicatie van het

toen ophefmakende Warandemanifest voor een zelf-
standig Vlaanderen. Remi Vermeiren blikt terug op het
ontstaan van het fameuze Warandemanifest. De denk-
groep «In De Warande» was opgericht door René De
Feyter, hij was toen ondervoorzitter van het VEV (hui-
dig VOKA - red.). Toen hij met pensioen ging, kreeg hij
de vraag de denkgroep te leiden. Hij wou dat doen op
voorwaarde dat de groep zou nadenken over Vlaamse
onafhankelijkheid. Vermeiren drukt erop dat dat nieuw
was toen. Voor het eerst werd er op economisch vlak
geargumenteerd voor een opdeling van België. Boven-
dien was het nieuw omdat een aantal prominenten het
manifest heeft ondertekend.
In een gesprek met John Dejaeger, vijftien jaar later,
stelt zich de vraag naar een nieuw manifest. Onderaan
vindt u een deel van het vraaggesprek.
J. D.: Voor Vlaanderen is onafhankelijkheid te begrijpen,
want een noodzaak voor het behoud en de groei van
Vlaamse economie en welvaart. Maar dat geldt ook voor
Wallonië. Waarom blijft men halsstarrig vasthouden aan
België? 
R.V.: Het feit dat België 190 jaar bestaat speelt daarbij
natuurlijk een grote rol. Dat geldt trouwens ook voor
veel Vlamingen. Bovendien zijn Vlamingen over het
algemeen eerder onderdanig en afstandelijk tegen-
over macht als ze het economisch maar goed hebben. 
Bij de staatshervorming van 1970 hebben we onze
meerderheid afgestaan. De Vlaamse bovenlaag was
toen al afgeroomd door het Belgisch establishment.
Van de Vlamingen ging dus nooit veel politieke daad-
kracht uit ten overstaan van de gebreken van België. 
Behalve een zeker belgicisme speelt voor Wallonië zijn
kleinere omvang en vooral zijn lagere welvaart
ondanks de financiële transfers vanuit Vlaanderen een
grote rol. Er is daardoor bij Franstaligen een viscerale
tegenstand tegen het opdelen van België. Zij zien in
dat Wallonië niet in staat is zijn huidige welvaart te
behouden.
J. D.: De regionale bevoegdheden zijn niet homogeen.
België is nog altijd deels een unitair land. Ligt dat niet aan
de Vlamingen?
R.V.: Ja, maar dat ligt vooral aan de Vlaamse leiders, de
traditionele politici, die allen de voorrang hebben
gegeven aan het behoud van de Belgische constellatie.
Ze werden gedomineerd door de Franstaligen, die
betere politici zijn als het aankomt op het verdedigen
van de eigen regio en belangen. We hebben de politici

die we verdienen. In Vlaanderen waren er altijd wel
voorstanders van een doorgedreven regionalisering,
maar er waren ook anderen. Vandaag spreken som-
mige partijen van herfederalisering of slaan ze de han-
den in mekaar met Franstalige partijen die geen voor-
stander zijn van regionalisering.
J. D.:  U doelt nu op de Vivaldiregering?
R.V.: Vivaldi is een zeer Belgische regering. Niet enkel
omdat ze geen meerderheid heeft in Vlaanderen,
waarvoor precedenten zijn, maar wat wel erg is, is dat
een meerderheid geen meerderheid heeft in deze
regering. Ze is Belgisch omdat een aantal partijen over
de taalgrens heen aansluiting zoeken, ook en vooral uit
zelfbehoud, zoals Open Vld dat zijn lot verbindt aan de
MR, een belgicistische partij bij uitstek. Dat is relatief
nieuw. Dat zal een belangrijke test betekenen voor de
politieke relaties en belangen binnen België. Door het
overweldigend belang van de strijd tegen de pande-
mie komen de fundamentele verschillen tussen de par-
tijen momenteel niet of nauwelijks naar boven. Maar
Vlaanderen, en de andere regio’s hebben een gewel-
dige kans gemist toen De Wever met Magnette en
diens belangrijke regionalistisch ingestelde luitenants,
een akkoord konden sluiten. Maar Open VLD wilde in
weerwil van vroegere afspraken en het belang van
Vlaanderen niet toetreden tot de geplande regering
om haar belgicistische partner, de MR, niet los te laten.
Enkele jaren geleden pleitte de toenmalige voorzitster
van die partij nog vurig voor… confederalisme. In een
interview met De Tijd stelde Bart De Wever recent
opnieuw een coalitie met de PS in het vooruitzicht in
2024. Het vel van de beer… Het zal mede van hem en
zijn oppositievoering afhangen of dat geen Vlaamse
Vivaldimeerderheid wordt, ook in Vlaanderen».
J. D.:  Wat is de rol van de Vlaamse beweging hierin?
R.V.: Die is voor een stuk ongrijpbaar, met heel veel
kamers. Ik weet niet goed waar nu de krachtlijnen lig-
gen. Ik zou zeggen, de diverse gremia van de Vlaamse
beweging die zich geroepen voelen kunnen zich altijd
aansluiten. De VVB heeft destijds een grote rol
gespeeld in de verspreiding van het manifest… Je
hebt ook de nodige communicatiekanalen nodig.
Doorbraak is er één van, naarmate dat dat verder door-
breekt, zal dat helpen. Een goede relatie met de media
is een uitdaging. Misschien moeten we praten met
communicatiespecialisten, durven investeren in publi-
citeit. En zoals ik al zei, je hebt prominente Vlamingen
nodig, ook die van de “boekskes”, om interesse te wek-
ken bij de “modale Vlaming”. 
J. D.:  47% van de Vlamingen stemt Vlaams-nationalis-
tisch. Er is dus toch een draagvlak?
R.V.: Niet elke stem voor die partijen is er een omwille
van hun onafhankelijkheidsstandpunt. Het zou de eer-
ste uitdaging zijn om net díe kiezers te overtuigen van
het idee van onafhankelijkheid en dat verder uit te dra-
gen in hun familie, vriendenkring…
J. D.: Een nieuw Warandemanifest. Draagvlak, bewust-
wording, samenwerking… Welke rol vervullen de media?
Een Vlaamse reflex is er ver te zoeken. Dat was vroeger wel
anders. 

