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"Men is gewoon om veel te 

beloven, zo ontslaat men zich 

van weinig geven"   

(Marquis de Vauvenargues)



De nieuwe regering kan geen goede zaak zijn voor
Vlaanderen. Vlaanderen loopt weer aan de leiband van
de francofonie. Er werd met de Vlaamse meerderheid
in Vlaanderen geen rekening gehouden. Zes kleine
partijtjes samen met de grotere Parti Socialiste (PS)
hebben de 2 grote Vlaamse partijen buiten spel gezet.
Door grote paniek, de opgeklopte angst voor nieuwe
verkiezingen en de Coronapandemie, kon na enkele
nachtelijke vergaderingen, door slaperige politici een
regering ineen geflanst worden. 
De PS sleepte 3 ministerposten plus het voorzitter-
schap van de Kamer en 1 staatssecretaris in de wacht.
De overige gegeerde ministersposten werden onder
de kleintjes verdeeld: O-VLD 2 ministers (van wie de
premier) plus 1 staatssecretaris en de voorzitter Senaat,
Sp.a 2 ministers, Groen 2 ministers, Ecolo 2 ministers
plus 1 staatssecretaris en ten slotte CD&V 2 ministers
plus 1 staatssecretaris. De taalverhouding voor de
ministers ligt bij 8 NL en 7 F en bij de staatssecretaris-
sen 2 NL en 3 F. Een taalevenwicht is er in de kamer niet
wanneer men de voorzitter mee rekent. (10 NL/11 F). Er
zijn 2 ministers en 2 kabinetten meer dan in de vorige
regering.
Het is duidelijk dat het gewicht en de macht in de rege-
ring bij de Franstaligen liggen. Het aantal kabinetsme-
dewerkers werd gevoelig verhoogd, kwestie van hun
partijslaven ook nog iets te gunnen. De partijkassen
zullen goed gevuld worden door de belastingbetaler.
N-VA werd een paar keer betrokken bij de onderhan-
delingen. In werkelijkheid, wat men ook moge bewe-
ren, was dat niet naar de zin van de monarchie. O-VLD
en ook CD&V strooiden zand in de ogen door te insinu-
eren rekening te willen houden met de Vlaamse meer-
derheid. Terwijl CD&V niet nodig was voor een meer-
derheid, haalde ze weer een tsjevenstreek uit haar
mouw en liet Vlaanderen vallen, omdat de partij er

financieel beter bij vaart. Sp.a en Groen staan onder
«voogdij» van hun francofone familie. Van O-VLD en
MR weten we dat het rabiate Belgicisten zijn en vrien-
den van de monarchie.  
Elke deelnemende partij kreeg in het regeerakkoord
een belangrijk te realiseren verkiezingsitem, dat door
gebrek aan de nodige financiën niet of gedeeltelijk
gerealiseerd zal worden. Er zijn het optrekken van het
minimumpensioen naar €1.500; het stilleggen van de
kerncentrales gecompenseerd door de bouw van mini-
maal 6 gasturbinecentrales met een verhoging van
minstens 45% van de schadelijke CO2-uitstoot in
tegenstelling tot de voorgenomen terugstoot van de
koolstofdioxide (EU); de overheid zal zelf bepalen hoe-
veel elektriciteit men individueel per gezin mag ver-
bruiken via de e-meters; het verhogen van de werk-
zaamheidsgraad tot 80% (in Vlaanderen is die 75%,
Wallonië 64%, Brussel 61% en bij migranten tot 65 jaar
53%); de vermogenstaks; de voorbereiding door 2
ministers (CD&V en MR) van een staatshervorming in
2024 voorspellen weinig goeds; de gevoelige ethische
thema’s worden voorlopig bevroren indien de groenen
akkoord gaan enkele illegalen terug te sturen naar hun
thuisland; rekeningrijden en tol betalen; geld ophalen
bij 1% (?) superrijken; men zegt geen verhoging van
belastingen door te voeren, maar er komen wel pest-
belastingen en de stadstol voor Brussel staat in de stei-
gers, enz. 
Men kan er gerust in zijn, de Vlamingen zullen zoals
altijd het grootste deel van het gelag betalen. Banken
en bedrijven zullen extra belast worden, maar die kun-
nen het doorrekenen aan hun klanten en die zitten
vooral in Vlaanderen. Wij zijn benieuwd hoe lang de
mayonaise zal blijven pakken (sic A. De Croo). Bonne
chance!

