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Ministers zonder democratische legitimiteit dwingen beslissingen
af, er hangt een paarsgroene nevel over de begroting en er is een

blauw-rode barst...
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"Democratie: een zwakke meerderheid die zijn

wil oplegt aan een sterke minderheid"
(Wolinski)

Dries Vanhaeght



Het Overlegcomité baarde een
compromis en een pak frustraties.
Het politiek kapitaal tussen de re-
geringen om nog samen door te
duwen, slinkt zienderogen. Het fe-
deraal parlement wordt buiten spel
gezet. Wetten worden vervangen
door ministeriële besluiten die niet
in het parlement behandeld moe-
ten worden.
Hendrik Vuye stelt dat het hoog tijd

is om te beseffen dat dit niet alleen een sanitaire crisis
is, maar een crisis van de instellingen... Mensen zonder
democratische legitimiteit dwingen beslissingen af, met
mededaderschap van de media, grondrechten zijn een
fetisj... en de politici, tja.
Links en alle door links geclaimde thema’s zouden poli-
tiek correct zijn. Bijgevolg is rechts en alles waar rechts
voor staat politiek incorrect. “Simple comme bonjour”.
De Belgische dubbeldemocratie versterkt de vorming
van monstercoalities, waardoor steeds federale regerin-
gen kunnen worden gevormd met kleine politieke par-
tijtjes met slechts een beperkt Vlaams draagvlak.
Om de coronacrisis te bestrijden is er 5,9 miljard euro
Europees geld voorzien. Nadat de zes regeringen in dit
land de koek onderling verdeeld hadden, bleek Vlaan-

deren met meer dan zes miljoen inwoners, toch alweer
aan het kortste eindje te hebben getrokken. 
Rik Van Cauwelaert schreef in De Tijd dat de covid-crisis
zowat alle falen in de Belgische staatsconstructie gena-
deloos heeft blootgelegd. Burgerinspraak lijkt het
nieuwste politieke speeltje, maar men vergeet dat bur-
gerpanels geen plaats hebben in de grondwet. Er is
geen constitutionele verankering. Het grondwetsartikel
33 stelt dat alle machten uitgaan van de natie door de
grondwet voorgeschreven. Een aanpassing van dit arti-
kel kan niet door een referendum. Idem voor het artikel
195 dat voorschrijft hoe een grondwettelijke hervor-
ming moet worden aangepakt. Burgerparticipatie heeft
geen enkele wettelijke basis. Aan hen kunnen de staats-
inrichting en de bijhorende financiële regelingen niet
worden toevertrouwd. Dit linkse idee voor burgerpanels
is zeer verontrustend. En intussen zijn de meerderheids-
partijen bezig met de politieke benoemingen, voor elk
wat wils.
Met welk recht komt professor Frank Vandenbroucke
hier de lakens uitdelen, hij is door niemand verkozen en
figureert dan nog voor een partij die de naam steelt van
een Gents cultuurhuis met amper 10% van de kiezers…
Totaal buiten proportie toch? 
Een frontale botsing met blauw was te voorspellen.

De pandemie politiek misbruiken

Het leedvermaak van sommige regisseurs
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Het valt op dat makers van duidings-
programma’s als bijvoorbeeld Telefacts
(VTM) of Pano (VRT) telkens weer de
kans grijpen om manifestaties of me-
ningsuitingen van- of interviews met
Vlamingen te verbinden met valse ele-
menten uit de nationaal socialistische

periode van meer dan 80 jaar geleden, die met het on-
derwerp niets te maken hebben. Ze doen dat heel ge-
niep en venijnig door het officieel symbool van
Vlaanderen dikwijls ongepast mee te projecteren in hun
reportage, in hoop een afkeer voor de Vlaamse bewe-
ging op gang te brengen. 

