
v.u.: Jan Goossens, Hannekensboslaan 8, 3090 Overijse.

vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK
Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek

Bankrek. vzw VKD : BE41 4342 6165 8110  -  KREDBEBB

Nieuwsbrief
Maart 2020

Vrij overgenomen uit de cartoonreeks van 't Pallieterke en bewerkte foto van PS

Elke inwoner van Vlaanderen transfereert
jaarlijks 1.920 euro naar Wallonië
Als men er van uitgaat dat er vandaag in Vlaanderen 6,5 miljoen inwoners zijn, 

dan betaalt de Vlaamse deelstaat jaarlijks 12,48 miljard euro aan Wallonië.
Deze som is het totaal van vier kanalen waarlangs geld naar Wallonië stroomt: 

de sociale zekerheid, de belastingen, financieringswet en de rentelasten. (Bron: VNZ)
Vlaanderen heeft deze miljarden dringend nodig voor zijn mobiliteit, scholen, RVT, 

belastingsvermindering, enz.
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Van een ander zijn centen is het
goed schenken.

(Citaat Gerard Reve)



En het is niet alleen Wallonië, maar ook het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verzet zich tegen die splitsing.
Mocht men alle cijfers extrapoleren naar alle zieken-
fondsen zouden de verschillen nog extravaganter zijn.
(Ook de christelijke, socialistische en liberale zieken-
fondsen hebben cijfers, maar houden die achter slot en
grendel omwille van de valse solidariteit.)

Deze cijfers zijn een eigen VNZ-berekening op basis
van gegevens afkomstig van de Landsbond van de
Neutrale Ziekenfondsen (LNZ) en het Riziv (wat betreft
de Verhoogde Tegemoetkoming of VT).

LNZ dekt 4,81% van de totale bevolking in België
(545.389 verzekerden).
LNZ heeft 5 ziekenfondsen (2 in Vlaanderen, 2 in Wallo-
nië en 1 in Brussel).

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) telt ruim
119.500 aangesloten leden.

Meer informatie: 
Jürgen Constandt (algemeen directeur)  

Hoogstratenplein 1 – 2800 Mechelen
015 28 90 99 - 0476 20 96 73
www.vnz.be

Waarom verzet Wallonië zich tegen de splitsing van de
Sociale Zekerheid?

Perstekst
5 december 2019

“2.211 euro: zoveel betaalt een Vlaming jaarlijks meer aan sociale zekerheid dan een Waal!” 

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) pleit voor responsabilisering in de gezondheidszorg en onderzoekt
jaarlijks de uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op basis van de gegevens van de
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, goed voor meer dan een half miljoen inwoners.

Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2018 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis binnen
de Neutrale landsbond jaarlijks 9.258 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover een Franstalige ‘slechts’
7.047. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage. Een verschil tussen noord en zuid van 2.211 euro.

Bijdragen aan de sociale zekerheid 2018:
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Aantal gerechtigden Totale bijdragen Bijdr./ger.

Vlaanderen 164.703 1.524.888.497 9.258,41
Wallonië 174.047 1.226.529.318 7.047,12  
Brussel 32.685 251.100.224 7.682,43  

Totaal 371.435 3.002.518.039 € 8.083,56 

Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd 

Vlaanderen 236.238 432.370.317 2.268,38  
Wallonië 260.388 506.355.585 2.382,76  
Brussel 48.763 82.858.037 2.137,34  
(niet toewijsbaar)  238.959.677    

Totaal 545.389 1.260.543.616 € 2.311,27

Een Vlaming betaalt met andere woorden 31,4 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot.  
Ook de consumptieverschillen (uitgaven) blijven significant: het verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een
Vlaming   (€ 2.268,38) en een Waal (€ 2.382,76) bedraagt intussen 114,39 euro per persoon.

Uitgaven gezondheidszorgen 2018:

In Wallonië werd er in 2018 per hoofd 5,0 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming. Zeker
wanneer we de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kan enkel maar onthutst vastgesteld worden
dat in Brussel ruim 32% van de bevolking de voorkeurregeling nodig heeft.
Dit alles kan maar gefinancierd worden dankzij de enorme solidariteit vanuit Vlaanderen met Wallonië en Brussel.
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# gerechtigden Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde

Vlaanderen 165.736 3.625.053 21,87
Wallonië 175.413 4.907.634 27,98
Brussel 32.871 651.332 19,81

Totaal 374.020 9.184.019 24,55

Verhoogde tegemoetkoming Percentage bevolking

Vlaanderen 997.601 / 6.464.311 15,43 %
Wallonië 743.240 / 3.479.720 21,36 %
Brussel 356.442 / 1.099.878 32,41 %
Buitenland & onbekend 11.112 / 233.907 4,75 %

Totaal 2.108.395 / 11.277.816 18,70 %

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2018):

In Wallonië ‘geniet’ meer dan 21 % van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
In Brussel zelfs bijna 1 op drie! Frappant blijft het verschil in het aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en
Wallonië tien jaren geleden nog 2,5 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 6,1 dagen méér uitkeringen voor
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis of 27,9 % méér!