Vlaamse politici geven altijd voorrang aan België.
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R.V.: Ik heb 40 jaar lang De Standaard gelezen, maar
heb tien-vijftien jaar terug mijn abonnement stopge-
zet. Daar is een sterke wending gekomen. Die krant is
pro status quo, pro België geworden in tegenstelling
tot voorheen. We hebben geen Vlaamse media die pro-
minent aanwezig zijn, behalve Doorbraak dat, als het
zich verder kan ontwikkelen, een rol kan spelen binnen
Vlaanderen, maar dan is er nog een belangrijke weg af
te leggen. Dat is een grote handicap voor Vlaanderen.
J. D.: Hoe moeten we het draagvlak vergroten voor
Vlaamse onafhankelijkheid? Is het niet tijd voor een
nieuw Warandemanifest? Migratie, corona, onderwijs,
klimaat… De wereld is veranderd.
R.V.: Het zal dan toch voor andere auteurs zijn (lacht)
of het zou het laatste wapenfeit moeten zijn van
mezelf. Om het draagvlak vergroten, daarvoor zijn er
Pro Flandria en andere verenigingen. Ik heb soms het
gevoel dat wij aan de zijkant staan te blaffen, maar de
Belgische karavaan toch maar voorbijtrekt. Misschien

moet je 25.000 handtekeningen verzamelen om een
grote discussie uit te lokken in het Belgisch parlement.
Het voordeel zou zijn dat alle voor- en tegenargumen-
ten breeduit in de media zouden verschijnen. Een echt
nieuw manifest zou wel nuttig zijn, met minder cijfers,
meer rechttoe-rechtaan, praktischer gericht. Op een
transparante manier de argumenten naar voor bren-
gen, zodat het ook leesbaar is voor het bredere
publiek. Inbegrepen de boodschap dat een mate van
solidariteit met Wallonië noodzakelijk en verantwoord
zal blijven gedurende een lange periode. Onafhanke-
lijkheid mag en/of moet als een einddoel voorgesteld
worden, maar het moet dan eerder ter ondersteuning
dienen van partijen die meer bevoegdheden willen,
een verder doorgedreven federalisering of confedera-
lisme, wat eigenlijk hetzelfde is. Veel mensen denken
dat onafhankelijkheid een dagdroom is. Een confede-
ratie zou daarom meer acceptabel blijven voor het gro-
tere publiek.

Corona beïnvloedt onze democratie.