Is de Belgische regering een democratische 
samenstelling?
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Jambon ziet Vlaanderen als innoverende topnatie

‘Vlaanderen moet een innova-
tieve topnatie zijn. We willen
winnen en schitteren als echte
Flandriens.’ Het waren zowat de
slotwoorden van Vlaams Minis-
ter-President (VMP) Jan Jam-
bon (N-VA) op bezoek bij Pro
Flandria, het netwerk van

ondernemers en academici, die ijveren voor een zelf-
standig Vlaanderen. Zou die ‘innovatieve topnatie’ het

wervende project zijn waar deze Vlaamse regering nog
naar op zoek is?

Onder flaminganten
Jan Jambon speelde ogenschijnlijk een thuismatch,
onder flaminganten. Zo begon hij zijn toespraak ook
‘beste mede-flaminganten’. Maar het talrijk opgeko-
men publiek bleef kritisch. Velen wilden Jambon graag
horen zeggen dat N-VA en Vlaams Belang in 2024, als
ze samen een meerderheid hebben, de onafhankelijk-

Toespraak tijdens de ledenvergadering van Pro Flandria op 19 september 2020
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heid zullen uitroepen. Maar dat zegt Jambon niet
natuurlijk. Jambon begon standaard. Hij stond stil bij
zijn eerste -woelige- jaar als Minister-President van
Vlaanderen. Hij was vooral tevreden dat het bestuurs-
akkoord zo gedetailleerd is. Daar werd volgens hem
meewarig over gedaan, maar bewijst nu zijn diensten.
Verschillende keren herhaalde hij dat hij het als zijn
taak ziet om dat akkoord door iedereen in de regering
te laten naleven.

Opvolger
Interessanter dan de tekst zijn de korte bijvoegingen
die de MP zegt buiten zijn geschreven tekst. Zo gaf
Jambon zichzelf of zijn opvolgers de raad geen rege-
ringen meer te vormen in september. Dat is te dicht bij
de septemberverklaring en het indienen van een
begroting in het Vlaams Parlement.

Vlaanderen als top-natie
Jambon herhaalde nog eens waar zijn regering voor
staat: investeren in onderwijs, meer financiële ruimte
voor de lokale besturen, ambitie om de tewerkstel-
lingsgraad te verhogen, Vlaanderen in buitenlands
beleid op de kaart zetten en de canon van Vlaanderen
opbouwen. ’Een sterke economie en cultureel-histo-
risch bewustzijn, zijn één verhaal. Vlaanderen was niet
enkel vroeger top in kunst en universiteit, ook van-
daag. Er zit grootsheid in ons en daarmee moeten we
durven uitpakken.‘
In datzelfde verhaal past ook ‘het Museum van Vlaan-
deren’. Daarover zei Jambon dat ze eraan denken om
niet één museum te bouwen, maar dat, vergelijkbaar
met de canon, er in verschillende musea ‘vensters’ zul-
len komen die allemaal samen het museum van Vlaan-
deren vormen. Met een virtuele overkoepeling en een
startpunt waar alles samenkomt. Allemaal met dat-
zelfde doel: ‘fierheid op het volk dat land won op de
zee, kathedralen en ziekenhuizen bouwde en dat ook
vandaag top is in technologie, het medische en op vele
andere vlakken.’

Corona
‘Het onvoorziene kan je niet voorzien’ schetste Jambon
de Covid-sfeer van midden maart. Daarna legde hij de
klemtoon op het werk van zijn regering. ‘De lacunes die
de Federale regering liet, hebben wij opgevuld’. Hij ver-
wees daarbij naar de hinderpremie. ‘Bedrijven die
gezond zijn moeten we door corona loodsen’ gaf hij
aan als doel van het beleid van zijn regering. Net zoals
de gezinnen die het moeilijk hebben, ondersteund
moeten worden volgens de Vlaamse MP. Jambon ver-
dedigde ook zijn rol in de Nationale Veiligheidsraad
(NVR). Hij had geen andere keuze. «Vlaanderen heeft
geen bevoegdheden voor veiligheid, enkel preventie.
Ook de aanpak van crisissen is de bevoegdheid van de
Federale Overheid.»         Hij gaf aan dat er nagedacht is
om al dan niet in te gaan op de vraag om deel te
nemen aan de Nationale Veiligheidsraad: ‘Mijn redene-

