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Vlaanderen vraagt autonomie, terwijl ze aan Franstalige kant federaal willen blijven
omdat ze dan gegarandeerd gefinancierd worden door Vlaamse transfers en nieuwe 

staatsleningen.
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"Het enige waar ze nog vordering mee maken, 

is het maken van schulden."
(S.C. De Vries)



Het begon al goed. Vivaldi vond het beter om eerst de
pers te informeren en enkele uren later het parlement.
N-VA vond dit niet kunnen en verliet het halfrond. Niet
respectvol, zei De Croo. Was dat omdat de pers eerst
geïnformeerd werd of was het omdat de N-VA de zaal
verliet?
De ambities in de beleidsverklaring van De Croo in sep-
tember 2021 waren zeer bescheiden en werden afge-
klopt met budgettaire voornemens die 2022 niet zullen
halen. Het tekort zou teruggeschroefd worden naar
4,14% van het bbp (beter dan de overeengekomen
4,5% met de EU), maar wordt geschat op 4,9% bbp.
De economische groei dit jaar bedraagt 5,7% en vol-
gend jaar 3%. Intussen stijgen de grondstofprijzen en
wordt de inflatie groter. Vivaldi zou voor 21.000 banen
zorgen in 2022, maar volgens het Planbureau zal dat
maximaal 13.000 zijn. De veel hogere energiefactuur,
de torenhoge herstelkosten na de overstromingen in
Wallonië, de kosten voor de vele centra voor inentingen
tegen het coronavirus, de economische achteruitgang
door de lockdown, de steunmaatregelen, de uitbreiding
van het sociaal tarief en de energienorm zullen veel bij-
komende belastingen veroorzaken om de cijfers na de
begrotingscontrole bij te sturen. Hoge bijkomende
leningen bij de Europese Centrale Bank zullen onvermij-
delijk zijn en daardoor vergroot de staatsschuld.
Vivaldi voegde ten onrechte 430 miljoen van de effec-

tentaks bij de variabele inspanning van 1,4 miljard, ter-
wijl deze reeds in de vertrekbasis van monitoringcomité
zat. De nodige maatregelen voor nachtwerk in de
e-business, de vierdagen-week met 40 uur en het acti-
veren van de “schijnlangdurig” zieke werklozen lijken
op een sisser uit te draaien. En de vliegtaks voor korte
afstanden (500 km of 750 km) waarbij transitvluchten
vrijstelling krijgen, zal evenmin een voltreffer zijn,
omdat sommige maatschappijen buiten schot zullen
blijven.
Veel belangrijke onderwerpen werden niet opgenomen
in de regeerverklaring, waaronder de kernenergie of de
kernuitstap. Toen N-VA ernaar verwees, leidde dit tot
een grote groene woede. J.-M. Dedecker wees erop dat
de groene woede de belastingbetaler 35 miljard zal kos-
ten, waar men nog eens 4 miljard moet bijtellen voor
het bouwen van vervuilende gascentrales. De nieuwe
en veel veiliger generatie kernenergie met kleinere ge-
neratoren op basis van compacte gesmolten-zoutreac-
toren, bieden nochtans een waardevol, betaalbaar en
stikstofdioxine-vrij alternatief. In de VSA wordt de
levensduur van kerncentrales, ook de oudere, met 80
jaar verlengd. Nederland plant 2 nieuwe Thoriumcen-
trales en Frankrijk zal 6 nieuwe kerncentrales bouwen.
Vooral Groen staat op de rem. Hebben Groene excellen-
ties soms belangen bij het Russische Gazprom?

Vivaldi, het laatste jaargetijde, veel lawaai en valse noten
concert voor 7 violen in mineur.

Zijn Vlamingen in Brussel nog welkom?
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Onlangs verwierp de Brusselse gemeenteraad een
motie van M. Vanden Borre (N-VA) om de taalwetgeving
bij aanwervingen van gemeentepersoneel te respecte-
ren. Hoewel de wet bepaalt dat elk personeelslid het
Frans en het Nederlands machtig moet zijn, is dit slechts
het geval voor ± 20% van het personeel van de lokale
besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Burgemeester Close (PS), die schijnhei-
lig beweert veel waarde te hechten
aan het Nederlands, stemde met 30
gemeenteraadsleden van de 49 tegen,
onder wie de Vlaamse Ans Persoons
(Vooruit). Elf andere raadsleden
(meestal Vlamingen) onthielden zich!
Alleen de indiener van de motie
stemde voor. Een schoolvoorbeeld van hoe raadsleden
mijneed plegen door de wetten van het Belgische volk
niet na te leven.