Omwille van de pandemie programmeerde het stads-
toneel Nederlands Toneel  Gent (NTGent) recent de ver-
filming van het toneelstuk «Yellow» van Luk Perceval.
Yellow verwijst naar de Vlaamse kleuren en toont het
grimmige sciencefiction verhaal van een Vlaamse fami-
lie die betrokken raakte met de collaboratie tijdens
WOII. De Zwitserse directeur Milo Rau van
het NTGent schuwt de controversiële onder-
werpen niet. De familie staat symbool voor
een deel van het katholieke Vlaanderen, dat
dikwijls op aansturen van de clerus, sympa-
thiseerde met het nationaal socialisme in
hun strijd tegen het bolsjewisme. Over de
Waalse collaboratie wordt amper iets ge-
zegd. REX met Léon Degrelle en zijn bewe-

ring dat Franstalige Belgen tot
de Germaanse stam zouden
behoren wordt ook even aan-
gehaald. Regelmatig wordt in
de film «Deutschland über
alles» gezongen en wordt het
nationaal-socialisme verheer-
lijkt. 
De publiciteit van NTGent in de
dagbladen rond de voorstel-
ling, met de tekst van het
Vlaams volkslied op de achter-
grond, liegt er niet om. Het geeft aanleiding tot voorin-
genomenheid en verkeerde conclusies over de grond
van de Vlaamse collaboratie. Waarom moegestreden
Vlamingen, toen na meer dan honderd jaar België nog
altijd voor gelijke burgerrechten moesten vechten
wordt niet verteld. Maar dat ze ten einde raad hun toe-
vlucht namen tot foute daden, waarvoor ze zwaar ge-
straft werden tot de doodstraf toe, werd breed

uitgesmeerd. Zoals zo dikwijls werd de ware
toedracht niet toegelicht. Correcte objectivi-
teit is zoek. Men laat geen kans onbenut om
de brede Vlaamse beweging te schaden. Zou
het denkbaar zijn dat de Belgische overheid
zich verontschuldigt voor meer dan 130 jaar
systematische miskenning en vernedering
van de Vlamingen?
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Gelezen in PAL van 6 april 2021

Als het over Vlaamse onderdanigheid gaat
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MIVB-bussen zullen voortaan enkel nog boodschappen
in het Nederlands tonen van zodra ze Vlaanderen bin-
nenrijden. Kristof Calvo (Groen) is daar niet over te spre-
ken. “België is een meertalig land. We zouden dat moeten
koesteren.”
Een lezer reageerde:
MIVB-bestuurders spreken geen Nederlands in Brussel
ook niet als ze in Vlaanderen rijden. In Quebec zijn over-
tredingen op te taalwet strafbaar. In België, met een
Vlaamse meerderheid, niet. Een Franstalige Canadese
vriend oordeelt dat onze Vlaamse politici, ter zake,
schuldig verzuim plegen. Hij beweert zelfs dat Vlaamse
politici liever gebrekkig Frans spreken i.p.v. keurig Ne-
derlands. Bij de Franstaligen is een goede taalkennis
(moedertaal) Frans belangrijker dan religie of politieke
overtuiging. Bij de Nederlanders is het taalfalen (gebrek
van empathie voor de moedertaal) in de Vlaamse poli-
tiek bekend. In de krant “Trouw” las ik een pertinente
opmerking: ”Taal moet je koesteren en verdedigen,

anders raak je haar kwijt. Dat weten de Belgische
Nederlandstaligen uit ervaring, maar taalminnaars
zien dat besef in Vlaanderen snel vervagen”. […]
Hoeveel NL-taalminnaars telt de Vlaamse regering en
dito Nederlandstaligen in de federale regering? De
vraag stellen is ze beantwoorden. In TV-journaals werd
de huidige Vlaamse minister-president zelfs al betrapt
op het spreken van Antwerps i.p.v. Nederlands in het
Vlaams parlement. Op de Vlaamse en Nederlandse tv
wordt zijn dialect dan ondertiteld voor de Nederlands-
talige kijkers.
Sporza stoort er zich niet aan om interviews van
Vlaamse of Nederlandse renners in het Engels af te
nemen. Dit zou hen door sportfederaties opgelegd wor-
den, zeggen zij. Is het u ook al opgevallen dat de sport-
commentator Michel Wuyts het moeilijk heeft om te
spreken over Vlaamse renners en het steeds heeft over
de Belgen... in tegenstelling tot José De Cauwer.