Onze samenleving werd het voorbije
jaar zwaar op de proef gesteld door het
Chinese Covid 19 virus. Onze onmoge-
lijke staatsstructuur is zeker de oorzaak
van de lamentabele aanpak om deze
pandemie met de beschikbare inentin-
gen en toebehoren snel en doeltreffend

in te dijken. Als we de federale premier A. Decroo
(O VLD) en (niet verkozen) F. Vandenbroucke (Spa),
minister van Sociale Zaken, Pensioenen en Werk bezig
horen dan is iedereen bevoegd en niemand is verant-
woordelijk. Maar als het verkeerd loopt dan wijzen ze
met de vinger naar de locale besturen, de deelregerin-
gen, de leveranciers van de vaccins en de naalden, de
distributie, de burgerzin, de contactopsporing, de
mondmaskers, vergeten handtekeningen op bestel-
bons, het openbaar maken van de offerten van vaccin-
leveranciers door een liberale dame uit de plaatselijke
Hoeilaartse politiek die tot staatssecretaris gebombar-
deerd werd deed Pfizer, Moderna, AstraZeneca en
andere leveranciers blozen en nadenken, enz. 
Hoe men de vele uitgekeerde miljarden aan noodzake-
lijke steun aan bedrijven zal recupereren en verdelen
over Federaal, de Gewesten en de belastingbetaler, is
zeer de vraag. 
De bestorming van Pentagon Hill en de «rechtse» aan-
slag op de democratie in de USA, was de uitgelezen
aanleiding voor O VLD en de Groenen om te waarschu-
wen dat het ook wel eens bij ons zou kunnen gebeuren
en viseerden bedekt de Vlaams nationalisten. 
Is België een echte democratie? Vandaag worden wij in
feite federaal bestuurd door een  Franstalige PS-man-
dataris die geen eerste minister kon worden. Hij moet
zich achteraf niet aan de Vlaamse kiezers verantwoor-
den. En vergeet niet dat 6,6 miljoen Vlamingen uit het
Vlaams gewest en Brussel voor één Vlaamse zetel in
het federale parlement nog altijd veel meer stemmen

nodig hebben dan dat 4,2 miljoen Franstaligen uit het
Waals gewest en Brussel nodig hebben voor één Frans-
talige zetel! Vlamingen en Walen hebben elk recht op
75 zetels. 
De Vlamingen slaagden er nog altijd niet in om dit
democratisch deficit recht te trekken. Blijkbaar was het
tijdens de voorgaande staatshervormingen niet moge-
lijk om te zorgen voor homogene bevoegdheden die
een krachtdadig en kostenefficiënt beleid mogelijk
konden maken. Het was ook niet mogelijk een fiscale
autonomie te voorzien waarbij het de deelstaten zijn
die verantwoordelijk zijn voor hun eigen uitgaven en
inkomsten. De gevolgen van dit falen resulteren in een
immense staatsschuld en een rentelast die zelfs in
2019 aan het gunsttarief van ongeveer 2% nog steeds
meer dan 9 miljard euro bedroeg. De corona-pande-
mie veroorzaakt een hogere inflatie, zwaardere rente-
lasten en zal exuberante belastingen tot gevolg heb-
ben. Het linkse mantra van de 6 lilliputters en 1 grote
rode PS-haan indachtig: laten we veel geld lenen om
veel te kunnen uitgeven. 
Dit in 1830, met de hulp van Franse troepen, samenge-
stelde land kreeg Belgicistische structuren en is
opnieuw ongeschikt gebleken om aan een ernstige
crisis het hoofd te bieden. We leven in een land met 2
bevolkingsgroepen noord/zuid met 2 verschillende
basisculturen, gedomineerd door het zuiderse «laissez
aller, laissez passer en profiteer». 
Tegen 2024 moeten deze  wantoestanden duidelijk
benoemd worden, moeten er nuchtere feiten en cijfers
verzameld worden die de basis zullen zijn om een gro-
ter draagvlak te zoeken voor een definitieve Vlaamse
Staatsvorming die uiteindelijk moet resulteren in een
onafhankelijk Vlaanderen. 
Zo niet zal Vlaanderen verdrinken in deze uitzichtloze
Belgische oubollige staatsstructuur.  
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België ging over tot ophokking en zal een goede
10.000 doden op 11,5 miljoen inwoners tellen. Zonder
ophokking ware dat sterftecijfer volgens Vlaamse viro-
logen zo’n 100.000 geweest (VRT). Volgens anderen
zijn 40% besmetten asymptomatisch (vertonen geen
symptomen),  50% licht-symptomatisch, 10% zwaar-
symptomatisch waarvan zo’n 1,2% overlijden  (138.000
voor België). Zo’n 28% van de  bevolking geraakt
besmet, waarvan 3,4% overlijdt (Wetenschap in Beeld),
wat 1,2% voor de hele bevolking oplevert.  Toch is
Belgiës sterftecijfer met  837 doden  per 1 miljoen
inwoners  (Wordometer 19 juni  ’20)  de  hoogste
dodenratio ter wereld. Zelfs verbeterd voor  het
ondertellen van andere landen en het overtellen door
België, blijft  dat sterftecijfer hoog. In Nederland
bedraagt het 355, in Duitsland 107. Vlaamse woon-
zorgcentra doen het beter dan de Waalse of de Brus-
selse. Maar  Vlaamse woonzorgcentra kennen  het
geslacht en de  leeftijd van veel van hun doden niet
(???). Mogelijk zijn de  gesloten  en weinig geventi-
leerde ruimtes van het Vlaamse traditionalisme, met
veel gesloten rolluiken, glas- en overgordijnen, hier
verantwoordelijk. De besmetting gebeurt immers ook
door vlottende microdruppels (aerosols), niet alleen
door druppels en spatten die snel neervallen. Dit zou
ook verklaren waarom België ten tijde van de Spaanse
griep zo slecht scoorde.
België kromp naar verluidt -3,9%  in het 1e kwartaal
2020 (NBB 29 april  ’20), terwijl er alleen in maart
ophokking was. In het 2e kwartaal was er ophokking in
april en  in mei. Levert dat een -7,8% krimp in het 2e
kwartaal op? Indien de economie voor de rest van