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:

Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte-
én invaliditeitsverzekering.

++++++++++++++++++++++ Einde persbericht ++++++++++++++++++++++++

Hernieuw uw lidmaatschap voor 2020. 

Mocht het nog niet zijn gebeurd, schrijf € 10 over 
op rekeningnr. BE41 4342 6165 8110

van de vzw VKD en je ontvangt elk trimester een nieuwsbrief.
Je steunt hiermee onze werking en onze inzet om de Druivenstreek 

Vlaams te houden.



Ziekenhuisnetwerken in Brussel vanaf 1 januari 2020.
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Frans Crol (hoofdredacteur Trends op rust) interviewde voor
‘t Pallieterke op 28-11-2019 dokter Mark Bosquet rond het
misbruik van de federale richtlijn van 14 februari 2019 om
door de UCL en de ULB, ziekenhuisnetwerken (Réseaux hos-
pitaliers) te vormen.
Dit interview is de basis van onderstaand artikel.

Wie is dr Mark Bosquet?
Hij is orthopedist, diensthoofd van de Europaziekenhuizen,
lid van RvB  en voorzitter van de Medische Raad van de Euro-
paziekenhuizen. Hij is eveneens medestichter en gewezen lid
van de RvB van het Vlaams zorgnetwerk in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Wat er gebeurt.
De francofone Brusselse ziekenhuizen (Saint-Luc en Erasme)
verbonden aan deze respectievelijk de katholieke UCL en
vrijzinnige ULB, negeren schaamteloos de bepalingen van
federale wetgeving die tot besparingen en efficiëntie moe-
ten leiden.
Voor Vlaanderen en dus ook voor de Vlaamse Rand werd de
bestaande taalwetgeving, de taalpariteit, het respect en
belang van de Vlaamse patiënten met de nadruk rond en in
de hoofdstad als voorwaarde opgelegd.
In januari 2019 tekende de «Cliniques universitaires Saint-Luc»
in St.-Lambrechts-Woluwe, de «Clinique Saint-Pierre» in Ottig-
nies en de «Clinique Saint-Jean» in Brussel- stad een intentie-
protocol met het oog een ”coregionaal» ziekenhuisnetwerk
op te richten. Locoregionaal is een medische term waarmede
hetzelfde lichaamsdeel of structuur wordt bedoeld). Deze
francofone entiteiten hebben een duister plan uitgewerkt
om de ganse ziekenhuissector in en ver buiten Brussel onder
Franstalige controle te krijgen.
Nochtans is een belangrijke voorwaarde van de federale
richtlijn ook dat dergelijke ziekenhuisgroeperingen worden
opgericht in een geografisch aansluitend gebied. Binnen het
Brussels HG zijn er vandaag twee unie-communautaire groe-
peringen: voor de Vlamingen is dat UZ Brussel van de VUB en
voor de Franstaligen zijn dat het UZ Erasme van de ULB en
Saint-Luc van de UCL. Betekent unie-communautair tweeta-
lig?

De groeperingen.
Er zijn er in BelgIê 25 voor-
zien. 11 worden toepassing.
- De VUB heeft een zieken-
huisgroepering tot stand
gebracht met UZ Brussel en
AZ Jan Portaels in Vilvoorde,
binnen de Nederlands taal-
kundige omschrijving. 
- De Franstalige ULB daaren-

tegen kleurt losjes buiten de lijnen en wil op medisch vlak «le
très grand Bruxelles» tot stand brengen. De ULB heeft
daarom een ziekenhuisgroepering gecreëerd met het UZ
Erasme en de Iris-ziekenhuizen (openbare bi-communautaire
ziekenhuizen, dus van de Vlaamse en de Franstalige gemeen-
schap in Brussel). Nochtans kan de Université Libre de Bruxel-
les (ULB) niet zomaar het Iris-netwerk bij de groepering
betrekken.