Een merkwaardig stukje uit het vraaggesprek met Jean-
Pierre Rondas, gewezen KLARA-coryfee en stichtend
lid van de Vlaamsgezinde Gravensteengroep en
John Dejaegere, voorzitter van Pro Flandria tijdens
een webinar van 20 maart 2021. 
JD: U besteedt in uw boek veel aandacht aan twee vor-
men van apartheid: niet alleen aan de Zuid-Afrikaanse,
maar ook aan de nieuwe apartheid in onze samenlevin-
gen. 
JPR: Apartheid is een zware beschuldiging. Die zit nog
fris in het collectieve geheugen en verwijst naar de
schandalige behandeling van de zwarten in Zuid-Afrika
door de blanke regeringen van voor Mandela. Welnu,
vandaag staat dit woord voor een beschuldiging tegen
het multiculturalisme, dat nochtans synoniem is met
zulke nobele strevingen als verdraagzaamheid, toleran-
tie en diversiteit… Multicultureel, dat is dan op restau-
rant gaan bij de Marokkaan en de Thai, dat is zich
realiseren dat de stropdas die we dragen niet Vlaams is
maar Kroatisch, dat is het geloof in de globaalste aller
werelden… Jammer genoeg is dit alles slechts de na-
ïeve interpretatie van multiculturaliteit. Multicultura-
lisme daarentegen is iets heel anders. Het komt in feite
neer op een weigering van assimilatie en van integratie,
in die volgorde. Er hoeft niet geïntegreerd te worden,
men kan perfect naast elkaar bestaan. In de jaren zestig
was men tegen assimilatie. Aan nieuwkomers vragen
om zich te “assimileren”, dat was te gortig, ze moesten
zich slechts “integreren”. Vandaag is men vlakaf en rond-
uit tegen integratie. Wat er zich anderzijds wel voordoet,
is een vraag naar averechtse integratie. Er worden na-
melijk redelijke aanpassingen gevraagd, maar het is de
autochtoon die moet ingaan op redelijke aanpassingen
die door de allochtoon geëist worden. Dus: weg met
Zwarte Piet, want die is racistisch… Autochtonen moe-

ten bereid zijn tot redelijke aanpassingen aan de nieuw-
komers zodanig dat zij zich hier op hun gemak voelen.
Het gevolg van die politiek is overal, en vooral in Frank-
rijk en in Brussel bekend: getto’s, no-go-zones, segrega-
tie. Multiculturalisme komt dus vaak neer op een
nieuwe en gewilde apartheid. Daar komt nog eens de
“wokeness” en de intersectionaliteit bovenop. Homo-
bashing, racisme, onderdrukking van vrouwen worden
als elkaar kruisende lijnen beschouwd, en op het kruis-
punt staat de onderdrukking door de blanke man. Voor
al die probleemgebieden geldt, dat als ze aan de islam
worden gelinkt, links niet thuis geeft. Voor een linkse,
feministische “woke-vrouw” is er vandaag een groot ver-
schil tussen lastiggevallen worden door een asielzoeker
of een moslim, dan wel door een blanke man. In het
laatste geval ben je als vrouw slachtoffer van het ‘witte’
patriarchaat en dan is de misdaad veel erger te noemen.
Multiculturalisme gaat vandaag voor op emancipatie,
gelijkheid en vrijheid. Daarom verliezen in Nederland
de echte linkse partijen (GroenLinks, SP, PvdA). Dat komt
omdat die partijen die streden voor gelijkheid hun kern-
taak niet meer waarnemen. Die hebben zich aan de kant
van de multiculturele identiteiten geschaard.
JD: U bent niet mals voor vele Franstalige politici.
Waarom laten Vlamingen zich altijd zo in de hoek drum-
men? 
JPR: Er is het bestaan van het feit België in internatio-
nale context. De samenstellende delen van deze staat
lopen niet zomaar van elkaar weg, kijk maar naar Cata-
lonië of Kosovo. CD&V, vroeger CVP, heeft de staat be-
hoed én stond tegelijk voor Vlaanderen – tenminste
voor zover het om cultuur- en taalflamingantisme ging.
De Vlamingen hebben altijd hun verantwoordelijkheid
voor het bestaan van de staat België genomen. Wat wil
ook zeggen dat ze de chicken game telkens verloren.
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Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