Voor Pro Flandria gaf Luckas Vander Taelen, afkomstig
van Aalst en sinds vele jaren woonachtig in de hoofd-
stad, zijn visie over Brussel en haar toekomst. Franstalige

politici leven in het verleden en weigeren te beseffen
dat Brussel geen Francofone stad meer is. Zij kijken naar
Parijs en beseffen niet dat de Angelsaksische cultuur de
wereld aan het overheersen is. Dit heeft gevolgen op
internationaal vlak. De Vlaamse politici in Brussel die
lijden aan het Stockholmsyndroom (verschijnsel waarbij
Vlamingen sympathie krijgen voor hun Franstalige

gijzelaars) zijn blij dat ze met de Frans-
taligen mogen meespelen en ze fnui-
ken mee de taalwetten. En zoals Sven
Gatz aan iemand zegde die op zoek
was naar een  Nederlandstalige politie-
agent die hij niet vond: «c’est comme
ça!». Vlaamse politici uit alle partijen
missen de kunst tot onderhandelen, zo

hebben zij bijvoorbeeld het betonneren van de facili-
teiten toegestaan in plaats van ervoor te zorgen dat ze
uitdovend zouden zijn. Idem dito naar onze mening
voor de kramakkelige splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde
en andere stommiteiten van vroegere staatshervormin-
gen.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiest meer dan



Hoe interpreteren Franstaligen de faciliteiten?
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30% van de jeugd voor het Nederlandstalig onderwijs.
Ook allochtone ouders kiezen steeds meer voor een
Nederlandstalige instelling. Nooit was de positie van het
Nederlands in Brussel zo sterk. Vlamingen moeten
ervoor zorgen dat de kwaliteit, het taalonderricht en de
meegegeven Vlaamse cultuur overtuigend blijvend
ondersteund worden. 
Meer dan duizend dik betaalde mandatarissen besturen
1,2 miljoen inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (BHG). Sommige mandatarissen hebben in het
gewest een collega met dezelfde opdracht. Zo doet de
schepen van Sociale Zaken identiek hetzelfde als de
voorzitter van het OCMW. Of de «Hoge Ambtenaar» die
in de plaats kwam van de afgeschafte gouverneur,
bevoegd voor veiligheid en rampen, waarvoor ook de
minister-president initieel bevoegd is. En er is een
machteloze vice-gouverneur die bevoegd is voor het
respecteren van de taalwetten. Bestuurlijke hervormin-
gen zijn nodig. BHG is nu al failliet. Luckas Vander Taelen
zou van de 19 autonome Brusselse gemeenten, 19
districten willen maken met 19 districtvoorzitters en 19
districtraden, overkoepeld door één burgemeester voor
Brussel-19. De Vlaamse Beweging daarentegen is voor-
stander om de 19 gemeenten te laten fusioneren tot
een stadsraad met schepenen en één burgemeester. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er nu al meer
dan 60% allochtonen met meer dan 160 nationaliteiten.
Thuis spreken zij meestal geen Frans of Nederlands.