ring was, in oorlogstijd moet je niet beginnen te debat-
teren over de verdeling van de bevoegdheden. Daar
was 0,0 draagvlak voor bij de publieke opinie.’ En ‘Als
we wegbleven, lieten we alles in Franstalige handen.
Maar ja ik weet dat ik deel uitmaakte van een lammen-
tabel beeld.’ De Vlaamse regeringsleider maakte zich
ook sterk dat hij in de NVR erger had kunnen voorko-
men.

Relancebeleid
Hoe zal Vlaanderen uit die crisis komen? De groei van
2020 zijn we definitief kwijt en volgens voorspellingen
van de NBB van juni, zou het bbp eind 2022 nog 4%
lager liggen dan wat geraamd werd voor de crisis. Hij
rekende voor dat de covid-maatregelen zullen zorgen
voor een tekort van zes tot zeven miljard in de Vlaamse
begroting. Ook in 2021 en in 2022 zullen er wellicht
nog tekorten zijn.
Maar de ambitie blijft om de begroting in evenwicht te
krijgen. Al gaf de VMP toe dat daarvoor veel afhangt
van het herstel van de economie. De werkloosheid is in
augustus met 8% gestegen, tijdelijke werklozen niet
meegerekend. Het is uitkijken naar het relanceplan van
de Vlaamse regering, maar de primeur daarvoor is voor
het Parlement bij de septemberverklaring (28 septem-
ber). Jambon waarschuwde wel: «We staan voor harde
en loodzware jaren en maanden».

Brexit
Bovenop de coronamiserie dreigt namelijk ook de
Brexit. ‘Een harde Brexit kost Vlaanderen zo’n 2,5% van
het BBP. 28.000 jobs kunnen daardoor in Vlaanderen
sneuvelen’. Volgens Jambon ligt het probleem bij het
VK: «Eerlijk gezegd, ik begrijp dat niet. Voor de EU is de
handel met het VK 3% tot 4% van het BBP. Voor het VK
is de handel met de EU 40% van hun BBP».

2024
En wat in 2024, wou een vragensteller weten. Jambon
danste op twee benen. Langs de ene kant is België op.
Maar hij hield de Vlaamse Beweging ook een spiegel
voor: ‘We geraken maar aan 15%-20% van de burgers
die overtuigd zijn van Vlaamse onafhankelijkheid’. Hij
zag daarvoor vele redenen, ook angst voor vernieu-
wing: ‘je kan een ingrijpend project als Vlaamse onaf-
hankelijkheid niet doen slagen met een gewone meer-
derheid in het parlement. Daar moet meer draagvlak
voor zijn.’ Jambon vergeleek de situatie met Catalonië
of Schotland waar er duidelijk meer draagvlak is.
Dat laatste was niet helemaal het antwoord dat ver-
schillenden graag hadden gehoord. Achteraf bleef ook
de vraag hangen waarom N-VA niet meer inzet om
mee te bouwen aan een draagvlak voor Vlaamse onaf-
hankelijkheid.

Verslag overgenomen van Pro Flandria, Netwerk van
Vlaamse Ondernemers en Academici.



De ongrondwettelijke rol van de koning bij de 
regeringsvorming
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Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

RECENTE PEILINGEN

Het Hof is met een charme-offensief begonnen. Een
nieuwe moderne stijl. De koning ontvangt nu ook VB-
voorzitter Tom Van Grieken (volgens de laatste peilin-
gen de grootste partij in Vlaanderen) en normaliseert
de familiale band met zijn halfzus Delphine. Daar zijn
Vlamingen gevoelig voor! Dat hij bij de regeringsvor-
ming voorkeuren had was duidelijk, maar het was
zeker niet deze van een formatie N-VA en PS, wat er
ook moge beweerd worden.
Politicoloog Bart Maddens (KUL) stelt dat de koning
zijn bevoegdheden te buiten ging bij de regeringsvor-
ming. De regering moet de acties die de
koning onderneemt afdekken. Dit was niet het
geval bij het ingediende ontslag van de prefor-
mateurs E. Lachaert (O-VLD) en C. Rousseau
(Sp.a) bij de koning die dit ontslag weigerde en
de twee opnieuw het veld in stuurde met de
opdracht toch de weg te effenen voor een
Vivaldi-regering. Daarmee maakte de koning
een duidelijke politieke keuze door zijn voorkeur uit te
spreken. Was dat vooraf afgesproken spel om de poli-
tieke weg naar Vivaldi vrij te maken? 
Een ander punt was dat de koning alleen met de partij-
voorzitters heeft gesproken die geen nieuwe verkiezin-
gen wensten en de voorstanders van verkiezingen aan
de kant lieten staan, waarmee hij te kennen gaf geen