Bart Maddens maakt die vergelijking vaak: Vlamingen
en Franstaligen racen op elkaar af, en de Vlamingen wij-
ken als eerste uit, uit verantwoordelijkheidszin. De
Franstaligen profiteren van de transfers. Zij vervullen
hun taak in het overbeschermen van het Waalse volks-
deel. Je zou ooit eens de Vlaamse B-partijen – de hulpe-
lozen van de macht – voor een rechtbank met
procureurs en auditeurs moeten slepen. Ze hebben de
grendels toegelaten en daardoor de democratie vernie-
tigd; ze hebben de transfers eerst ontkend en dan ge-

normaliseerd; ze hebben de taalwetten in Brussel laten
saboteren. Door de halfslachtige staatshervormingen
hebben ze het democratische deficit georganiseerd en
door de opzettelijke versplintering van bevoegdheden
een deugdelijk bestuur onmogelijk gemaakt en ten
slotte hebben ze de Vlaamse meerderheid geminori-
seerd. Dat zijn vijf serieuze beschuldigingen. Zo’n recht-
bank zou ik wel eens willen organiseren, met
aanklagers, verdedigers en rechters.

Wij hebben het over Jef Elbers (74 j), tekstdichter en pro-
testzanger. 
Hij groeide op in een eenvoudig Vlaams gezin. Zijn ou-
ders werden tijdens WOII gedeporteerd naar een natio-
naal-socialistisch concentratiekamp. Zijn moeder kwam
uit de Oekraïne en zijn vader werd in mei 1940 krijgsge-
vangen genomen. 
Zijn jeugd werd getekend door die schrijnende gebeur-
tenissen. Hij was zeer begaan met de kleine Vlaamse
man. Wij herinneren hem tijdens een optreden in CC
Den Blank ergens in de jaren tachtig ter gelegenheid
van een amnestiemoment. Hij schreef en zong over de
Belgische ministers en de bevelen van de Belgische ge-
neraals na de capitulatie in het lied MAAI 1940.  

ribberderibberderibberdebie, gij moet gaan vechten,
ribberderibberderibberdebie, mort pour la patrie

maar
ribberderibberderibberdebie, wij gaan naar la France

ribberderibberderibberdebie, wij zijn parti

In 1973 won hij de talentenjacht bij BRT Omroep Bra-
bant met het lied Leopold II, dat niets met de Afrikako-
ning te maken had maar met een oude man die in
Brussel rondliep met een lange grijze baard. Sinds 1980
was hij medewerker bij de BRT. Op vraag van Bob Da-
vidse schreef hij scenario’s voor de druk bekeken jeugd-
programma’s met ondermeer Merlina, Postbus X, Mik,
Mak en Mon. Hij was een tijdlang lid van de Raad ven
Bestuur van de openbare omroep. In zijn liederen zong
hij dikwijls over de teloorgang van zijn Vlaamse stad
Brussel. 

Brussel, oo Brussel, wat hebben ze gedaan,
Brussel, oo Brussel ze veranderen uw naam.

Ze noemen u «petit Paris»
en le coeur de l’Europe

ze breken al uw huizen af
bouwen er buildings op.

Maar, oh wee, Jef werd in 2021 voorgedragen voor een
zitje in het Vlaams Audiovisueel Fonds. Maar men zocht
een stok om hem te slaan, dus omwille van zijn vrije me-
ning over homofilie, zijn hekeldicht over de «Brussels
Gay Pride» van 16 mei 2015 en zijn Vlaamse actieve
overtuiging, beslisten de politiek correcten in Vlaande-
ren om hem te straffen en zijn kandidatuur met alle mo-
gelijke middelen te saboteren.  
Zoals Wim van Gansbeke het ooit verwoordde op de
hoes van de eerste LP van Jef Elbers: «Hij is zoals Bras-
sens, een wezenlijke anarchist, die voor geen enkele
wet, geen enkel principe, geen enkele morele of poli-
tieke dooddoener respect heeft, maar alleen voor de
mens»; «Daarom zijn sociaal en politiek engagement,
maar ook zijn simpele liedjes. Elbers is een zingende vrij-
buiter, baardige piraat op de zee van het chanson».