Dikwijls is hun taal in sommige gemeenten Arabisch. De
verbindingstaal is dikwijls het Engels. Door de immigra-
tie van teveel Maghreb-nationaliteiten zijn er parallelle
samenlevingen ontstaan in Brussel. Sommige culturen
leiden niet genoeg tot verrijking en zijn regelmatig een
bron van onbegrip. Dit verklaart voor een deel waarom
sommige Vlamingen en ook Franstaligen de stad ont-
vluchten. Hopelijk wordt de slogan «Vlaanderen mag
Brussel niet loslaten» geen dogma. Luckas is ervan over-
tuigd dat men moet blijven investeren in het hoge ni-
veau van het Nederlandstalig onderwijs en de promotie
van de Vlaamse cultuur, zo kan Brussel opnieuw aan-
trekkelijk worden. In Brussel is er veel potentieel dat on-
aangeroerd blijft door het mismanagement van de
Brusselse politieke kaste. 
Onze bedenking daarbij is dat er veel waarheid in zijn
uiteenzetting zat, maar dat een mentaliteitswijziging
van de Franstalige politieke partijen en hun zusterpar-
tijen langs Nederlandstalige kant nodig zullen zijn. Is
hiervoor een staatshernieuwing nodig, een confederale
staatsvorm of een onafhankelijk Vlaanderen? 
Om met een positieve noot te eindigen denken we aan
het liedje van Jef Burm dat hij in de jaren tachtig van de
vorige eeuw in het Brussels dialect zong: «Brussel, g’het
maain hèt gestolen», (Brussel, je hebt mijn hart gesto-
len). Is dat vandaag nog zo?

Henri Otte

De webstek van faciliteitengemeente Moeskroen  is
enkel in het Frans te raadplegen, terwijl de taalwetge-
ving bepaalt dat faciliteitengemeenten ook in het
Nederlands met hun inwoners moeten communiceren.
Aan de Vivaldi-minister van Binnenlandse Zaken Anne-
lies Verlinden (CD&V) werd gevraagd om er tegen op te
treden, maar zij liet weten niet bevoegd te zijn. Volgens
Verlinden zou het Waalse gewest bevoegd zijn voor be-
stuurstaalaangelegenheden in Moeskroen. Nochtans is
de Grondwet met Artikel 129 zeer duidelijk en bepaalt
dat de gewesten niet bevoegd zijn voor bestuurstaal-

aangelegenheden in taalgrensgemeenten, maar dat dit
wel de federale overheid is, m.a.w. de federale minister
van Binnenlandse Zaken. 
Waarom wil deze Vlaamse minister niet verantwoorde-
lijk zijn? Zij heeft toch een arrondissements-commissaris
in Moeskroen, die als speciale opdracht heeft te waken
over de naleving van de taalwet. Veroorzaakt de minis-
ter, die beroepshalve advocaat is, doelbewust een pre-
cedent? Burgemeester Brigitte AUBERT (CDH) kan op
haar twee oren slapen.

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!
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De energieconsumptie en de factuur.

Het Afrikaans en de Taaldag

De kerncentrale Doel 4 is afgeschreven.
Wie de sabotage veroorzaakte, is nog
niet gekend. Er blijven instandhou-
dingskosten en die zijn een stuk lager
dan de kostprijs die voor de bouw van
een reeks nieuwe vervuilende gascen-
trales betaald moet worden in de ver-

onderstelling dat ze vergund worden. Maar intussen
heeft Vivaldi-minister Tinne Van der Straeten (Groen)
snel een aanbeveling van het Internationaal Energie-
agentschap (IEA) laten schrappen die het mogelijk kon
maken kerncentrales langer open te houden. Vlaams
minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is niet te spre-
ken over de aanpassing. Misschien zullen voor gascen-
trales voldoende kandidaten gevonden worden voor de
veiling. De kans dat ze vandaag in Vlaanderen vergund
zullen worden is klein. De gascentrale in Vilvoorde werd
niet vergund, tot grote woede van links (Vooruit en
Groen/Ecolo). De Vivaldi-overheid zou ook geweigerd
hebben de Vlaamse feedback door te geven aan het IEA
(International Energy Agency). Zual Demir zal nu zelf
een brief sturen aan IEA-topman Fatih Birol om haar be-
zorgdheid te verduidelijken.“De kernaanbeveling om een
scenario voor te bereiden met betrekking tot een mogelijke
verlenging van de kerncentrales is geschrapt. Ik begrijp dat
die aanpassing is gebeurd na een bilateraal contact met
de bevoegde federaleminister. Als minister van Energie in
Vlaanderen, die verantwoordelijk is voor de bulk van de
energieconsumptie in België, betreur ik die aanpassing.” 
Ook Bert Wollants, Kamerlid en partijgenoot van Demir,
is niet te spreken over de aanpassing. “Dat de minister
van Energie haar ideologische dogma’s nu ook in het
Internationaal Energieagentschap gaat opdringen doet de

