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De hard werkende Vlaming is de
blauwe unitaire machtsgreep beu.

P 306656

Tracht op uw eigen benen te staan,

ge zult spoedig ondervinden 

dat het gemakkelijker staat dan 

op die van anderen".  
(Charivarius)



De 5 resoluties werden ruim 20 jaar geleden door het
Vlaams Parlement (CVP 30, VLD 28, Vlaams Blok 22,
Agalev 12, VU-ID 11) goedgekeurd. Helaas bleven ze
grotendeels dode letter. Waarover was men het toen
eens? Wie herinnert zich dat nog? Patrick Dewael en
nadien Bart Somers waren toen minister-president.
Een overzicht:

1. Een Vlaamse en een Franstalige deelstaat, aange-
vuld met Brussel en de Duitstalige Gemeenschap:
kleine entiteiten. De restbevoegdheden worden naar
de deelstaten overgeheveld  De deelstaat-parlemen-
ten moeten bevoegd zijn om hun eigen instellingen te
organiseren.

2. De personenbelasting en de registratierechten /
succesierechten moeten in hun geheel deelstaatmate-
rie worden. Het tarief van de vennootschapsbelasting
kon federaal blijven, maar de opbrengsten moesten
deels doorgestort worden naar de deelstaten, die
autonoom eventuele kortingen konden toestaan.

3. De institutionele band tussen Brussel en Vlaande-
ren moet versterkt worden door o.m. het rechtstreeks
verkiezen van de Brusselse leden in het Vlaams Parle-
ment. Brussel moet hoofdzakelijk aangestuurd worden
door Vlaanderen en Wallonië. Brussel mocht geen
afzonderlijke regio worden. De fusie van de 19 Brus-
selse gemeenten zou onderzocht en voorbereid wor-
den.

4. De kinderbijslag en de gezondheidszorg worden
integraal naar de gemeenschappen overgeheveld.
Voor de gemeente- en provinciewet, de landbouw, vis-
serij en buitenlandse handel zullen de deelstaten
bevoegd zijn. Ook het wetenschapsbeleid en de ont-
wikkelingssamenwerking zouden uit het federale
niveau gehaald worden en de infrastructuur van de
NMBS wordt gesplitst.

5. Hierin was o.a. de territorialiteit belangrijk met deze
klemtoon: de streektaal is ook voertaal en niet-inmen-
ging moet gewaarborgd worden.

En nu, twintig jaar later?

We zitten in een ernstige economische crisis, de niet
aflatende pandemie en de hoge werkloosheid. België
is onbestuurbaar geworden en is op sterven na dood.
Er kon alweer na meer dan 14 maanden geen volwaar-
dige federale regering worden samengesteld. Een min-
derheidsregering (33 zitjes) met 10 liberale ministers
(7F/3NL) kon tijdelijk, door de Corona-angst het ver-
trouwen van het parlement krijgen om het hoofd te
bieden aan de pandemie. Het beleid was dikwijls
ondermaats, amateuristisch en besluiteloos. N-VA, PS,
Spa, CD&V, Cdh, de «bubbel» van vijf,  trachtten met
O-VLD een federale regering te vormen, waarin elke
partij een stukje van haar programma kon realiseren.
Voor N-VA is dat b.v. naast het economische luik, een
doorgedreven staatshervorming. Maar O-VLD wil zijn
engelbewaarder MR niet loslaten. Dan maar een rondje
draaien met de Groenen/Ecolo? Ook zij hebben hun
prerogatieven. Velen groenen zijn nieuwe Belgen
geworden in Vlaanderen en hebben weinig of geen
voeling met de Vlaamse verzuchtingen, laat staan dat
ze zouden weten dat 11 juli onze Vlaamse nationale
feestdag is. Zover kwam het niet. G.-L. Bouchez van MR
zag de bui al hangen en kon de Groenen overhalen om
samen de regeringsvorming te saboteren. 
De Koninklijke opdrachthouders N-VA en PS, die uitein-
delijk mekaar gevonden hadden, gooiden de hand-
doek in de ring en vroegen Filip I om Groen en Blauw
de opdracht te geven een federale regering op de
been te brengen. Maar Bouchez, die goed bevriend is
met het koningshuis, zag dat niet zitten en zou liever
zijn zes MR-ministers met de premier aan zet laten,
samen met de drie Vlaamse blauwen uitgebreid met
CD&V (?) en eventueel met Groen. Dat brengt geld in
de lade van de liberalen.

Filip I raadpleegde nog eens de partijvoorzitters van
Vlaanderen en Wallonië en ook het minipartijtje Défi,
democratie op zijn Russisch. De tweede grootste partij
in Vlaanderen VB (16%) weigert hij te ontvangen.