2020 stabiel blijft,  dan is dat een  jaarkrimp van
-2,92%.  De Belgische overheidsschuld bedroeg begin
2020 zo’n 100% van het bbp. Met de dalende belas-
ting-opbrengsten en de stijgende  steunuitgaven zal
die overheidsschuld nog toenemen, wat België verder
verzwakt.  De federale overheidsschuld  kan in 2020
oplopen tot  119% van het  bbp (UPV Michel  Maus).
Maar ook de Vlaamse regering gaf aan steunmaat-
regelen 6 miljard € te veel uit.  Mogelijk kan een belas-
ting geheven worden op de inkomens boven de 4500
€/maand of op de vermogens boven de  2 miljoen €.
Ook kan een belasting geheven worden op firma’s die
goede  zaken deden  dankzij  de corona-crisis, zoals
Amazon, Google en Zoom. Maatregelen  om belas-
tingsvermijding door transnationale bedrijven onmo-
gelijk te maken moeten verder binnen de OESO wor-
den  uitgewerkt. Hoe dan ook,  een zwakker België
verhoogt de kansen op Vlaamse onafhankelijkheid.
Vlaanderen boekte nog een ander resultaat. De CD&V
neigt er nu ook naar de volksgezondheid naar Vlaan-
deren over te hevelen. Met de  nationalisten  erbij
(24%  en 20%) is daar nu  in Vlaanderen  een meerder-
heid voor. Werklozensteun en pensioenen wegen min-
der zwaar, de kinderbijslag werd al gedefederaliseerd.
Dat de volksgezondheid naar de Gewesten zou gaan,
en de financiering maar deels zou volgen is voorlopig
wel een dubbel  probleem. Vlaanderen heeft het geld
nodig, en de Vlaamse regering moet hier bevoegd zijn
voor de Nederlandstaligen in Brussel.  Maar  België
barst, en dat is een goede zaak.

Marcel Gunst

Belgische toestanden

Briefschrijven voor gerechtigheid

Overtuiging als misdaad
De Spaanse aanpak van volksna-
tionalisme staat model voor een
repressief staatsnationalisme ver-
vreemd van volk en ten dienste
van een gevestigde machtsbour-
geoisie.  Omdat ook de Vlaamse
emancipatie in hetzelfde bedje

ziek is, riep GrondStroom op tot briefschrijven richting
Spanje en Europa als een Corona-veilige eindejaarsac-
tie. EU-parlementairen en Spanje zijn medeplichtig in
het vervolgen en gevangenzetten van Catalanen van-
wege een vreedzame demonstratie van hun overtui-
ging, en dat mag niet de doofpot in.

Repressieve rechtspraak
Tijdens de webinar die de briefschrijfactie inleidde ver-
telde een familielid van een gevangene dat de recht-
bank recentelijk tot de toepassing van een halfopen
gevangenisregime voor de negen Catalaanse leiders
had beslist.   Dit was echter zonder de Openbare Aan-

klager van de Spaanse overheid gerekend wiens
beroep tegen het penitentiair verlof werd bekrachtigd
door het Hooggerechtshof.   Deze gerechtelijke partij-
digheid is kenmerkend voor de Spaanse jurisdictie
bedoeld om elk engagement voor zelfbeschikking te
breken.