nieuwe verkiezingen te willen. De regeringsvorming
werd mee gestuurd door de koning (het staatshoofd)
die neutraal had moeten blijven. Voor standpunten of
initiatieven van de koning was de regering Wilmès ver-
antwoordelijk en kon hierover in de kamer geïnterpel-
leerd worden, maar ze werden buiten spel gezet. De
oppositie met de republikeinse VB reageerde niet. Prof
Bart Maddens stelt dat de volwaardige liberale minder-
heidsregering van S. Wilmès zelf op zoek kon gaan naar
een meerderheid, ofwel een uitbreiding kon zoeken bij
de oppositie. Maar S. Wilmès ontvluchtte haar verant-

woordelijkheid en liet eerst P. Magnette en
Rousseau, daarna de drie koningen en dan weer
De Wever en Magnette aanmodderen. Er ont-
stond een machtslacune die door de koning
werd opgevuld. Feit is dat er een nieuwe rege-
ring werd gevormd, terwijl de regering Wilmès
haar volle bevoegdheid had en niet ontslagne-
mend was. Ze moest midden september het

vertrouwen vragen aan het parlement maar dit werd
doorkruist. De rol van de koning vervalt wanneer er
nog een regering, met ministers in functie, aan zet is.
Het benoemen van een informateur of formateur door
de koning was bijgevolg ongrondwettelijk. Dit werd
nooit gecontesteerd, noch door politieke partijen in de
oppositie, noch in de media. Eigenaardig.

Op 11 oktober 2020 werden de nieuwe resultaten van
het marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Het
Liberale Nieuws / VTM, Le Soir en RTL TVI dan toch nog
gepubliceerd.
In de klassieke media werd er zedig over gezwegen.
Voor de politieke partijen in Vlaanderen zijn de resulta-
ten de volgende ten opzichte van de vorige peiling:
Sp.a stijgt naar 13,7%, O-VLD zakt naar 10,9% een ver-
lies van 3,5%, CD&V zakt naar 10,6% een verlies van
3.6% , Groen zakt naar 7,6% een verlies van 2,4% en
PVDA zakt naar 6%, VB stijgt naar 27,1% en N-VA stijgt
naar 22,2%.

Mochten er nieuwe verkiezingen geweest zijn dan zou-
den volgens deze peiling de nationalistische partijen
VB en N-VA een quasi meerderheid behalen in Vlaan-
deren. De socialisten worden de derde partij. Niet te
verwonderen dat men bang was voor verkiezingen. 
Met uitzondering van de Sp.a met het «mateke»-effect
verliezen de Vlaamse Vivaldi-partijen. De Corona pan-
demie komt hen goed uit en zij zullen hiermee probe-
ren te scoren. Het zijn maar peilingen en hoe worden
ze opgenomen en geïnterpreteerd?
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CORONA of de COVID-19-longziekte