Henri Otte

DE PLEZANTE AMBETANTE ...
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v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
UITNODIGING

De Algemene Vergadering is door Corona verplaatst naar 
woensdag 8 september 2021.

Alle leden die hun lidgeld 2020 betaalden zijn stemgerechtigd.

Agenda:
1. Goedkeuring van het verslag AV van 10 juni 2020.
2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2020.
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2020.
5. Bevestiging of aanpassing van de samenstelling Raad van Bestuur.
6. Goedkeuring van de begroting 2020.
7. Activiteiten voor het werkingsjaar 2021/2022.

Nationale Feestdag
V L A A N D E R E N

Zondag 11 juli 2021

De locatie van de viering en het programma worden tijdig kenbaar gemaakt.

Het is niet verboden om de leeuwenvlag uit te hangen.

Persmededeling van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

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 bijna 5 % van de bevolking of meer dan een half mil-
joen inwoners.

Op basis van de bijdragen voor de volledige sociale zekerheid in 2019 stelt het VNZ vast dat een Vlaamse titularis bin-
nen de Neutrale landsbond jaarlijks 9.193 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt en een Franstalige ‘slechts’
7.142 euro. Dit omvat zowel de werknemers- als werkgeversbijdrage. 
Een verschil tussen noord en zuid van 2.051,65 euro!

Bijdragen aan de sociale zekerheid 2019:

Aantal gerechtigden Totale bijdragen Bijdr./ger.
Vlaanderen 170.213 1.564.908.421 9.193,82
Wallonië 176.907 1.263.500.708 7.142,17
Brussel 32.535 253.653.989 7.796,34
Totaal 379.655 3.082.063.118 8.118,06

Een Vlaming betaalt met andere woorden gemiddeld 28,7 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot.  
Ook de consumptieverschillen (uitgaven) blijven zelfs in het coronajaar 2020 nog altijd significant: het verschil tussen
de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming (€ 2.147,18) en een Waal (€ 2.198,71) bedraagt nog altijd 51,54 euro
per persoon.
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Uitgaven gezondheidszorgen 2020:

In Wallonië werd er in 2020 per hoofd 2,4 % meer uitgegeven aan gezondheidszorg.

Een opmerkelijk verschil stelt het VNZ vast bij de voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming. Zeker wan-
neer wij de cijfers bestuderen van alle ziekenfondsen samen, kunnen wij enkel onthutst vaststellen worden
dat in Brussel bijna één op drie de voorkeurregeling nodig heeft.

Aantal dossiers verhoogde tegemoetkoming (alle ziekenfondsen 31.12.2020):

Aantal rechthebbenden Totale uitgaven Uitgaven/hoofd
Vlaanderen 247.403 427.686.294 2.147,18
Wallonië 268.002 477.107.748 2.198,71
Brussel 49.398 67.464.651 1.784,21
(niet toewijsbaar) 236.355.267
Totaal 564.803 1.208.613.960 2.139,89

Verhoogde tegemoetkoming Percentage bevolking
Vlaanderen 984.637  /  6.534.760 15,07 %
Wallonië 733.153  /  3.491.311 21,00 %
Brussel 348.546  /  1.105.995 31,51 %
Buitenland & onbekend 8.130  /     228.773 3,55 %
Totaal 2.074.466  /  11.360.839 18,26 %

In Wallonië ‘geniet’ exact 21 % van de bevolking van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Dit is
bijna 40 % meer dan in Vlaanderen.
Gelukkig voor ons, al is ook 15 % ‘armoede’ in het Vlaamse gewest te veel!

Frappant blijft het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog
3,8 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 5,5 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of in-
validiteit per titularis of 21,8 % méér!