Gerechtelijke dwaling
In samenwerking met het Vlaams Komitee Druiven-
streek vzw werden ook EU-president Michel en justitie-
commissaris Reynders aangeschreven met de vraag
om het nieuw EU-strafsysteem voor mensenrechten-
schenders toe te passen op de Catalaanse zaak. Ont-
goochelend was dat het voorstel verwaterde tot een
maatregel die uiteindelijk niet toepasbaar is op de
Spaanse schendingen van de mensenrechten. De facto
dus bedoeld om de EU-machtsbourgeoisie, bewie-
rookt als verdedigers van de democratische rechts-
staat, uit de wind te zetten. De drie grote partijen van
het Europees Parlement wendden hun macht aan om
iedere verwijzing naar het zelfbeschikkingsrecht der
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Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

volkeren te schrappen. Een gerechtelijke dwaling aan-
gestuurd door de Castiliaanse EU-vertegenwoordiger
van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Twee maten
Wat is het verschil tussen de Chinese journaliste die
vier jaar cel krijgt voor haar berichtgeving over de
Corona-omstandigheden in Wuhan en de Spaanse stu-
dent tot vier jaar cel veroordeeld voor zijn deelname
aan een pro-Catalaanse betoging in Madrid? En wat te
denken van de EU-parlementairen, die wegkijken van
de trieste realiteit dat Catalaanse leiders in balling-
schap worden vervolgd of voor zeer lang worden
opgesloten vanwege hun overtuiging?   Is er een ver-
schil in het zelfbeschikkingsrecht van een Tibetaan of
van een Catalaan? Of is er hier sprake van twee maten
en twee gewichten waardoor ook Europa het pad van

gevangenis der volkeren is ingeslagen?

Hart onder de riem
Een 30-tal briefschrijvers, aanmoedigende antwoor-
den vanuit de gevangenis, en medestanders die blij-
ven geloven in een Europa op mensenmaat, bieden
het sprankeltje hoop dat nodig is om op termijn de ivo-
ren toren van de EU af te bouwen. Principiële standvas-
tigheid en volksengagement zijn onontbeerlijk om het
Europees project te doen aanslaan. In de plaats krijgen
we partijdige standpunten die Europa op wereldvlak
slechts hoongelach opleveren. Vandaar dat Grond-
Stroom staat voor een nieuw Europa met de volkeren
als hoeksteen van diversiteit en vrede.

Dirk Jena

Schone schijn bij de verdeling van het Europees 
herstelfonds.

Er werd tijdens de tweede week van januari een Bel-
gisch vergelijk gevonden tussen de deelregeringen
voor de verdeling van de toegekende 5,9 miljard Euro-
pese coronasteun. Het akkoord kwam tot stand na een
gesprek tussen de ministerpresidenten Jan Jambon (N-
VA) en Elio Di Rupo (PS). Het is gemakkelijker om met
Wallonië tot een vergelijk te komen wanneer er veel
geld kan worden uitgedeeld.
Van dit fonds vroeg Vlaanderen 3 miljard euro, maar is
tevreden met slechts € 2,25 miljard. 
Het Waals gewest ontvangt € 2,025 miljard, federaal
krijgt € 1,25 miljard en het Brusselse gewest wordt
€ 0,315 miljard toegeschoven. (De Tijd 13-1-2021)

A. Decroo vond hierin het bewijs dat het samenwer-
kingsfederalisme werkt. Maar de strijdbijl tussen N-VA
en O-VLD is na al wat er gebeurd is lang niet begraven.
Jan Jambon wil met zijn Vlaamse regering in het relan-
cebeleid de kop nemen in tegenstelling tot Decroo die
dat ook wil doen met zijn lilliputters.

Hendrik Vuye «tweette» de verdeling per inwoner:
Vlaanderen: €341,- per kop; Wallonië: €523,- per kop
en Brussel: €428,- per kop.
Alle Belgen gelijk voor de wet...!

Het zieke Wallonië.

E. Di Rupo lanceerde het project «Get up Wallonia»
gebaseerd op een studie van 200 blz. en een bench-
marktstudie van 150 blz. die de vergelijking maken
met andere regio’s in Europa.
Uit deze studies bleek dat een mentaliteitswijzing zich
opdringt. Er is een groot historisch wantrouwen tegen-
over de successen en winsten die bedrijven maken.
Daarnaast is Wallonië veel te afhankelijk van te veel

subsidies. Dan is er de openbare sector die dominant
is, minstens 1 op vier werknemers werkt voor de over-
heid. Wallonië kampt met te veel structuren die tot
twijfels leiden. De aanbeveling luidt: Wallonië heeft
één politieke leider nodig namelijk het Waals Gewest
als erkende gesprekspartner. Dus moeten de twee
overbodige gemeenschapsregeringen in de gewestre-
geringen geïntegreerd worden.
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Bronnen: Gemeente Overijse zitting 8-12-2020; PZ
Druivenstreek, Interrand, ELZ Druivenstreek, Manage-
mentteam Overijse en nota’s burgemeester Inge Len-
seclaes.  