In het gesprek van Katleen Cools (Ter Zake) met
Joachim Coens (CD&V) – na de opgave van N-VA en PS
– dacht deze dat het goed zou zijn de gesprekken
tussen de «bubbel van vijf’ en de Blauwen verder te
zetten. Zou de VRT-journalist ook een politieke voor-
keur hebben?

Intussen kreeg Egbert Lachaert (O-VLD) van Filip I de
opdracht om in nauwe samenwerking met G.-L.
Bouchez een regering te vormen en zoveel mogelijk
terug te keren naar het unitaire koninkrijk. 
Paars/geel is verleden tijd, wordt het Vivaldi, een
Wilmès III of komen er toch nieuwe verkiezingen?
Op 17 september zullen we het weten.

De vijf resoluties van 1999
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De coronacrisis

V E R G E L I J K I N G S P U N T E N

Tijdens de  Spaanse griepepidemie (Wiki-artikel) in
1918-1919 telden de VS 675.000 doden, het VK 400.000
doden, Frankrijk 200.000  doden en  België 282.000
doden, meer dan Frankrijk dus. Nederland had bijna
60.000 doden. Dat België het slechter doet dan de buur-
landen is dus niks nieuw. De meesten denken dat de
Spaanse griep in de VS ontstond, maar ook hier werden
China en Chinese inwijkelingen verdacht.  Voor de
Spaanse griep werd nooit een geneesmiddel of vac-
cin gevonden. De Spaanse griep verdween spontaan
en wereldwijd einde 1919. Door WO I  is de economi-
sche krimp onbekend, alhoewel er tussen de 20 en de
100 miljoen besmette personen aan het virus overle-
den, in een wereld van 1 miljard mensen. De meeste
slachtoffers vielen dus in ontwikkelingslanden/kolo-
nies.  Nederlands-Indië b.v. telde bijna 1,5 miljoen
doden.

Vergelijken met de  Amerikaanse financiële crisis
(2008-2010) en de daarop volgende eurocrisis (2010-
2014) is moeilijk. Toen werden immers vooral de finan-
ciële  sector en de overheidssector getroffen, nu de
horeca en de kleinhandel, het toerisme en de lucht-
vaartsector. 

Toen waren er ook geen grote structurele veranderin-
gen, nu is het mogelijk dat het tele-leren en het tele-
werken sterk toenemen en dat het sociaal afstand-
houden bovenvermelde sectoren volledig zal herstruc-
tureren. 

D R I E    T O E K O M S T S C E N A R I 0 ’S

Er zijn drie toekomstmogelijkheden. 

1. Het virus dooft uit, zoals de Spaanse griep.

2. Er wordt een geneesmiddel en/of een vaccin ont-
wikkeld. Het sociale afstand-houden wordt afgeblazen,
de horeca en de kleinhandel, het toerisme en de lucht-

vaart keren terug naar de status van tevoren. Als enig
blijvend resultaat zal het tele-leren en het tele-werken
wellicht toenemen. Mogelijk blijft ook wat meer waar-
dering voor de onmiddellijke omgeving, voor een lager
consumptiepeil en voor een rustiger levensritme
over.  Met zo’n 8,7  miljoen  besmetten en 460.000
doden (Worldometer 19 jun ’20) zou Covid-19 op we-
reldschaal dan weinig meer betekenen dan een voor-
val, althans vergeleken met de Spaanse griep.

3. Problematischere mogelijkheid: het virus  webt weg
en duikt geregeld weer op, zoals de pest deed in
Europa vanaf 1348. De pest doofde immers uit in 1353,
maar kwam wel ieder decennium terug, zij het milder,
voor de rest  van de 14e eeuw. Bij deze 3e mogelijk-
heid wordt geen geneesmiddel of vaccin ontdekt, zoals
evenmin gebeurde voor de Spaanse griep, het Chinese
sars-virus van 2002 of het Saoedische mers-virus van
2012 . Dan zal het sociale afstand-houden de horeca en
de kleinhandel, het toerisme en de luchtvaartsector
voorgoed herstructuren, met mogelijk een economi-
sche krimp. Meer tele-leren en tele-werken, meer plaat-
selijkheid en minder verbruik zullen die krimp  nog
verergeren. Mogelijk is die conjunctuurduik nuttig voor
het milieu, maar dat zal waarschijnlijk maar tijdelijk zijn.