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:

# gerechtigden Aantal uitkeringsdagen Dagen/gerechtigde
Vlaanderen 175.560 4.400.021 25,06
Wallonië 181.088 5.525.387 30,51
Brussel 32.372 752.911 23,26
Totaal 389.020 10.678.319 27,45

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

Mede dank zij de inzet van onder meer burgemeester
Inge Lenseclaes en gouverneur Jan Spooren, heeft de
Vlaamse Regering, 2 referentieregio’s in Vlaams-Brabant
goedgekeurd:
- een regio die samenvalt met het arrondissement H-V:
Regio Halle-Vilvoorde, 
- een regio Oost-Brabant die samenvalt met het arr. Leu-
ven. Tot deze regio behoren nu Hoeilaart en Overijse. 
Vandaag gaat het voor deze twee gemeenten alleen
over:
* de InterGemeentelijke Samenwerking (IGS), de Vrije-

tijdsregio Druivenstreek.  
* de HulpVerleningsZone (HVZ) Oost-Vlaams-Brabant. 
* de vervoersregio Leuven. 
* de afvalintercommunale Interrand samen met Eco-

werf. 

* de Vlaamse Ouderenraad regio Leuven. 
* de EersteLijnsZone (ELZ) (behoort tot de regionale

zorgzone Leuven).  
* het InterGemeentelijk Overleg - Leuven (IGO).
Vandaag behoren deze twee Druivenstreekgemeenten
nog altijd tot het kieskanton Zaventem en het gerech-
telijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Dit is een belem-
mering om tot een fusie te komen met de twee andere
gemeenten uit de Druivenstreek en kan de politiezone
Druivenstreek niet gekoppeld worden aan de politie-
zone Voer en Dijle. Er zal wellicht nog veel water door
de IJse, en de Lane naar de Dijle moeten stromen eer
we toegevoegd worden aan het kieskanton Leuven en
gerechtelijk arrondissement Leuven.

Regio Oost Vlaams-Brabant
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Is dit intimidatie, machtsmisbruik, misdrijf of vrijheid?

Vlaanderen heeft al 25 jaar een Vlaams
satirisch magazine TSCHELDT, dat onder
meer elektronisch wordt verspreid.
TSCHELDT is geen uitgeverij zoals de
grote uitgeverijen. Nagenoeg alle uitge-
verijen in Vlaanderen worden gesubsidi-
eerd, zoals een achttal andere of althans deels, meestal
linkse satirische bladen. Alleen TSCHELDT niet.
TSCHELDT zit daarom ook in geen enkele journalistieke
raad of instellingen waar gepalaverd wordt over pers-
vrijheid. Onlangs kregen sommige medewerkers van
TSCHELDT, enkele met jonge kinderen, om 5.30 u. de
politie over de vloer. Zouden zij het slachtoffer zijn van
politieke intimidatie met medewerking van het ge-

recht? De woordvoerster van Open-VLD,
voorzitter Zelfa Madhloum, was niet te
spreken over drie artikelen die enkele
maanden geleden zijn verschenen en
waarvan ze eiste dat ze zouden verwij-
derd worden. Tess Minnens,  voorzitster

van de Open-VLD-jongeren liet zich evenmin onbetuigd
en beschuldigde TSCHELDT op haar beurt van haat én
bedreigingen. De onthullingen door TSCHELDT rond de
Sihamegate stoorden E. Lachaert heel erg. Er wordt ge-
fluisterd dat er in Mechelen blauwe pionnen in be-
paalde kringen grote invloed hebben. 
Oordeel zelf op https://www.tscheldt.be.

Knikkeren op zijn Belgisch

Ik val soms bijna van mijn stoel, niet aangeraden op
mijn gezegende leeftijd, als ik hoor met welk gemak
onze Belgische ministers en andere alweters kritiek dur-
ven spuwen op collega’s in andere democratische lan-
den, want die zijn meestal veel beter bezig dan onze
vedetten in dit land! Wat maken ze er hier toch een
knoeiboel van. Na menige krakkemikkige staatshervor-
mingen zitten we in een onontwarbaar kluwen waar we
waarschijnlijk nooit meer uitraken, of we zouden een
paar helden moeten hebben die het licht zien. De bazen
van dit land, nog altijd de Waalse socialisten, hebben
nog eens een oplossing gevonden, een federalisme met
vier (4)! Dan zou officieel worden gemaakt wat nu al af
en toe gebeurt, dat Vlaanderen, het grootste gewest,
schaakmat wordt gezet door een complot van alle an-
dere Belgen, de drie kleinere partijen dus. Je zou denken
dat genoeg Vlamingen niet zo dom of slaaf zijn om dat
te laten gebeuren, maar als je dat zegt ken je België niet
goed. Vlaamse leeuwen zijn namelijk erg gevoelig voor
fluwelen zetels, vooral die in het parlement. Decennia
lang hebben we het zien gebeuren, eerst met de CVP,
dan de Volksunie en zo, en nu met de N-VA. België lust
ze rauw, al die enthousiaste flaminganten, ze worden
gepamperd, gepest, gelauwerd, met postjes en centen