- De Franstalige Université Catholique de Louvain-la-Neuve
(UCL) kleurde met een dikke verfborstel en heeft in januari
2019 «le Réseau de Brabant Wallon» opgericht met UZ St.
Luc, het bi-communautaire Sint-Janshospitaal (Saint-Jean) in
Brussel-Stad (wat niet voorzien is) en met St. Pierre op het
Waalse platteland in Ottignies, een ziekenhuis dat helemaal
niet in een aansluitend gebied ligt en dus ook in strijd is met
de federale richtlijn. 
- Er bestaat met de KU Leuven een tweetalig verbond (geen
netwerk) met een Vlaamse inslag, de Europaziekenhuizen
genaamd, het is een fusie van St.-Elisabeth-, St.-Michiel- en
het Alice ziekenhuis. Dit ontstond destijds uit een samenwer-
king met UCL en met strenge afspraken rond de tweetalig-
heid en de taalpariteit op alle niveaus. Deze taalafspraken
werden achteraf door de UCL koudweg genegeerd. 
- UCL gaat een stap verder door de volledige Vlaamse Zuid-
rand de Europaziekenhuizen te willen integreren in één
groot francofoon netwerk «le réseau du Très Grand Bruxel-
les». Zij zouden daardoor het ganse gebied onder controle
krijgen.
- In Brussel is er nog de groepering Chirec (geen netwerk)
met privéziekenhuizen, het splinternieuwe Edith Cavell in
Etterbeek (Delta) en Ukkel, en de Parc Léopold. Zij zijn er fier
op niet toegankelijk te zijn voor Nederlandstaligen. Ook zij
beschikken zoals alle andere over een dienst voor spoedge-
vallen.

Vele vragen.
- Waarom heeft KU Leuven geen netwerk uitgewerkt met UZ
Gasthuisberg, aanhorige Leuvense ziekenhuizen en de Euro-
paziekenhuizen, een netwerk dat volkomen voldoet aan de
federale richtlijn? 
- Waarom kan de KU Leuven niet in gesprek gaan met de
VUB? Dr. Mark Bosquet is er van overtuigd dat daar de kern
van het probleem ligt. Zoals zo dikwijls in dit land vegen de
Franstaligen vierkantig hun broek aan wat de Vlamingen
doen. Hij verwijt de Vlamingen dat ze gewoonweg in hun
broek doen om op te treden en voor de Franstaligen een
koekje van eigen deeg te bakken in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften.
- Is er een overname van de Europaziekenhuizen door het
netwerk van de UCL? 
In de Medische Raad en in de Raad van Bestuur van de KU
Leuven heeft men ingestemd met verkennende gesprekken,
maar er werd nooit geconcludeerd of beslist. De francofone
arrogantie is zoals steeds schaamteloos groot en onver-
schrokken. De UCL heeft graaf dr. de Meeus (medisch direc-
teur UCL) en dr. Fiasse (voorzitter Medische Raad UCL) de
opdracht gegeven om te praten met de KU Leuven, wat ze
niet deden! Maar zij hebben wel eenzijdig, zonder akkoord,
de Europaziekenhuizen toegevoegd in het netwerk van de
UCL. Aan de Vlaamse artsen van de Europaziekenhuizen
werd droogweg gecommuniceerd dat er toch geen andere
oplossing was en dat er in dit nieuwe netwerk geen sprake
kan zijn taalpariteit en dat de «gouvernance» moet toever-
trouwd worden aan een Franstalige. De KU Leuven zou vol-
gens de UCL niets te zeggen hebben in dit grote Brusselse
netwerk! 
Intussen werd de officiële aankondiging van de «Grand
Réseau» tot nader order afgeblazen, niet opgeschort.

Is er weerwerk tegen deze manipulaties?
- Wat doen of deden de burgemeesters van de Vlaamse
Rand? In het verleden hebben de burgemeesters van St.-Pie-
ters-Leeuw, Beersel, Hoeilaart en St.-Genesius-Rode een
bespreking gehad met de toenmalige rector Oosterlinck van
de KU Leuven om hem te vragen de pogingen die toen al aan
de gang waren te blokkeren. Overijse was niet geïnteres-
seerd, wie was toen weer burgemeester? 
- Aansluitend hebben de Europaziekenhuizen, dankzij de
inzet van politicus dr. Vic Anciaux, de spoedgevallenzone (de



Rodenbachfonds is niet meer, Cultuurlab Vlaanderen
is geboren.
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vroegere 100-zone) overgenomen van het Hôpital Erasme
(ULB). Het AZ St.-Maria Halle werd ook voor de spoeddien-
sten ingeschakeld.
- Voor de Vlaamse Zuidrand was en is er nog steeds geen
oplossing. Vandaag heeft de burgemeester van St.-Pieters-
Leeuw Luc Deconinck protest aangetekend bij het rectoraat
van de KU Leuven, met een gesprek als gevolg. Wij vernemen
dat de collega-burgemeesters van de gemeenten in de Zuid-
rand juridische stappen zouden ondernemen tegen de
«Réseau du Très Grand Bruxelles». 
Voor Franstaligen is de strijd van de Vlamingen voor taalpari-
teit in de Brusselse ziekenhuizen een uiting van Vlaamse
bekrompenheid.