T O E K O M S T I G E      M A A T R E G E L E N

In het vervolg zullen de staten bij de eerste tekenen van
epidemie, of in geval van een nieuwe golf van het be-
staande Covid-19:

- massaal moeten testen en blijven testen, heel de epi-
demie lang, zoals in Duitsland en in Zuid-Korea; 
- voldoende testmiddelen moeten hebben en die op
enkele dagen in eigen land produceren, met de wet-
telijke mogelijkheid voor de staat om de bedrijven hier-
toe te verplichten, ook wat maskers en beschermende
kledij betreft (Chinese bevoorrading onbetrouwbaar,
Frankrijk en Duitsland hielden leveringen van maskers
aan België tegen);

Men kan er van uitgaan dat een nieuwe zevende
staatshervorming noodzakelijk is of men kan zich ook
de vraag stellen of een nieuwe staatshervorming nog
zinvol is met alle grendels, speciale meerderheden en
belangenconflicten die elke vooruitgang kunnen blok-
keren. En wat doen we met Brussel? 

Zullen we het hoofd moeten bieden aan de blauwe
unitaire machtsgreep van de Waal G.-L. Bouchez en zijn
slippendragers uit Vlaanderen? Wil MR Vlaanderen vol-

ledig onder Belgicistische (Waalse) controle brengen? 

De VVB denkt dat het misschien aangewezen om dit
koninkrijk in onderling overleg op te doeken en Vlaan-
deren en Wallonië hun eigen gang te laten gaan, waar-
bij Vlaanderen zijn hoofdstad Brussel niet loslaat. Beide
landsdelen hebben een totaal andere cultuur, een ver-
schillend denkpatroon en een tegengestelde politieke
aanpak. Geef hen de verantwoordelijkheid voor het
wel en wee van hun land.
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- alle besmette personen wettelijk tot 2 weken huis-
quarantaine moeten verplichten, zoals in Duitsland en
in Zuid-Korea;
- een opsporingsnetwerk opzetten om alle contacten
van de besmetten na te trekken, en over de wettelijke
middelen beschikken om die contacten tot een test te
verplichten.
In geval van een 2e Covid-19-golf lijkt een volledige
tweede ophokking  onwaarschijnlijk. Daarvoor was
de economische schade te groot. Indien  1% van de
bevolking aan Covid moet bezwijken, dan zal bij een 2e
Covid-19 golf de 99% andere bevolking dit waarschijn-
lijk als onvermijdelijk zien. De economische kost om het
natuurlijke sterftecijfer bij Covid-19 van 1,2 % naar
0,1 % te brengen was te hoog.

Er zal politiek geen draagvlak meer voor zijn, hoe rauw
dit ook klinkt.

Het Westen moet minder delokaliseren naar lageloon-
landen zoals China. De EU-landen moeten strategische
producties op eigen bodem houden, zoals nu al met de
landbouw het geval is. De consumptieprijzen zullen dan
wel stijgen. Verder automatiseren,  robotiseren en
meer tele-werken kunnen die prijzen later weer doen
milderen. De industrie zal groeien, en houden vast aan
de maakindustrie in eigen huis. En de EU-landen moe-
ten zich ook bezinnen over hun geopolitieke belan-
gen tegenover de VS en  China. De EU  is met die
oefening al begonnen, en Vlaanderen moet dit even-
eens doen.

B E L G I S C H E      T O E S T A N D E N

België ging over tot ophokking en zal een goede 10.000
doden op 11,5 miljoen inwoners tellen. Zonder ophok-
king zou het sterftecijfer volgens Vlaamse virologen zo’n
100.000 geweest zijn (VRT). Volgens anderen zijn 40 %
besmetten asymptomatisch, 50 % licht-symptomatisch,
10 % zwaar-symptomatisch van wie zo’n 1,2 % over-
lijdt  (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 het Belgisch  sterftecijfer met  837
doden  per 1 miljoen inwoners  (Wordometer 19
juni ’20) de hoogste dodenratio ter wereld. Zelfs ver-
beterd voor  het ondertellen van andere landen en
het overtellen door België, blijft dat sterftecijfer hoog.
In Nederland bedraagt het 355, in Duitsland 107.
Vlaamse woonzorgcentra doen het beter dan  de
Waalse of de Brusselse. Maar Vlaamse woonzorgcentra
kennen het geslacht en de  leeftijd van veel van hun