België is eind oktober de slechtste leerling in de EU!
(1.390/100.000 inwoners). De besmettingen in de drie
gewesten worden altijd samengeteld. Eind oktober
waren er in Vlaanderen 3 keer minder besmettingen
dan in Wallonië en Brussel samen (De Tijd 26/10). Viro-
loog M. Van Ranst beweerde dat Vlaanderen in Europa
op de vierde plaats stond inzake het aantal besmettin-
gen per honderdduizend inwoners. Dit kwam niet
overeen met de realiteit. Waarom wil deze viroloog en
gewaardeerd wetenschapper regelmatig een politiek
belgicistisch statement maken? Het beleid van de
Vivaldi-regering, met een Waalse meerderheid, wil
Vlaanderen in hetzelfde schuitje te plaatsen als Wallo-
nië en het Brussels HS Gewest. Al zij beslissen om een
uitgaansverbod (avondklok) in te stellen tussen 22 u.
en 6 u. dat moet Vlaanderen dat ook maar doen. «Pour
les flamands la même chose» zoals Van Ranst dat
onhandig tweette in het Nederlands. De Vlaamse rege-
ring ging daar niet op in. In Vlaanderen blijft de nacht-
klok tussen 0 uur en 5 uur, zeer tegen de zin van de
liberale federale premier en zijn gevolg.
Maar de manier waarop het virus in België wordt
bestreden toont dat dit land uit twee verschillende
bevolkingsgroepen en culturen bestaat, maar dit moet
verzwegen worden.
Het is geweten dat Vlaanderen zich doorgaans gedisci-
plineerder gedraagt, wat niet betekent dat er bij ons

geen zondaars zouden zijn. De stelling dat België en
dus ook Vlaanderen een klein land is slaat nergens op.
Vlaanderen is een van de dichtst bevolkte regio’s in
Europa (6,5 miljoen inwoners / 13.700 km²). Het virus is
er ook massaal aanwezig, en toch doen we het beter
dan het grotere Wallonië en het Brussels HS Gewest
samen (4,5 miljoen inwoners / 17.000km²) of wat de
andere helft van wat België is. De situatie is zeer ern-
stig, ook in gans Europa. Het medisch personeel krijgt
het er overal zeer zwaar te verduren. De ziekenhuizen
geraken verzadigd. De Vlaamse aanpak toont aan dat
we op de goede weg zijn om de pandemie in te dijken
door minuscuul de richtlijnen te volgen. Intussen zit-
ten weer met een tweede grote inperking (lockdown)
tot midden december. Men tracht de economische
schade te beperken. In Vlaanderen vraagt men de
fysieke contacten en niet de sociale contacten te ver-
mijden. De HAM-regel (Handenwassen, Afstand 1,5m
en Mondkapje) blijft belangrijk. In Vlaanderen worden
er lokaal, daar waar nodig bijkomende maatregelen
genomen. Overijse telde eind oktober 311 nieuwe
besmettingen op 24.000 inwoners. Het hoogste van de
3 naburige Vlaamse grensgemeenten. Het gemeente-
bestuur heeft daarom beslist om mondmaskerplicht in
te voeren in de zeer ruime omgeving van de scholen in
het centrum, (tussen 7 uur ‘s morgens en 19 u. ‘s avonds
(niet tijdens de schoolvakanties).  

De viering van het gouden jubileum van het 
Vlaams Komitee Druivenstreek zal in principe, als Corona geen spelbreker  is,  

plaats vinden op zaterdag 26 juni 2021 in het CC Den Blank, 
gevolgd door het uitgesteld concert van SCALA.

De reeds aangekochte tickets blijven geldig.

Een bevestiging zal tijdig worden gepubliceerd.
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Anderstalige publiciteit

Samenvoegen van gemeenten in Vlaanderen

Is het u ook al opgevallen? De laatste maanden krijgen
we opnieuw meer publiciteit eentalig Frans of Engels
en ook tweetalige, soms met het Frans vooraan. Dat
zagen we bij Oliwood toys uit «Woluwé», épicerie bio à
Hoeilaart, een pizzeria in Waver en onlangs de weke-
lijkse folder van ALDI die vroeger ééntalig in het Neder-
lands was, werd plots tweetalig in de Druivenstreek,
kopieergedrag?
Daarnaast zijn er handelszaken zoals de OPEL-verdeler
PIRET in Maleizen die u niet meer in het Nederlands
kunnen (willen?) te woord staan. Als je fel aandringt
zoeken ze een tolk.

Vlamingen kopen in de Druivenstreek in handelszaken
waar zonder problemen in het Nederlands wordt
gecommuniceerd. Handelszaken zijn wettelijk niet ver-
plicht de officiële omgangstaal van de streek te respec-
teren. Koop daarom in handelszaken die het Neder-
landstalig statuut van de streek eerbiedigen.
Het Vlaams Komitee Druivenstreek schrijft regelmatig
handelszaken aan die het niet zo nauw nemen met het
Nederlandstalig statuut van de Druivenstreek. De Drui-
venstreek kent geen faciliteiten.
Wij danken alle winkels, groot warenhuizen en bedrij-
ven die onze taal wel eerbiedigen.