Het mag niet bij voornemens blijven.
Het is onaanvaardbaar
dat Vlaamse patiënten,
bejaarden en kinderen
bij spoedopname door
Nederlands-onkundige
artsen en verpleging
behandeld worden. Dr.
Mark Bosquet kent een

aantal medische dossiers van patiënten, die van behande-
lende dokters die geen gebenedijd woord Nederlands wilde
spreken of kennen, de stempel op hun dossier meekregen
dat er een vermoeden van dementie is !

En de Druivenstreek en de 112?
Wij hopen dat ook de burgemeesters van de Druivenstreek in
gang schieten en van zich laten horen. Naast het probleem
van de ziekenhuisnetwerken is er het probleem van de
spoedgevallenzone waarbij, om vooral financiële redenen,
personen die al dan niet in levensgevaar zijn door de 112
overgebracht worden naar UCL St.-Luc en St.-Pierre in Ottig-
nies. De SAMU (MUG) diensten vertrekken vanuit deze zie-
kenhuizen met meestal medici die geen Nederlands ver-
staan, laat staan spreken. 
Wij zijn van oordeel dat iedereen uit de Druivenstreek door
de 112 altijd eerst naar een Vlaams ziekenhuis wordt overge-
bracht. Franstaligen die dat wensen kunnen nadien hun
overplaatsing naar een Franstalig ziekenhuis vragen. Van-
daag zijn het de Vlamingen die moeten vragen om overge-
plaatst te worden naar een Nederlandstalig ziekenhuis en
hiervoor de kosten moeten dragen. De regel van de afstand
is voorbijgestreefd. Ziekenwagens vanuit een Vlaamse rand
zijn zeer goed uitgerust en de ambulanciers en het medisch
personeel van de MUG’s zijn tegenwoordig zeer goed opge-
leid om het hoofd te bieden aan eventueel levensbedrei-
gende situaties. 
De verantwoordelijkheid van de ambulanciers van de 112
over het te volgen traject van de ziekenwagens naar een
Vlaams ziekenhuis moet herbekeken worden. Nu is de
afstand voor de Zuidrand naar een Vlaams ziekenhuis zelden
groter dan 16 km, met minder files en binnen een aanvaard-
bare tijd. Dit moet op een objectieve en eerlijke manier
bestudeerd en wettelijk gedefinieerd worden.   

Henri Otte
Met dank aan Frans Crols en dr. Mark Bosquet

Als Vlaams labo voor lokale solidari-
teit wil Cultuurlab Vlaanderen men-
sen samenbrengen om een open en
warme samenleving te realiseren.

Het nodigt mensen uit cultuur te proeven, elkaars cultuur te
ervaren en samen een nieuwe cultuur te creëren.
De Vlaamse emancipatiegeschiedenis, waarin gelijkberechti-
ging en culturele ontplooiing centraal stonden, is daarbij de
inspiratiebron.
Waar culturen in Vlaanderen elkaar ontmoeten op lokaal vlak
wil het Cultuurlab Vlaanderen aanwezig zijn. De Nederlandse
taal vorm daarbij de verbinding.
2020 is het jaar waarin de vruchten kunnen geplukt worden
van een uitdagende denkoefening die 2019 voor ons in petto
had.
Cultuurlab is erin geslaagd om samen met lokale kernen het
stoffig geworden Rodenbachfonds om te vormen tot een
hedendaagse organisatie, met een frisse uitstraling en een
vernieuwende dynamiek onder het voorzitterschap van
Dimitri D’Hondt. 
In 1984 werd het Rodenbachfonds opgericht als Vlaams-natio-
nalistisch cultuurfonds in navolging van het liberale  Willems-
fonds (1851), het katholieke  Davidsfonds (1875), het socialisti-
sche  Vermeylenfonds (1945) en het Masereelfonds (1971) met
een extreem links profiel.  Om de band met de  Vlaamse Bewe-
ging te onderstrepen werd het Rodenbachfonds genoemd naar
dichter en studentenleider Albrecht Rodenbach. Ook bij de vier
andere fondsen is er vandaag eveneens een zekere bezorgdheid