doden niet (???). Mogelijk zijn de gesloten en weinig
geventileerde  ruimtes van het  Vlaamse traditiona-
lisme, met veel gesloten rolluiken, glas- en overgordij-
nen, 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 tijdens de Spaanse
griep zo slecht scoorde.
België kromp naar verluidt 3,9% in het 1e kwartaal 2020
(NBB 29-4-20), 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
gaat hetom een jaarkrimp van -2,92 %. De Belgische
overheidsschuld bedroeg begin 2020 zo’n 100 % van
het bbp. Met de dalende belastingopbrengst en de
stijgende steunuitgave zal de overheidsschuld nog toe-
nemen, wat België verder verzwakt. De federale over-
heidsschuld kan oplopen tot 119 % van het bbp (UPV
Michel Maus). Maar ook de Vlaamse regering gaf aan
steunmaatregelen 6 miljard € te veel uit.  Mogelijk kan
een belasting geheven worden op de inkomens boven
de 4500 € per maand of op de vermogens boven de 2
miljoen €. Of er kan belasting geheven worden op
firma’s die goede zaken deden dankzij de corona-crisis,
zoals Amazon, Google en Zoom. Maatregelen om belas-
tingvermijding door transnationale bedrijven onmoge-
lijk te maken moeten verder binnen de Oeso worden
uitgewerkt. Hoe dan ook, een zwakker België verhoogt
de kansen op Vlaamse onafhankelijkheid.

Vlaanderen boekte nog een ander resultaat. De CD&V
wil de volksgezondheid  naar Vlaanderen overheve-
len. Met de nationalisten erbij (24% en 20%) bestaat er
nu in Vlaanderen een meerderheid voor. 

Werklozensteun en pensioenen wegen minder 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

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



Over de communautaire coronacijfers blijft het 

oorverdovend stil
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De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat er werk aan
de winkel is. Dat een reorganisatie zich opdringt, dat
meer middelen naar de zorginstellingen en gezond-
heidswerkers moeten vloeien en minder naar ingewik-
kelde en overbodige politieke structuren. In Vlaanderen
is dat al een feit. Hier is één minister verantwoordelijk
voor volksgezondheid. In Brussel en Wallonië lopen ze
elkaar voor de voeten.

Oorverdovende stilte rond de communautaire corona-
cijfers. Ondanks de overconsumptie aan gezondheids-
zorgen in Wallonië telt de regio ruim 25 % meer
corona-overlijdens dan Vlaanderen. Om precies te zijn:
in Wallonië overleden 856 mensen per miljoen inwo-
ners, in Vlaanderen 673. Ook telt Wallonië meer besmet-
tingen per miljoen inwoners, nl. 4.816 tegenover 4.605
in Vlaanderen (stand juni 20290).

De oplossing voor dit alles is niet herfederaliseren van
het gezondheidsbeleid. Dat brengt geen zoden aan de
dijk, wel integendeel. Zij die daarvoor pleiten, misken-
nen de redenen waarom de bevoegdheid stapsgewijs
is gedefederaliseerd, door de verschillen in opvattingen
tussen noord en zuid. Alleen, en daar knelt het schoen-
tje, heeft de Belgische compromiszucht tot halfslachtige

aanpassingen geleid en zeker geen fundamentele op-
lossingen.

Herfederaliseren is dus blind en doof blijven voor wat
echt leeft bij zowel gezondheidswerkers als burgers.
Nodig is een gezondheidszorg die dicht bij de mensen
staat, die voeling houdt met wat leeft en die antwoor-
den biedt op verzuchtingen en noden. Al de rest is een
doekje voor het bloeden.

De vraag is of die bekommernis ook gedeeld wordt
door ons gezondheidsbeleid. Als we het afwegen aan
de hand van het aantal excellenties, ongetwijfeld. Er zijn
er negen nodig om ons gezondheidsbeleid gezond te
houden, met name: Antonios Antoniadis Duitstalige ge-
meenschap (PS), Wouter Beke Vlaamse regering (CD&V),
Maggie De Block Federale regering (Open VLD), Valérie
Glatigny Brussel Franse gemeenschapsregering (MR),
Bénédicte Linard Franse gemeenschap Wallonië (Ecolo),
Alain Maron Brussels HS Gewest (Ecolo), Christie Mor-
reale Waals gewest (PS), Barbara Trachtte, Brussel Staats-
secretaris Franse gemeenschap (Ecolo) en Elke Van den
Brandt, Brussel Vlaamse gemeenschap (Groen). Wie
vindt dit efficiënt? 3 NL, 1 D en 5 F.

Bron: Linkedin VNZ - Jürgen Constandt

Werd het kind met het badwater weggegooid?