De Vlaamse overheid verhoogt de druk op gemeente-
besturen om te fusioneren tot gemeenten met 40.000
inwoners. Maar het samenvoegen van Hoeilaart en
Overijse met Tervuren en Huldenberg is nog steeds
niet aan de orde. Nochtans behoren deze vier gemeen-
ten tot de Druivenstreek en zij hebben veel gemeen-
schappelijks. Om vooral electorale redenen zitten

Hoeilaart en Overijse in het arrondissement Halle-Vil-
voorde en Tervuren met Huldenberg in het arrondisse-
ment Leuven. Het zou toch ondenkbaar zijn mocht
men Hoeilaart en Overijse samenvoegen met Groot-
Zaventem? Wat is de liberale minister Bart Somers van
plan? 

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

U ben 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



7

Brussel, waar ook Vlamingen thuis zijn?

Moeilijke tijden voor het Voortrekkersmonument in
Pretoria

Het fenomenale Voortrekkersmonument, werd op een
heuvel aan de rand van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad
Pretoria in 1949 ingewijd door de toenmalige eerste-
minister D.F. Milan.
Het monument is een hulde aan de Afrikaners (Neder-
landers, Vlamingen, Duitsers en Hugenoten) die han-
dels- en bevoorradingsposten van de VOC aan de Kaap
uitbaatten, nadien door de Engelsen ingenomen, die
hoge belastingen eisten. De Afrikaners verlieten de
Kaap en trokken oostwaarts achterna gezeten door
Engelse legers. Met hun ossenwagens trokken ze meer
dan 1.000 km naar het oosten van Zuid Afrika waar ze
voor het eerst op de Zoeloes botsten. Het is een herin-
nering aan de Slag bij Bloedrivier op 16 december tus-
sen de Afrikaners (voortrekkers) en de Zoeloestam-
men. Deze slachtpartij wordt jaarlijks in het monument
op de middag (12 uur) van 16 december 1838 (de dag
waarop de Slag bij Bloedrivier uitgevochten werd) her-
dacht wanneer een zonnestraal een gegraveerde plaat
in de crypte verlicht, met het opschrift Ons vir jou Suid-
Afrika . Het was zeker niet de enige oorlog die uitge-
vochten werd. Zo was er de Boerenoorlog (tussen de
Voortrekkers en de Britten) en de oorlog tussen de Brit-

ten en de Zoeloes. Binnenin het monument bevindt
zich een grote rotonde in een 30 m hoge hal, met
rondom op de 63 m lange wand, veel muurgravures op
marmer van de hand van  Romano Romanelli die de
belangrijkste gebeurtenissen uit de Grote Trek en de
Slag bij Bloedrivier indrukwekkend uitbeelden.
Door de Corona-pandemie heeft dit monument en de
bijhorende horeca nog weinig bezoekers en moet men
nu uitkijken naar andere inkomsten om het hoofd
boven water te houden. Het museum krijgt geen steun
van de overheid. De enige inkomsten die noodzakelijk
zijn voor het onderhoud van het gebouw, elektriciteit,
watervoorziening, de personeelskosten en de organi-
satie van culturele activiteiten, komen voornamelijk
van hun ticketverkoop. Vandaar een noodkreet. Men
kan steunen door stukjes van het monument te kopen.
In ruil daarvoor krijgt men een certificaat met vermel-
ding van welk deel u hebt gekocht. Die transactie
wordt dan in het archief opgenomen. De prijzen van
de stukjes variëren tussen €2,5 tot €1.100 (1R = €0,055).
U vindt alle informatie op de webstek. 
www.voortrekkermonument.co.za. 