ontstaan om te overleven.                              
Een negatief advies van de subsidiërende overheid bracht
alles in een versnelling. Eind 2019 besliste de leiding van het
Rodenbachfonds om als organisatie het roer om te gooien.
Na 35 jaar was hun opzet betekenisloos en oubollig gewor-
den om jongeren aan te spreken. Het woord «fonds» werd als
verouderd ervaren. In die zin herdoopte het zich tot Cultuur-
lab Vlaanderen om meer ruimte te geven aan experimenten
en lokale solidariteit met onverminderd veel aandacht voor
de Nederlandse taal en de Vlaamse emancipatie-geschiede-
nis. Rond deze naamsverandering is veel te doen geweest,
niet alleen rond het wegvallen van het woord Vlaams-natio-
nalisme, dat plaats moest maken voor diversiteit, intercultu-
reel, intergenerationeel en solidariteit, maar ook de positio-
nering in het hedendaagse Vlaamse landschap, naast de
moeilijke budgettaire thema’s. Cultuurlab Vlaanderen wil
deel uitmaken van wat er in de wereld gebeurt. Het moet
«globaal» zijn, want het vertaalt die globale ontwikkelingen
naar lokale activiteiten en verbanden. Zitten de vroegere
lokale Rodenbachfondsen op dezelfde lijn? 
Er zal over die koerswijziging nog veel gepraat en gediscussi-
eerd worden. Laten we hopen dat de nieuw ingeslagen weg
de goede richting zal zijn om jongeren aan te trekken naast
sport, gaming en sociale media om ons te begeleiden naar
Vlaamse zelfstandigheid. Wij wensen de nieuwe voorzitter
Dimitri D’Hondt en zijn vijf medewerkers veel succes met dit
nieuwe project.

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!
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De vorming van een federale regering.

Meertalige reclame in Overijse.

We hebben de indruk dat de pro-
België politieke partijen er alles
aan doen om de Vlaams-nationa-
listen eraf te rijden, de liberalen
op kop. Dat N-VA en VB samen
45% van de stemmen in Vlaande-
ren haalden stoort hen niet. O-
VLD is (was?) bereid om met
Magnette en zijn PS, verbonden
met Ecolo/Groen, een zeer links
parcours te rijden, als het de libe-
ralen maar persoonlijk genoeg

macht en geld opbrengt. Het blauw belang staat boven het
belang van Vlaanderen. Gwendolyn slaapt al nachten niet
meer van Magnettes belofte om federaal, premier te kunnen
worden. Zij doet niet voor niets aan politiek...  De koning en
de adellijke stand zullen met gemengde gevoelens tevreden
zijn met paars-groen, vive la Belgique. Veel Vlaamse blauwe
politici, gelukkig niet alle, zijn zoals vroeger meestal onbe-
trouwbaar. Ze zijn nog altijd de «Pest Voor Vlaanderen». MR
hielt in Waver op 12 januari zijn nieuwjaarsreceptie op de
tonen van de Vier Seizoenen van Vivaldi. O-VLD was uitgeno-
digd als iid van de «blauwe familie». Boucher (MR) die samen
met Coens door de koning aangesteld werd als informateur,
verklaarde onomwonden dat hij voor het herstel is van «la
belgique unie», waardoor de Vlaamse miljarden ongeremd
kunnen doorstromen naar Wallonië. Bovendien saboteert
Gwendolyn Rutten de Vlaamse staatsvorming en sommige
van haar liberale partijgenoten verraden schaamteloos
Vlaanderen.

De PS en ook Ecolo hebben tegen de N-VA een veto uitge-
sproken voor een federale regering. Want mochten ze dat
toelaten dan riskeren zij alles te verliezen en ook de vele
Vlaamse miljarden. Zij camoufleren hun veto, samen met O-
VLD, door te stellen dat N-VA geen initiatief wil nemen. Zij
proberen al bijna 300 dagen een regering te forceren met
paars-groen. Nu gaat het opnieuw over een Vivaldi-concept,
een samenraapsel langs Vlaamse kant met O-VLD, Groen en
misschien CD&V en langs Waalse kant de PS, MR en Ecolo.
Voor  Vlaanderen is er dan federaal geen meerderheid meer.
De vrees is groot dat door deze lichtzinnigheid O-VLD en
CD&V volledig van de kaart worden geveegd, de recente pei-
lingen indachtig. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA
deed B. De Wever een poging tot toenadering met de belofte
de laagste pensioenen te herzien, op voorwaarde dat dit
betaald kan worden door een stijgende welvaart, zonder
daarvoor de belastingen te moeten verhogen. Opmerkelijk :
hij sprak niet meer over confederalisme.
De opdracht van de informateurs Coens (CD&V) en Bouchez
(MR) kregen tijd tot 3 februari 2020 voor hun eindverslag,
Intussen werd er ook gedacht aan een «Rode Duivel’-coalitie
met N-VA, CD&V en Sp-a langs Vlaamse kant en PS en MR