De Democratische Republiek Congo (DRC)

Een VN-resolutie versnelde in 1960 het ontstaan van de
Democratische Republiek Congo, centraal in een
immens groot en zwart continent (160 x groter dan
Vlaanderen). De marteldood van de zwarte VS-burger
George Floyd deed vooral de mensonwaardige feiten
en misdaden van Congo-Vrijstaat in België opnieuw
boven water drijven. Gebeurtenissen waarover de
Koninklijke familie zich diep moet schamen: tiendui-
zenden moorden, vele verminkingen en mensonte-
rende daden in opdracht en met medeweten van Leo-

pold II. Hij heeft zich door het gevoerde beleid mate-
loos verrijkt. De Belgische staat heeft noodgedwongen
de eigendom van Leopold II afgenomen en geïnte-
greerd in het Belgisch grondgebied, Belgisch-Kongo
genoemd.

Vorig jaar werd het vernieuwde Afrika-museum in Ter-
vuren heropend met aangepaste thema’s. Confronte-
rende elementen voor de Congolezen verhuisden naar
de kelders en verdwenen uit het geschiedkundig over-
zicht. De Marnixring Overijse De Vrijheijt organiseerde
op 29 september 2019 een bezoek aan dit museum,
gevolgd door een interessant symposium dat de titel
droeg «Naar een hernieuwde visie op Congo” met in
het panel Peter Verlinden (ex-VRT); Nadia Nsayi (Pax
Christi en Broederlijk delen); Didier Tshidimba (Senior
partner bij Roland Berger Global en medewerker bij de
Koning-Boudewijn-Stichting) en met Peter Persijn als
moderator. Thema’s als de kolonisatie, de onafhanke-
lijkheid van 30 juni 1960, de uitdagingen, de emanci-
patie, de democratisering en de politieke evolutie. De
kolonisatie na 1908 heeft zeker verhinderd dat Kongo
een tweede Somalië werd. 



6

Weinig wordt er gesproken over positieve kanten van
de kolonisatie, na het wegvallen van Congo Vrijstaat.
Ruim 50.000 Vlamingen trokken naar het Belgisch
grondgebied in Afrika als ambtenaar, industrieel,
medewerker van bedrijven of als zelfstandige om den
brode. In hun spoor volgden missionarissen en de mis-
siezusters van wie het overgrote deel Vlamingen
waren. Zij hebben ervoor gezorgd dat er medische
posten, basis- en vakscholen werden opgericht, in het
Frans weliswaar, de opgelegde taal van de Belgische
overheid. Daardoor werd de indruk versterkt dat België
een Franstalig land was. Er ontstonden steden en
industrieën, gronden werden vruchtbaar gemaakt,
spoorwegen, verharde wegen en luchthavens werden
aangelegd, waterwegen werden bevaarbaar gemaakt,
de zeehaven Matadi werd met het binnenhaven Boma
aan de Congostroom verbonden, er werden Fransta-
lige middelbare scholen, universiteiten en ziekenhui-
zen opgericht, de handel floreerde dankzij de natuur-
lijke rijkdommen van Kongo. Vele autochtone
inwoners werkten voor de kolonialen als huishulp, tui-
nier, chauffeur, bouwvakker, wegenwerker of spoorar-
beider. Zij werden vergoed (uitgebuit?) volgens de
toen geldende loonnormen in de andere gekoloni-
seerde Afrikaanse landen: Congo-Brazzaville, Rhodesië,
Angola, Burundi,... Sommige Congolezen konden ver-
der studeren en enkelen haalden nog voor 1960 een
academische titel. 
Vandaag zijn vele verwezenlijkingen verloederd,
wegen worden niet meer onderhouden, het spoorma-
teriaal staat te verroesten en huizen staan te verkrot-
ten, de overgedragen infrastructuur staat er vervallen
bij. Jammer!
Hoe dan ook, tijdens de kolonisatie was er wel een
beleid, was er orde en was er economische vooruit-
gang. Een groot deel van de zwarte bevolking was arm
maar de meesten hadden geen honger. Dat er meewa-
rig neergekeken werd op de plaatselijk bevolking was
zeker zo. Er was racisme tussen blank en zwart en
omgekeerd en racisme was er ook tussen zwart en
zwart. Lijfstraffen met b.v. de stok was niet goed te pra-
ten, maar het gebruik ervan was toen ook bij ons geen
uitzondering in de scholen, lees er maar de boeken van
Ernest Claes op na. Men kopieerde onze gebruiken. 

Er was in de kolonie ook racisme tussen blank en blank.
De Vlamingen werden regelmatig door Franstalige Bel-
gen het leven zuur gemaakt en als minderwaardig
behandeld. En zoals Urbanus het ooit verwoordde: Vla-
mingen waren er de witte negers of zij waren de witte
negers van Europa.