Waarover gaat het?

De Vlaamse Regering wenst een regiovorming waar de
lokale besturen moeten achter staan. 
Binnen de regio’s moeten alle gemeenten vergaand
samenwerken en coördineren om efficiënter te werken
en om het aantal mandaten te verminderen. 
Door IDEA consult werd in opdracht van de Vlaamse
Regering, voorgesteld om twee referentieregio’s in
Vlaams-Brabant te vormen, een regio die samenvalt
met het arrondissement: 
- Regio Halle-Vilvoorde  (Arr. Halle-Vilvoorde)
- Regio Oost-Brabant  (Arr. Leuven).

De gouverneur van Vlaams-Brabant (Jan Spooren) zal
met de betrokken gemeenten uit de Druivenstreek de
volgende vragen onderzoeken:
- Kan Overijse en Hoeilaart akkoord gaan met de voor-

gestelde referentieregio? Waarom wel of waarom
niet?

- Indien wel, welke zijn de aandachtspunten?
- Indien niet, welke wijziging of alternatief t.o.v. voor-

gestelde regio?

De Druivenstreek omvat vier gemeenten: Hoeilaart,
Overijse, Huldenberg en Tervuren. Tussen deze
gemeenten is er nu al een nauwe en een niet opge-
legde samenwerking. Deze zijn:
- InterGemeentelijke Samenwerking (IGS) Vrijetijdsre-

gio Druivenstreek.
- HulpVerleningsZone (HVZ) Oost-Vlaams-Brabant.
- Vervoersregio Leuven.
- Afvalintercommunale Interrand samen met Ecowerf.
- Vlaamse Ouderenraad regio Leuven.
- Eerste LijnsZone (ELZ) behorend tot de regionale

zorgzone Leuven.
- InterGemeentelijk Overleg - Leuven (IGO): wonen in

de Druivenstreek.

Voor de politiezone Druivenstreek (Hoeilaart en Ove-
rijse) kan de gewenste samenvoeging en samenwer-
king met de politiezone VODI (Tervuren, Huldenberg,
Bertem) niet gerealiseerd worden (verschillende arron-
dissementen, parketten en rechtbanken).
Hoeilaart en Overijse werden in 1963 (vastlegging van
de taalgrens) bij het arr. Halle-Vilvoorde (met 644.000
inwoners) gevoegd, terwijl Tervuren en Huldenberg tot
het arr. Leuven (1963 met 512.000 inwoners) behoren. 
De Druivenstreek is geflankeerd door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de facili-
teitengemeenten van het arr. Halle-Vilvoorde (Sint-
Genesius-Rode, Kraainem en Wezembeek-Oppem)
Overijse (met een OV2002/N-VA bestuur) en Hoeilaart
(met een O-VLD bestuur) wensen hun natuurlijke
humus met Oost-Brabant te behouden.
Indien de gemeenten van de Druivenstreek niet tot
dezelfde regio Oost-Brabant kunnen behoren, wordt
voor Overijse, een fusie, verschillend voor Hoeilaart,
een onmogelijke opdracht. Overijse heeft geen andere
grensgemeenten in Halle-Vilvoorde. Voor Hoeilaart is
er de naburige grensgemeente Sint-Genesius-Rode
met 7 km Zoniënwoud ertussen, en met een smalle
kronkelende bosweg (Duboislaan) als enige recht-
streekse verbinding. (de andere verbindingen lopen
over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of over het
Waals Gewest).
Het Managementteam Overijse is van oordeel dat het
niet aan de Vlaamse Overheid is om uitspraken te doen
over afbakeningen. Het gaat om de bestuurskracht te
versterken en beleidscoördinatie te garanderen op het
niveau van de ‘fietsbare‘ dienstverlening (4 tot 6
gemeenten). Het zal wel de Vlaamse overheid zijn die
Overijse en Hoeilaart kan overhevelen naar het arron-
dissement Leuven.