langs Waalse kant. De verdeelde O-VLD zou uit de boot val-
len. In dit scenario is er wel een Vlaamse meerderheid, maar
zolang de PS weigert om met N-VA federaal te regeren, zit de
formatie muurvast. Als het niet lukt met Coens en Bouchez
zou ten slotte Bart De Wever mogen proberen te formeren.
Maar «le roi des belges» zag een regeringsvorming door een
Vlaams-nationalist helemaal niet zitten en besloot eigenwijs
en waarschijnlijk op aanraden van de kabinetchef van de
koning, Vincent Houssiau, het duo Coens en Bouchez van
hun opdracht te ontslaan en Koen Geens (CD&V) vice-pre-
mier van de regering in lopende zaken, de opdracht te geven
om alle mogelijke vormen van een federale regering te
onderzoeken. Is de koning zijn boekje te buiten gegaan? Na
amper 2 weken heeft de PS’er Magnette alle pogingen voor
een paars-gele coalitie opgeblazen en Koen Geens gedwon-
gen zijn koninklijke opdracht terug te geven. Nochtans was
er tussen Geens, De Wever en Magnette een mondelinge
afspraak om België grondig te hervormen. Maar Magnette
heeft dit bij zijn Parti Socialiste niet durven op tafel leggen en
gaf lafweg Geens een ezelsstamp om er vanaf te zijn.
CD&V blijft voorlopig vasthouden aan een federale regering
met een Vlaamse meerderheid, dus samen met N-VA. De
koning consulteerde opnieuw 10 partijen zonder de tweede
grootste partij in Vlaanderen hierbij te betrekken. Bij han-
delszaken zijn prijsafspraken verboden maar in België
mogen politieke partijen onderling afspreken om sommige
politieke partijen te negeren. 
Er werd ook gedacht aan een regering met vertegenwoordi-
gers van de verkozen parlementsleden uit de Vlaamse en
Wallobrux regeringen, een beetje naar het voorbeeld van de
Bundesrat? Voor deze noodsituatie is een parlementaire
meerderheid nodig. Is een doorstart van de regering in
lopende zalen een oplossing voor het opmaken van een
«noodbegroting» en een minitest voor Vivaldi?
Het opmaken van een begroting is noodzakelijk. Men doet
paniekerig, maar is dit vandaag een catastrofe, nu de rente-
last bij de ECB nog steeds bijna 0% is? Men insinueert een
tekort van +/- 11 miljard. Dit tekort is er niet omdat er geen
regering is, wel omdat dit niet rechtgezet kan worden door
een regering in lopende zaken zonder een begroting voor
2020. 
De koning der Belgen heeft op 19 februari de blauwe Kamer-
voorzitters Patrick Dewael en Senaatvoorzitster Sabine Laru-
elle, hevige voorstanders van het unitaire België, gevraagd
om rustig een uitweg te zoeken. Zij krijgen hiervoor ruim de
tijd tot 9 maart in een poging de weg vrij te maken voor
Vivaldi en de Vlaams-nationalisten federaal buiten spel te
zetten, of komen er toch nieuwe verkiezingen? Of wie weet
de Vlaamse republiek? 
Ook dit is duidelijk: In het noorden van dit land moeten
blauw, rood en groen goed luisteren naar hun politieke fran-
cofiele familie in het zuiden met Magnette, Bouchez en Nol-
let/Maouane als de «godfathers». 

Er is de laatste tijd weer meertalige reclame in de Druivenstreek. Het gaat om de huis-aan-huis-reclame in het Nederlands / Frans
of soms eentalig Frans. Bekende handelszaken in Overijse bezondigen zich hieraan. Of dit nu hun omzet zal verhogen betwijfelen
wij. Veel reclameborden of namen op handelszaken zijn eentalig Engels. Waarom kan dat niet alleen in het Nederlands? Willen we
de internationale gemeenschap plezieren? Wij zijn toch trots op onze moedertaal? Waarom willen wij de schoonheid van de
Nederlandse taal en cultuur laten verloederen? Het vermogen van Vlamingen om meerdere talen te spreken is geen argument. We
zouden enthousiast moeten zijn als we merken dat men onze taal respecteert. Het Vlaams beleid van de gemeente kan hier het
voortouw nemen.
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«Bruxelles» lust de Vlaamse meester Bruegel niet.

