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De Nederlanden 2015-2030. Een confederatie, maar met wie?
In 1815 werd het koninkrijk der Nederlanden onder Willem I, met goedkeuring
van de Europese grootmachten, opgericht. Tot 1830 bouwde Willem I aan een
economisch sterke staat die al snel als een bedreiging door Albion werd ervaren.
De politieke en financiële belangen van Frankrijk en Groot-Brittannië zorgden
ervoor dat die uitdaging door een kleine bevolkingsgroep, in de Zuidelijke
Nederlanden, werd aangegrepen om hun eigen agenda te verwezenlijken. De
Nederlanden werden verdeeld in 3 aparte staten. Het economisch en politiek
succesverhaal werd deskundig in de kiem gesmoord. Het zou 200 jaar duren voor
deze landen weer samenwerkingsverbanden uitbouwden.
Vandaag kennen we de Benelux, die voorzichtig economische, financiële en
politieke samenwerking bevordert naast een taal- en cultuurunie
die verbondenheid voor de Nederlandstaligen stimuleert. De droom van een
Latijns België, die bij sommigen nog leeft, schijnt door de evolutie van de
geesten steeds onwaarschijnlijker. De uitdagingen in de wereld voor de EU maken
dat de verdere uitbouw, met of zonder Groot-Brittannië, steeds waarschijnlijker
wordt. De heroriëntatie binnen en buiten de EU biedt nieuwe kansen. Zowel
politiek, financieel als economisch zullen er belangrijke beslissingen op ons af
komen. De welvaart, de cultuur en het welzijn van de Nederlandstaligen in deze
EU kunnen best door een ver doorgedreven samenwerking behartigd worden. Zo
zullen die Nederlandstaligen in belangrijke mate bijdragen tot de macht van de
EU. Die EU moet naast China en de VS een globale factor van welvaart,
stabiliteit en welzijn vormen.

Een confederatie der Nederlanden gaat
juist over welke vormen van
samenwerking Vlaanderen de beste
kansen geeft om zich cultureel,
economisch en qua welzijn en welvaart
verder te ontwikkelen. Zo kunnen zijn
inwoners in een gemeenschap leven
die hen de juiste kansen geeft tot
zelfontplooiing. Vandaar de titel van dit
colloquium, die ons uitnodigt tot
reflectie over onze toekomst en de
keuzes die op ons af komen: Een
confederatie, maar met wie?

Programma
19.00u

Ontvangst en inschrijving

19.45u

Welkom – Dominick Vansevenant, burgemeester Keerbergen

20.00u

De Noord-Zuid Nederlandse samenwerking vandaag – Axel Buyse

20.30u

Een Waalse toekomstvisie – Jules Gheude

21.00u

Een Vlaamse toekomstvisie – Rik Van Cauwelaert

21.30u

Pauze

22.00u

Vragenronde – Prof. Em. Luc De Vos

22.30u

Nabeschouwing – Alexander Binon, burgemeester Oud-Heverlee

22.45u

Slot

22.50u

Afsluitende receptie

23.50u

Einde colloquium

Luc De Vos - moderator
Luc De Vos (°1946) is een voormalig hoger officier van de Belgische krijgsmacht.
Hij is doctor in de letteren en de wijsbegeerte-geschiedenis en emeritus gewoon
hoogleraar van de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar van
de KULeuven. Van 2000 tot 2010 was hij voorzitter van de Internationale
Commissie voor Militaire Geschiedenis-UNESCO. Hij zorgde jarenlang voor duiding
in de media. Hij is nu voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke
Bibliotheek Albert 1 en inspirator van het War Heritage Institute.
De Noord-Zuid Nederlandse samenwerking vandaag
Nederland is voor Vlaanderen een prioritaire partner. Dit uitgangspunt was lange
tijd gebaseerd op de gemeenschappelijke taal en op cultuur. Door een gedeeld
eigenbelang zijn Vlaanderen en Nederland anno 2017 uitgegroeid tot
“strategische partners”. Vlaanderen wil op die basis met Nederland uitgroeien tot
één logistieke, economische en culturele ruimte. Vlaanderen wil ook
internationaal waar mogelijk samen met Nederland optrekken. Zo
bouwt Vlaanderen geleidelijk aan zijn eigen buitenlands beleid uit.
Axel Buyse
Axel Buyse (°1955, Kortrijk) studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen
aan de KULeuven. In 1984 werd hij redacteur buitenland bij de krant De
Standaard waar hij de brede geostrategische ontwikkelingen becommentarieerde.
Tussen 1995 en 2002 was hij chef en commentator buitenland. Eind 2002 trad hij
in diplomatieke dienst voor de Vlaamse regering. Van begin 2003 tot augustus
2008 vertegenwoordigde hij die regering in Den Haag. Daarna leidde hij tot
augustus 2014 de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Vandaag is
hij Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag.