Het is zeker niet zo dat Kongo door de kolonisatie werd
leeggeroofd. Na de onafhankelijkheid versasten vooral
Chinezen en Amerikanen bodemrijkdommen, zonder
zich te bekommeren om de lokale bevolking. Er is nog
voor vele decennia bodemreserve (uranium, koper,
goud, zilver, diamanten, enz.) aanwezig. Een goed
draaiende Kongolese republiek zou daarmee de wel-

vaart van de bevolking kunnen verzekeren. Jammer
genoeg profiteren vandaag alleen de zwarte heersers
en hun gevolg gulzig van die rijkdom.    

De resolutie 143 van de Veiligheidsraad van de VN (14-
7-1960) bepaalde dat de Belgische strijdkrachten
onmiddellijk het land moesten verlaten. De gevolgen
bleven niet uit. De eerste jaren van de onafhankelijk-
heid waren woelig en chaotisch. Begin juli 1960, na de
Kongolese verkiezingen, werd de charismatische post-
bode/verslaggever Patrice Lumumba (Mouvement
National Congolais) eerste-minister en de onderwijzer
Joseph Kasavubu (ABAKO) president. Op 5 juli was er al
een muiterij in Leopoldstad. De eerste-minister zette
zijn president af en de president zette op zijn beurt de
eerste-minster af. Op 11 juli van dat jaar scheurden
onder Moïse Tsjombe de rijke provincie Katanga en de
mijnprovincie Zuid-Kasai met Albert Kalonji af van de
DRC. De VN stuurde Blauwhelmen om de afscheiding
op bloedige wijze ongedaan te maken. Onderofficier
Joseph Mobutu promoveerde zichzelf in enkele maan-
den van sergeant tot kolonel en pleegde op 14 sep-
tember 1960 een eerste staatsgreep. Lumumba, die
niet onbesproken was en gesteund werd door de
USSR, werd gearresteerd en midden januari 1961 werd

hij in Jadotstad (Katanga)
met medeweten van Kasa-
vubu, in opdracht(?) van
Brussel geëxecuteerd.
In 1965 pleegde Mobutu,
die intussen generaal
geworden was en leider
van l’ Armée Nationale
Congolaise, een tweede
staatsgreep. De DRC werd
Zaïre. Onder zijn bewind
werd het land zwaar

geplunderd, geholpen door het francofone Belgisch
establishment dat mee profiteerde. Het Marxistische
MNC zorgde ervoor – met logistieke steun van de Sov-
jet-Unie en Cuba - dat de Simba’s uit de provincies Kivu
en Orientale in opstand kwamen. Zij konden oostelijk
Kongo inpalmen en ondermeer Stanleystad bezetten.
Congolese stammen als de Simba’s hebben er duizen-
den Westerlingen gegijzeld, velen werden vermoord,
waaronder honderden geestelijken. Blanke vrouwen,
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waaronder ook missiezusters  werden verkracht en ver-
moord. Congolese opposanten ontsnapten evenmin
aan de lynchpartijen. Er werd massaal geroofd. De VN
stuurde opnieuw Blauwhelmen, België zond para’s,
maar zij konden de rust niet doen terugkeren. Ook
kolonel Frédéric Vandewalle leidde in opdracht van P.H.
Spaak een huurlingenleger, de  Operatie Dragon
Rouge, om het bezette gebied te heroveren van de
Simba’s.
En was er ook de dubieuze schenking(?) door de VS van
een Boeing 727 aan de DRC, die vele jaren in een uit-
hoek op de luchthaven van Lissabon stond te verkom-
meren? En in 1961 het mysterieus vliegtuigongeval
met een Douglas DC6 waarmee Dag Hammarskjöld,
secretaris-generaal van de VN, verongelukte nabij
Ndola (Rhodesië) toen hij vanuit Leopoldstad naar zijn
bestemming vloog. Werd er een bom in het vliegtuig
geplaatst?
Veel Vlaamse kolonialen moesten hun hebben en hou-
den achterlaten om via Congo-Brazzaville al vluchtend
terug te keren naar Vlaanderen. 
Mobutu veranderde zijn naam in Mobutu Sese Seko,
voerde als dictator de afrikanisering door, steden kre-
gen een Afrikaanse naam, industrieën en handelsza-
ken werden genationaliseerd en verdeeld onder de
getrouwen, maar er werden geen vergoedingen uitge-
keerd aan de voornamelijk Europese eigenaars. Zaïre
had onder zijn bewind een eenheidspartij, die vanaf
1990 afbrokkelde naar een drie-partijensysteem.
Rebellenleider Laurent-Désiré Kabila nam in 1997 als
nieuwe dictator de macht over. Mobutu, die aan kan-
ker leed, vluchtte naar Marokko waar hij datzelfde jaar
in Rabat overleed. 
L-D. Kabila werd in januari 2001, tijdens een mislukte
staatsgreep door een van zijn kind-soldaten doodge-
schoten. Hij werd als dictator vervangen door zijn zoon
Joseph Kabila, maar Zaïre werd er niet beter van. In
2019 werd hij na gemanipuleerde verkiezingen opge-