Knikkeren op zijn, ja, op zijn wat? (.be?)

Martien Bode (toen nog Rodenbachfonds) vestigde onze
aandacht op het volgende: In 2009 werden de bomen op het
Gerechtsplein (dit is het pleintje in de bocht van de Lom-
baertstraat onderaan de Keizerslaan) gekapt om plaats te
maken voor de aankoop van een kunstwerk (1 miljoen euro)
van de beroemde Franse kunstenaar Daniël Buren, genaamd
‘Blauwen op Geel’. (Dit was ongeveer op hetzelfde moment dat
de beeldengroep rond Bruegel voor € 250.000,- aan de stad
Brussel voorgesteld werd).
‘Blauwen op Geel’ betreft 89 verlichte vlaggenmasten van 7 à
10m hoog. De vlaggen van 4,5 m hoog, met een streepjes-
motief afwisselend blauw en geel, moeten jaarlijks vervan-
gen worden voor een bedrag van € 30.000,-. Regelmatig
breekt er een stuk van een van de masten en moet dan ook
vervangen worden. 
Het kunstwerk van de Fransman Buren moet een woud van
vlaggenmasten voorstellen. Volgens zijn visie zijn kunstwer-
ken steeds meer een confrontatie met de omgeving. Deze

kunst in het straatbeeld wil hij niet vergelijken met het drop-
pen van een sculptuur ergens op een pleintje. De argumen-
tatie van de PS’er Simonet was dat «Bruxelles» moest breken
met de traditie van een beeldenroute, een parade van bron-
zen figuren op eerbiedwaardige sokkels... Daniël Buren kon
hiervoor een levenslang contract met de stad Brussel afslui-
ten.
De aankoop  was een initiatief van de voormalige Brusselse
schepen van Cultuur Henri Simons (ex-Ecolo, nu PS). 
Het is deze man, die het plaatsten van de beeldengroep van
de vermaarde Vlaamse beeldhouwer Tom Frantzen, een trip-
tiek met de wereldberoemde meester Bruegel, rond de
Kapellekerk, jarenlang tegenhield. Er kon uiteindelijk, na tien
jaar palaver, slechts één van de drie beelden van Pieter Brue-
gel De Oude tijdelijk geplaatst worden op het marktplein
naast de kerk. De twee andere beelden zijn nu te bewonde-
ren in de tuin van Tom Frantzen.

Oude Antwerpse mop, mag dat nog? Het verschil tussen het
Suezkanaal en de Antwerpse Keizerlei?  Aan het Suezkanaal
wonen maar joden aan een kant ervan! 

Onze vriend Magnette is die blokkeringen beu en wil spreken
met iedereen; hij wil nieuwe verkiezingen; hij wil niet meer
spreken met N-VA; dan toch, maar hij wil niet meer horen van
een staatshervorming; hij wil veel geld (dat er niet is) uitge-
ven aan sociale zaken, zoals hogere pensioenen en de lage
lonen verhogen (wie zal dat betalen?); hij wil bruggen bou-
wen; hij wil een links front, OK voor Wallonië en de PS. Toffe
gast toch! Vlaanderen kan jaloers zijn voor zoveel staatsman-
schap en trouw aan zijn regio! 

Michel had 11 miljard te kort in België, dus had de EG hem
nodig, daar zijn de putten veel groter. Zijn eerste ei is echter
niet goed gebakken. Een budget van 1000 miljard euro was
niet OK. Sommige landen willen niet opdraaien voor het
wegvallen van de Britse bijdrage, maar besparen doet pijn!
Op naar de tweede zit. Reynders was ook welkom, daar
wordt ook niet massaal gesjoemeld. Wat meer tijd geven mis-
schien? 

Wilmès kreeg zo de kans van haar leven. Ze was een Vlamin-
gen hatende schepen van een klein dorp in Vlaams-Brabant,

en een MR-lid. Ze was wel de enige in de hele MR die een
beetje Nederlands kende, wat ze trouwens altijd met tegen-
zin sprak. Die tegenzin verdween echter als sneeuw voor de
zon als de Wetstraat 16 wenkte. Heel de wereld zal haar zien
schitteren. Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit om
mee te spelen met de grote mensen. Inderdaad, België zit in
volle crisis, en wat deed ze eerst? Zoals zovelen voor haar,
een dringend reisje maken naar Congo met een lading fans,
die ook wat van de wereld wilden zien. Met een volle koffer
kunnen we Congo paaien! Eerste succes! 