Een Waalse toekomstvisie
Vlaanderen is een natie geworden geprangd in een Belgisch institutioneel kader.
Een onafhankelijke Waalse of Waals-Brusselse staat is niet realistisch en al
helemaal niet op financieel vlak. Alleen samen met Frankrijk op basis van een
integratie-unie met een apart statuut heeft Wallonië een leefbare toekomst.
Vandaag staat Wallonië op de rand van het bankroet. Transferten zullen in volle
transparantie en efficiëntie moeten gebeuren. Hoe lang nog zal Vlaanderen dit
kunnen en willen volhouden?
Jules Gheude
Jules Gheude (°1946, Eigenbrakel) startte zijn professionele carrière als leraar
Germaanse talen in Namen. In 1974 trad hij toe tot het kabinet van François
Perin, minister van Institutionele Hervormingen. In 1976 volgde hij de beweging
van Perin-Gol-Knoops en sloot aan bij de ‘Parti pour les Réformes et la Liberté de
Wallonie (PRLw)’. Onder het voorzitterschap van Jean Gol en Louis Michel speelde
hij een actieve rol in de public relations van de PRL. In 1983 werd hij benoemd tot
directeur internationale relaties van de Franse Gemeenschap van België. Die rol
vervulde hij tot zijn pensioen in 2011. Sinds 2010 coördineert hij de activeiten
van het GEWIF (Groupe d'Etudes pour la Wallonie intégrée à la France).
Een Vlaamse toekomstvisie
Valt het federale koninkrijk België nog samen te houden? En biedt het confederale
model een oplossing? Opmerkelijk is dat de Waalse vleugels van de toen nog
unitaire partijen, zowel liberalen als socialisten, christendemocraten en zelfs de
communisten, in 1947 een ontwerp voor een nieuwe Grondwet voorstelden,
waarvan het eerste artikel luidde: ‘België is een Confederatie gevormd door twee
gewestelijke Staten, Vlaanderen en Wallonië, en door het Federaal Gewest
Brussel.’ Het ontwerp was het resultaat van de werkzaamheden van de
‘Commission des questions institutionelles’ aangesteld door het ‘Congrès National
Wallon’. Dat ontwerp blijft nog altijd bruikbaar als vertrekpunt voor een
definitieve oplossing.
Rik Van Cauwelaert
Rik Van Cauwelaert (°1950, OLV-Lombeek) is een Vlaams journalist die bekend
staat om zijn kritische houding tegenover de politieke machthebbers. Van 1986
tot 2012 werkte hij voor het weekblad Knack. Hij begon zijn carrière in de jaren
’70 als fotograaf en sportjournalist. Midden jaren ’80 werd hij opgenomen in de
politieke redactie van Knack. Na het terugtreden van Hubert Van Humbeeck in
2002, werd hij directeur-hoofdredacteur. In 2011 werd hij directeur strategie en
bleef hij politiek commentator van Knack. Eind 2012 nam hij samen met journalist
Koen Meulenaere ontslag omdat hij oordeelde dat Knack te veel opschoof in de
linkse richting. In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse
Leeuw.
V.U.: AB Leuven, N-VA – Dominick Vansevenant – Niet op de openbare weg gooien aub