Regiovorming in Vlaams-Brabant

De twee arrondissementen Halle Vilvoorde en Leuven

Henri Otte
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Het magazine Newsweek pakt naar
aanleiding van ’50 jaar Vlaams Parle-
ment’ uit met een speciaal nummer
over de geschiedenis die vooraf ging
en de werking van dit parlement. (5
januari 2021). 
In 2021 viert het Vlaams Parlement zijn
50-jarig bestaan. Een bijzonder feest-
jaar dat met dit speciaal bij te houden
exemplaar van Newsweek in de verf
wordt gezet.
“De aandacht voor het Vlaams Parle-
ment is meer dan terecht omdat het
cruciaal was voor de opmars en vor-
ming van de Vlaamse onafhankelijk-
heid, identiteit en taal”, aldus de redac-
tie van Newsweek.
De speciale editie van Newsweek over het Vlaams Par-
lement is te koop in de krantenwinkel.

In 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cul-
tuurgemeenschap van start. Op 1 oktober 1980 wer-
den zijn bevoegdheden overgenomen door de
Vlaamse Raad. En in 1996 doopte de Vlaamse Raad
zichzelf om tot Vlaams Parlement.
Niet alleen de geschiedenis van het Vlaams Parlement
wordt uitvoerig belicht in deze Newsweek-special. Zo
schetst bijvoorbeeld Bruno De Wever de bewogen
Vlaamse geschiedenis, waarbij Vlaanderen uitgroeide
tot een economisch sterk en politiek autonoom lands-
deel met een eigen parlement. Huidig parlements-
voorzitter Liesbeth Homans deelt haar ervaringen en
ambities bij de uitoefening van deze functie.
Ook de nieuwe lichting Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers komt aan het woord. Hoe zien zij het Vlaams Parle-
ment verder evolueren? Volgens hen zal het belang
van het Vlaams Parlement alleen maar toenemen.
Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht binnen
de Vlaamse democratie. De 124 Vlaamse volksverte-
genwoordigers debatteren over maatschappelijke pro-
blemen, stemmen over decreten (Vlaamse wetten) en
ondervragen de ministers over hun beleid.

(Tekst overgenomen van Dirk Nuyts, 
Persvoorlichter Vlaams Parlement).

Negatieve reacties:
Deze gingen vooral over het feit dat in
het feestnummer ook August Borms en
Staf De Clercq geciteerd werden. Heb
je daarover de commentaar gelezen
van M. Reynebeau (De Standaard 13-1-
21) en Pieter Lagrou (ULB en De Stan-
daard), naast deze van Caroline Gennez
en Hannelore Goeman in De Morgen?
Zij vragen van het Vlaams Parlement
excuses, wat voor de goede vrede
gebeurd is! Het Forum van Joodse
Organisaties vroeg zelfs de vernietiging
van het speciaal nummer Newsweek!

Wat ze niet zeggen:
Er is nog veel te doen eer men zal begrijpen dat een A.
Borms en S. De Clercq waarschijnlijk geen foute beslis-
singen zouden genomen hebben en allicht niet zou-
den vermeld staan in de geschiedenisboeken, indien
de Belgische overheid tijdens de eerste 120 jaar «Bel-
gië» de Vlamingen niet als het plebs, maar als even-
waardige burgers met dezelfde rechten had behan-
deld als de Franstalige Belgen. Was de Belgische
overheid niet mede verantwoordelijk voor het acti-
visme tijdens WOI en de collaboratie tijdens WOII in het
kader van de Vlaamse ontvoogdingsdrang? Was het
abnormaal dat velen zich niet meer verbonden voel-
den met francofoon België, die de Vlamingen voortdu-
rend kleineerde en vernederde zodat ze ten einde raad
hun toevlucht namen tot foute initiatieven? 
De commentaren doen denken aan hoe het gelopen is
met de symboliek van de IJzertoren.
Wij, Vlamingen, worden er nu voorgesteld als dé colla-
borateurs die de wereldse vredesbeweging te kort
doen. Hoe inzet en offers steeds opnieuw tegen ons
wordt gebruikt, zeer frustrerend tot zelfs wraakroe-
pend. Mogen we als volk nu echt op niets of te niets
meer fier zijn, en de 50ste verjaardag op een positieve
manier vieren?
De recentste kaakslag van kaliber was De Croo’s (O-
VLD) parlementaire veeg uit de pan dat ook hier het
gevaar van het Amerikaans gedoe op ‘t Capitool om de
hoek loert. Schandelijk hoe onze eigen premier ons
schoffeert. Liberale politici, op enkele uitzonderingen
na, hebben sinds het ontstaan van België de Vlamin-
gen dikwijls bewust in de vuile hoek geduwd. 

Het Vlaams parlement viert zijn vijftigste verjaardag.

Wordt voor € 10,- per jaar lid van het 
Vlaams Komitee Druivenstreek en u ontvangt onze 

Nieuwsbrief. 
U bent ere-lid vanaf € 45,- en u krijgt onze Nieuwsbrief met
daarbovenop de USB-stick met 45 jaargangen Spoorslag.