Sterke Jan Jambon, onze minister-president, werd voor Nazi
uitgescholden, onder boegeroep werd hij met tomaten
bekogeld. Geen enkel probleem, dit zou deel zijn van onze
cultuur. Maar als op de carnavalstoet met Joden de gek
wordt gehouden, is ineens het kot te klein. Enkele levens-
grote poppen leken iets te goed op, ja, op . . . Joden! Daar
mee lachen dat was een … ’doodzonde’. Wilmès vond het
schadelijk voor België. 

Vlaanderen leert eindelijk ‘NEEN’ te zeggen tegen onredelijke
Waalse eisen, niks te vroeg! 

Jan Goossens

Catalonië en de EU.

Het Europees Parlement besliste op 13 januari 2020 dat de
wettig verkozen Catalaanse politici in het EU-parlement
mochten zetelen. Zij werden evenwel door het Spaans hoog-
gerechtshof veroordeeld voor een politieke daad die zij
pleegden door de goedgekeurde organisatie, door het Cata-
laans parlement, van een referendum rond
onafhankelijkheid van Catalonië. Daardoor
konden zij hun mandaat in het EU-parlement
niet opnemen vanuit de gevangenis. Het
Hooggerechtshof noemt dat «ongehoorzaam-
heid, opruiing en misbruik van overheidsgeld»
Gewezen Catalaans premier Carles Puigde-
mont en zijn gewezen minister Toni Comin
werden bij verstek veroordeeld. Tegen hen
werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.
Tijdens de verkiezingen voor het EU-parlement op 26 mei
2019 werden Junqueras, Puigdemont en Comin verkozen.
Spanje reageerde furieus en eiste dat ze eerst getrouwheid
aan de Spaanse wetten moesten zweren. Alleen vicepremier

Junqueras die voor 13 jaar opgesloten zit, kan zijn ambt niet
opnemen omdat de Spaanse justitie hem niet vrijlaat.
Ondanks het advies van de advocaat van de Spaanse Staat
om hem toch te laten zetelen in het EU-parlement, vroeg hij
tegelijk de opheffing van zijn onschendbaarheid. Het Euro-

pees Hof van Justitie besliste op 19 december
2019 dat Junqueras vanaf de openingszitting
in juli 2019 onschendbaar was. Hij zat toen nog
in voorlopige hechtenis. Alleen het EU-Parle-
ment kan zijn onschendbaarheid opheffen.
Intussen heeft de EU het zitje van Junqueras al
geannuleerd. De twee anderen EU-mandataris-
sen zetelen wel en leven in ballingschap in
Brussel. Getrouwheid aan de Spaanse grond-

wet is geen voorwaarde voor de EU. Maar wanneer zij één
voet op Spaanse bodem zetten zullen ze gearresteerd wor-
den. Spanje trekt zich van de onschendbaarheid van de
eigen EU-parlementsleden niets aan.



KWIS: Ken je druivenstreek

De oplossing van vorige kwis in de Nieuwsbrief van december was niet makkelijk! Heemvriend V.S. Piet klokte als
eerste correct af met het datumjaar 1895. Nu laten wij de stenen gebouwen weer een tijdje rusten en draaien een
hele groep mensen in de kwismolen. Gelukkig liep niemand schaafwonden op en bleef elke moeder vol vertrouwen
naar de fotograaf kijken.
Hieronder ziet u op een oude prentkaart vele moeders met hun kindje op de schoot vereeuwigd voor het nageslacht.
Ik knipte het bovenste stuk van de Phob-kaart weg zodat ook de gemeentenaam verdween. Het plaatselijk Werk voor
Kinderwelzijn leverde mooi werk af in ….  “Zo, en moeten wij nu raden in welke druivenstreekgemeente?” Jawel, heel
eenvoudig, maar u mag maar één antwoord mailen of per briefpost of telefoon doorgeven. Geluk ermee! De melder
van het eerste juiste antwoord krijgt mijn Encyclopedie van de Druiventeelt aan huis besteld.
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Francis Stroobants
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse.   
tel.: 02 350 90 53  
francis.stroobants@telenet.be

45 JAAR SPOORSLAG 1970 - 2015
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.
Dit uniek document te verkrijgen door storting van 40 euro
op rekeningnummer BE41 4342 6165 8110 van de vzw Vlaams Komitee
Druivenstreek.