Heel veel Vlamingen trekken dagelijks naar
Brussel, ook onze hoofdstad, om er te wer-
ken, te winkelen, naar een restaurant te
gaan of voor een of andere culturele activi-
teit. Dat zal waarschijnlijk in de toekomst
veel minder worden. Men wil Brussel laten
doorgaan als een uitsluitend Franstalige
stad, door de instroom van Vlamingen

zoveel mogelijk te ontmoedigen. Men plant een vrij
hoge stadstol te heffen voor al wie het Brussels Gewest
met de wagen binnenrijdt en in sommige politiezones
zijn er nu al heel wat politieagenten die geen woord
Nederlands (willen?) praten, ongeacht of ze allochtoon

of autochtoon zijn. Hetgeen wat Tina en haar vriendin
overkwam toen ze lastig gevallen werden door alloch-
tone jongeren in hun(?) chique auto. Na een bezoek
aan de Zuidmarkt werden ze het slachtoffer van verne-
deringen en bedreigingen door ter plaatse gekomen
politieagenten. Dit is geen alleenstaand feit. Na klacht
bij het Comité P zal de zone Zuid dan toch een onder-
zoek instellen. We kunnen het resultaat al voorspellen.
Zijn Vlamingen, nu er betaald zal moeten worden om
Brussel binnen te rijden of zijn zij, die geen Frans spre-
ken, nog welkom? Zijn ze er nog veilig? En wat doen
onze Vlaamse Brusselse politici voor hun Vlaamse kie-
zers? Weinig, niets of helemaal niets?
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Elektrische energie in Vlaanderen

KWIS: KEN JE DRUIVENSTREEK

We hebben dit vroeger al aangekaart. De kerncentrales
in Vlaanderen zijn CO2 neutraal en zijn heel veilig, voor
zover ze niet gesaboteerd worden, zoals dit gebeurde
in de streng bewaakte en afgesloten ruimte van de
immense turbinezaal van Doel 4. Merkwaardig dat de
dader(s) na zes jaar onderzoek en speurwerk nog
steeds niet gevonden zou(den) zijn. De federale rege-
ring met Groen op kop willen kost wat kost alle kern-
centrales tegen 2025 stilleggen. Groen wil het tekort
aan vele gigawatts compenseren door het Vlaamse
landschap te verminken met honderden grote wind-
molens, alle daken volleggen met fotovoltaïsche pane-
len (zogenaamde zonnepanelen), het aanleggen van
een super dure hoogspannings-voedingskabel tussen
de het VK en de Vlaamse kust, elektriciteit aankopen
van de ENGIE kerncentrales in Frankrijk of stroom aan-
kopen geleverd door de bruinkoolcentrales in Duits-
land en om de verdere tekorten op te vangen door het
bouwen van minimaal vijf nieuwe gasturbinecentrales

met een zeer hoge koolstofdioxide uitstoot, uitstoot
die ze willen afkopen van andere landen om zware
boetes te vermijden. De kosten voor die omschakeling
zijn enorm. De Vivaldi-regering zegt dat het voor de
consument niet duurder zal worden omdat de investe-
ringen door regering zullen gedragen worden. De
regering zal deze compenseren door de belastingen
her en der te verhogen.
De voorzitter van N-VA stelde voor om voor een wissel-
meerderheid te zorgen om Doel 3 en 4 langer open te
houden, maar de Sp.a met minister van Volksgezond-
heid Frank Vandenbroecke vroeg in de Zevende dag
wie Bart De Wever wel was. Iemand aan de zijlijn die
niets te zeggen heeft en de Vivaldi-regering is solidair.
Premier A. De Croo verduidelijkte dezelfde dag nog dat
de doelstellingen eind 2021 geëvalueerd zullen wor-
den. 

Henri Otte

In het maartnummer hebben wij voor het laatst
gekwist.  Na het zoeken van een jaartal op een oude
foto en de gemeentenaam bij een foto van kinderwel-
zijn, zoekt u nu naar een persoon, die wat betekend
heeft in de Druivenstreek.
Op de foto hierbij ziet u en praalwagen ter hoogte van
een school die u meteen herkent. Maar weet u ook
voor wie de stoet gevormd werd in 1947?
Vermoedelijk gaan de antwoorden ondanks de coro-
nastilte binnenstromen. En wie mij als eerste op mijn
thuisadres, telefonisch of per e-bericht de juiste per-
soon aanduidt, krijgt mijn “Geïllustreerde  Encyclope-
die van de Brabantse Druiventeelt onder glas” thuis
bezorgd. Lekkere overwinteringslectuur… en ‘t zijn
geen woorden van mij. Francis Stroobants

Vronenberglaan 21, 3090 Overijse, tel.: 02 305 90 53
francis.stroobants@telenet.be