U kan het gewenste bedrag storten op onze bankrekening 
BE41 4342 6165 8110
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Hierbij een foto van een Franstalig plakkaat op grondgebied Overijse. Het staat op openbaar
domein en werd vastgemaakt op een paal met straatnaam aan de hoek van de Parklaan en de Zil-
verbeekdreef in Maleizen. De foto werd bezorgd door M.G. en hij heeft hem ook doorgestuurd
naar het College van Burgemeester en Schepenen. Maleizen is een gehucht van Overijse en heeft
geen faciliteiten. Het bord werd intussen door de gemeente verwijderd.

Franstaligen hebben het nog altijd niet begrepen.

Knikkeren op zijn Belgisch

Ik ben nooit echt enthousiast geweest over onze
v’B’RT. Vooral omdat die meer Brussels is dan Vlaams
(aanwezigheid in Brussel!). En Brussel is ook mijn
vriend niet meer. Al te dikwijls ben ik grof behandeld
omdat ik in Brussel een ‘pintje’ bestelde en de kelner
moedwillig weigerde die enkele woordjes te verstaan
en er tergend bij bleef staan tot ik overstag ging en dan
maar Frans sprak. Dus ik vermijd Brussel, maar mijn
centen krijgen ze toch, dat weet ik, zonder dat ze
ervoor moeten werken, of dankjewel zeggen. Dank zij
onze laffe Vlaamse elite. Uiterst zelden is de BRT iet of
wat vriendelijk of positief over alles wat met Vlaande-
ren te maken heeft. Heb je gemerkt dat de BRT in
enkele maanden van inenten naar ‘inenten of vaccine-
ren’ en dan alleen nog ‘vaccineren’ en vaccins
gebruikte. Zo gingen al veel goede Nederlandstalige
woorden verloren, vervangen door Engelse of Franse
woorden. Zijn die brave Vlamingen racisten? Belache-
lijk! Als BRT een Jan met pet opvoert moet het ook
altijd een echt “boerke” zijn. Toevallig? Op straat bur-
gers interviewen en dan weer degene opvoeren die
niet welbespraakt is, dan weet je zo wie aan de knopjes
zit. 
Met deze Corona-toestanden is het ook nog eens dui-
delijk wat een rampgebied België is. Na alle vergade-
ringen en beloften en afspraken gelooft niemand nog
dat dit een performante samenleving is. Nog maar 4%

ingeënte burgers na zovele maanden gestuntel toont
cijfermatig aan dat alle illusies weg en verloren zijn. Dat
‘Défi’ dit moment uitkiest om nog maar eens Brussel te
willen uitbreiden, Brussel waar Vlamingen NIET thuis
zijn, behalve om facturen te betalen, toont ook nog
maar eens de prioriteiten van onze Franstalige buren. 
Dat de koning een nieuwe regering samenraapt zon-
der dat de vorige regering gevallen is, noch dat er ver-
kiezingen zijn geweest en daarbij ook enkele rege-
ringsleden benoemt die niet eens verkozen zijn, zelfs
niet op een lijst hebben gestaan, waar is onze grond-
wet dan? (Ooit geen vodje papier!). 
Een eerste minister zonder macht noch prestige, geen
stemmenkanon, en dan uit Vlaanderen veruit de twee
grootste partijen van België die niet mogen meespe-
len, waar is onze democratie gebleven? Waar gaan we
naartoe? Komt het in dit land ooit eens goed? De slim-
meriken vluchten naar het buitenland of leren/kiezen
een andere taal. Ik schrijf dit, maar ik voel een scheur in
mijn hart. Zelf in deze droeve tijden heb ik nog altijd
niet veel goed nieuws. Of misschien toch een beetje:
steeds meer Vlamingen hebben een Vlaamse voor-
naam en stemmen niet meer voor dezelfde partij als
hun papa. Dat is toch al iets. Zo verder doen, zou ik zeg-
gen.

Jan Goossens

KWIS: Ken je druivenstreek 

De oplossing van de kwis in de vorige
Nieuwsbrief was te moeilijk! Een prent-
kaart van Groenendaal-Hoeilaart (de
melkerij van de hippodroom) uit vervlo-
gen tijden. Wij kiezen nu voor een
recentere prentkaart. Deel gewoon als
eerste mee waar dit te noemen gebouw
staat en u wint een mooi boek over
onze mooie Druivenstreek. 

Geluk ermee!

Francis Stroobants 
Vronenberglaan 21 
3090 Overijse 
francis.stroobants@telenet.be