volgd door Felix Tshisekedi onder de hoede van J.
Kabila. Zaïre werd opnieuw Congo. Er is wel een
Assemblée Nationale de la République Démocratique
du Congo, waar je niet veel over hoort.
Kwam de onafhankelijkheid van Belgisch Kongo niet te
vroeg onder de zware druk van de grote mogendhe-
den? De zwarte leiders konden onvoldoende opgeleid
en voorbereid worden op hun taak. Ze hadden geen
bestuurservaring. Er was geen overgangsperiode en
de Belgische overheid verzuimde enige begeleiding,
met in het achterhoofd «dat ze hun plan trekken». 
Dragen de VN hier ook geen verantwoordelijkheid? 

De «Black Lives Matter»-beweging heeft het racisme
aan de kaak gesteld. Wij stellen vast dat er in Afrika ook
racisme is van zwart tegen blank en van zwart tegen
zwart. Denkt maar aan de 500.000 Tutsi’s die uitge-
moord werden door de Hutu’s in Burundi en Rwanda.
De vraag blijft of verontschuldigingen van de Belgi-
sche staat of een schade-vergoeding verantwoord zijn
voor wat er gebeurd is in Belgisch-Kongo? Hoe zal de
parlementaire commissie hierover oordelen? De Vrijs-
taat Kongo was privébezit van Leopold II, die er zijn
avonturiers op los liet om massale winsten te boeken
met de rubberplantages. Dit kostte veel leed, mishan-
delingen en verminkingen van zwarten die niet
genoeg presteerden en de tol van duizenden doden.
Berouwbetuiging van de familie Saxen-Coburg-Gotha
zijn wel gepast voor de misdaden die in opdracht van
hun overgrootvader Leopold II werden gepleegd. 

En hoe worden de UK, Frankrijk, Spanje, Portugal en
Nederland met hun bedenkelijk koloniaal verleden
beoordeeld?  

Het Vlaams Genootschap Overijse

De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) werd opgericht in 1970 en stelt
zich tot doel het groene en Vlaamse karakter van de rand rond Brussel, meer
bepaald de Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en Tervuren) te
vrijwaren.

Het tijdschrift Spoorslag vormde daarin een belangrijk element van
communicatie en informatie. Bij een terugblik over de bijna 50 jaargangen
van Spoorslag valt het op hoe actueel bepaalde problemen en toestanden
blijven. De jaargangen bevatten een schat aan historische en culturele
informatie op meer dan 12.000 bladzijden. 



8

Knikkeren op zijn … belgisch

Ik ben deze keer gewoon wat gaan snoepen op internet,
dus bij de twitters! Kijk even mee.