overladen en ze worden deel van ons onbegrijpelijk sys-
teem, waar de macht komt van niet verkozen burgers,
van logebroeders, boven de wet staande vakbonden,
van grote fortuinen, de koning en zijn vriendjes, min-
derheden. Niet toevallig hebben veel Vlaamse ouders
voor het Frans gekozen, de toekomst van je kindjes,
weet je wel, veel gemakkelijker als je Frans kan praten
en eventueel een beetje Nederlands kan bazelen! 

Velen van ons kunnen een lijst maken. Ik schrijf dit en
ben, zoals het weer, in een mistroostige bui. Het is niet
alles kommer en kwel, we zien al meer kinderen die een
echt Vlaamse voornaam hebben gekregen, hoera! In de
zakenwereld zijn er steeds meer kantoren waar Neder-
lands de voertaal is, ook in Gent en Antwerpen, al is En-
gels onstuitbaar in opmars. Van Brussel durf ik niet te
spreken, de meest anti-Vlaamse stad van heel België. 

Dank zij Corona en de pandemie leren we steeds meer
dat niets eeuwig is. Na bijna 200 jaar is er nog steeds
Vlaams in België, is Vlaanderen nog steeds het grootste
gewest en nu ook het rijkste, als dat geen mirakel is. 

Jan Goossens

Deze zichzelf tot keizer gekroonde Franse schurk stierf
200 jaar geleden op St.-Helena aan maagkanker. Hij
veroverde een groot deel van Europa en heeft min-
stens drie miljoen doden op zijn geweten. Hij
verloor de strijd in Waterloo. Hij kreeg in Parijs
een heus mausoleum in de Dôme des Invali-
des. En dan hebben we de Russische schurk
Stalin verantwoordelijk voor ± 18 miljoen doden
in de Goelag-kampen van Siberië. Hij kreeg een praal-

graf in het Kremlin-mausoleum naast Lenin. De
Duits/Oostenrijkse schurk Hitler, bezette Europa en

heeft zeker negen miljoen doden op zijn geweten.
Stelt u nu eens voor dat hij in Berlijn een stand-

beeld zou krijgen... of dat kanselier A. Merkel
hetzelfde zou zeggen als de Franse president E.
Macron: «Ik wil niets toegeven aan hen die het

verleden willen uitwissen omdat het niet strookt met
het idee dat zij hebben van het heden».

De drie Napoleons...?
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In het UZ-Leuven vind je in de kraamafdeling COVID aankondigingen in
het Arabisch, overigens ook in het Frans en Engels aan de ingang.
We vroegen om een reactie van Minister Weyts (N-VA).

Mijn vragen:
Is dit b.v. ook zo in Franstalige Brusselse of Waalse ziekenhuizen? 
In UZ-Brussel zou het me niet verwonderen?
Is dit echt de juiste weg naar integratie?
Is dit met UZ-Leuven te bespreken?
Wat doen we eraan?
Ben je dan verwonderd dat de mensen voor Vlaams Belang stemmen?

Johan Deconinck

Nog iets ongelooflijks

KWIS: KEN JE DRUIVENSTREEK

De oplossing van de Nieuwsbrief maart kwam vlot binnen: het Spaans Huis blijkt nog goed gekend te zijn in onze
streek.  En nu duiken wij eventjes onder in het verenigingsleven. De Druivenstreek kende vele bloeiende jeugdvereni-
gingen. Welke souvenirs blijven er van over? Op deze vlag van de illustratie hieronder hebben wij de gemeentenaam
en de afgekorte naam van de vereniging verwijderd. Aan u om beide te melden aan onderstaand adres. Wie wint, mag
uit een reeks boeken een exemplaar kiezen. Wacht niet en win een mooi boek!

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