* Bart Somers benoemt tijdens de ministerraad snel-
snel drie collega’s levenslang tot gouverneur en vlucht
dan via een raam vlug weg voor vragen van de pers ...
want hij vertrok op vakantie. 
* Ik zal de komende tijd minder actief zijn op twitter
aangezien ik herstel van een hele hoop verwondingen
na het slachtoffer te zijn geworden van zinloos geweld,
o.a. hersenschudding, 2 gekneusde nekwervels, ge-
kneusde enkel, oogkas en kaaksbeentje. Hopelijk tot
snel weer ! 
* Ik krijg steeds te horen «White life doesn’t matter»...
Vergeet wel niet dat zij het zijn die jullie OCMW en op-
vang betalen. 
* Toen onze eigen Julie, Melissa, Ann en Eefje onschul-
dig werden uitgehongerd, verkracht en vermoord door
een blanke man, zijn 300.000 (!) mensen gewapend met
witte ballon of witte bloem samen sereen door Brus-
selse straten gewandeld. Het was de ‘Witte Mars’ in
1996. Er werd NIETS vernield, niemand raakte gekwetst! 
* De slavernij in Arabische landen: miljoenen vooral Fi-
lippijnse mensen, worden verschrikkelijk behandeld,
paspoort afgenomen, vrouwelijke housekeepers vaak
ook verkracht, door meerdere familieleden. Als ze kun-
nen ontsnappen zal hun ambassade hen helpen om het
vliegtuig naar huis te nemen, een vliegtuig dat een
nieuwe lading ‘slaven’ gebracht heeft. Waar is de ophef?
“Fait divers?”
* Wij worden al 30 jaar opgeroepen om tolerant te zijn.
Door die tolerantie kunnen vrouwen, homo’s en joden
met goed fatsoen niet over straat lopen zonder lastig te
worden gevallen. Wordt het niet eens tijd om de mou-
wen op te stropen, en onze politici naar huis te sturen,
met of zonder geweld. 
Wij willen niet dat alle moslims worden aangesproken
als er een paar terreuraanslagen gepleegd worden. 
Wij willen niet dat alle zwarten worden aangesproken
als er een paar aan het plunderen slaan. 
Evenmin willen wij ook niet dat alle blanken worden
aangesproken als er een paar racistisch zijn. Niet? 
Ik mag mijn oma niet bezoeken maar protesteren met
honderden, dat mag wel ? Als links mag samentroepen,
waarom mag het gewone volk dat dan niet! 
Oma rust even uit op een bankje in het park. Oma krijgt
een boete van 250 euro. Honderden linkse activisten
troepen samen in Gent, Amsterdam, ... om te proteste-
ren tegen ‘racistisch politiegeweld’ in de VS!  
Politie laat begaan. 
In 2017 schoot een Somalisch-Amerikaanse agent in
Minneapolis een blanke vrouw dood en werd hij veroor-
deeld voor haar moord. Wat deden de zwarten? Ze pro-
testeerden IN HET voordeel van de zwarte agent en
zeiden dat hij alleen was veroordeeld omdat hij zwart
en moslim was! 

Eerst gingen we geen #elektriciteit hebben, dan geen
#mondmaskers en nu geen #water. Tja, wat hebben we
wel in België? Incompetentie? Veel ministers! 
Onderzoekscommissie naar de aanpak in WZC’s wegge-
stemd, maar er dan wel bijzeggen dat de aankoop van
mondmaskers ‘onderzocht’ moet worden. 
Als zij zich niet identificeren als Vlaming en niet tevre-
den zijn met onze gebruiken, dan moeten ze maar ver-
trekken naar een plek die zij beter vinden en waar ze
welkom zijn!
Toen Marc Van Ranst werd betrapt op het niet-dragen
van een mondmasker op de bus (terwijl hij daar nota
bene campagne voor voerde!) waren mainstream
media stil. Toen Dries Van Langenhove betrapt werd op
een barbecue thuis, berichtten en tweetten mainstream
media er gretig op los. Niet links genoeg? 

Onthuld: ‘Oorlogsvluchtelingen’ gaan massaal op vakan-
tie , ... in hun eigen land, dat ze dringend moesten ont-
vluchten. Gespecialiseerde reisbureaus bieden reizen
aan: «Service All Inclusive»! Gekend fenomeen, ook door
de overheid. Nu nog de durf om daadwerkelijk op te tre-
den! 

* De Groene partij komt niet meer voor de natuur op.
De Arbeiderspartij komt niet meer voor de arbeiders op.
De Christelijke partijen komen niet meer voor de chris-
tenen op.
De Liberale partij komt niet meer voor de liberalen op. 
En de populistische partijen krijgen de schuld.

* Ben met de fiets gaan werken, fiets met een stevig slot
vastgelegd aan het fietsenrek op het Woodrow Wilson-
plein te @Stadgent. Buiten gekomen en gemerkt dat
mijn elektrische fiets van 1800 € gewoon verdwenen
was met slot, ketting en al. Mijn schuld?
* In mijn mooie stad #Gent vandaag tal van gesluierde
vrouwen, van kop tot teen bedekt, jonge meisjes, dit
kan toch niet het nieuwe straatbeeld worden? Arm
Vlaanderen, wat zijn ze van u aan het maken ...  #islami-
sering.
* Kust: rellen: maan is de schuld! Getijden? Warmte? Al
jarenlang hetzelfde probleem in de recreatiegebieden!
Ook aqua-rellen genoemd! Eb en vloed zijn zelden
goed. Maar geen extra treinen meer, wie is weer de pi-
neut? 
* 3 mei: openbaar vervoer, plots maskers verplicht in
stations: 15 € het stuk (vriendenprijs)!
* 6 mei: maskers zijn eindelijk besteld, door defensie,
gratis voor elke burger. We hebben er al lang enkele.
* Schepen van ‘patriottische verenigingen’ Engin Özde-
mir ronselt jongeren voor opleidingen van Diyanet. En
Vlaanderen slaapt rustig verder. Misschien maar voor
koksopleiding? Verpleging? Naïef zijn mag!

Jan Goossens