wenkbrauwen fronsen”, aldus Wollants. “Dat de coalitie-
partners van Tinne Van der Straeten dat allemaal zomaar
slikken, de schande voorbij. Deze minister (en met haar de
hele regering) zweert blijkbaar bij een gedateerde groene
bijbel en mist elke vorm van kritische ratio in het debat. Het
IEA stelt een verlenging van een aantal kerncentrales ook
niet zomaar voor. Er zijn daar immers meer dan goeie
redenen voor. Maar niemand blijft blijkbaar gespaard van
de groene gedachtepolitiek op dit vlak.”
Bij een tekort aan elektrische energie wordt nu al mas-
saal dure stroom geïmporteerd, geproduceerd door
Franse kerncentrales (Engie en Electrabel). Wanneer
Doel 4 wegvalt dreigt er een stroomtekort met grote ge-
volgen voor de industrie in Vlaanderen en veel miserie
voor de Vlamingen. De prijs van 1 KWh zal gevoelig stij-
gen en de reeks vervangende gascentrales zullen daar
nog een schepje bovenop doen.
Bij een jaarlijks gasverbruik van 140 TWh (exclusief het
gas bestemd voor de gascentrales) en de actuele meerkost
van 60 €/Mwh, betekent dit een jaarlijkse bijkomende kost
van 8,4 miljard euro. Bij een jaarlijks elektriciteitsverbruik
van 90 TWh en een meerkost van 80€/MWh betekent dit
een meerkost van 7,2 miljard euro of in totaal (gas + elek-
triciteit) 15,6 miljard euro of 3,6% van het BBP. Wie schreef
er ook alweer dat de sluiting van de kerncentrales vijf euro
per jaar per gezin zou kosten? (Overgenomen uit “Door-
braak”, Guido Camps). Een parlementaire vraag van
Kamerlid Bert Wollants (N-VA) over de stijging der ener-
gieprijzen werd door de Franstalige kamervoorzitster
Éliane Tillieux (PS) geweigerd!
Waarom koopt Vlaanderen niet zelf de kerncentrales
voor een symbolische euro op haar grondgebied? Elec-
trabel zal allicht blij zijn er van af te zijn.

Op 14 augustus organiseerde het Afrikaans Taalmuseum en Monument
(ATM) zijn jaarlijkse herdenking rond het ontstaan van het Afrikaans met
een webinar rond de wortels en de hedendaagse gedaanten. Deze kan
ook in Vlaanderen gevolgd worden.
Meerdere academici hebben een wetenschappelijke bijdrage geleverd
met de nadruk op «Afrikaanstaalkunde», toegepaste linguïstiek, door-
dachte bijdragen rond het Afrikaans.
De precieze datum van het ontstaan is niet bekend. Wel wordt de datum
van stichting van het «Genootskap van Regte Afrikaners» op 14 augustus
1874 in het huis waar vandaag het Taalmuseum in Paarl is ondergebracht,
als Taaldag weerhouden. De stichting leidde uiteindelijk tot de erkenning
van het Afrikaans als ambtelijke (officiële) taal in Zuid-Afrika.
Een deel van de zwarte bevolking wil geen Afrikaans meer spreken als
reactie op de apartheid die er was tot 1994.
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Vlaams Zangfeest is terug

Op ZONDAG 20 MAART 2022 gaat in de namiddag de
83ste editie van het Vlaams Zangfeest door in de Lotto
Arena (na een onderbreking van 2 jaar ingevolge co-
rona). Bij het binnenkomen bots je op afgevaardigden
van verenigingen, die je in een jubelsfeer overladen met
pamfletten en reclame voor hun acties. Decibels sfeer-

vol gepraat in een enthousiaste sfeer! Dan zingen we
met duizenden anderen klassieke Vlaamse liederen.
Soms minder bekende, altijd is er wel een lied in het
Afrikaans bij en het begint steevast met het “Gebed voor
het Vaderland” en het eindigt altijd met «Die Stem Van
Suid-Afrika», «Het Wilhelmus» en “De Vlaamse Leeuw”.
Een Vlaamsgezinde krijgt het dan vaak moeilijk wegens
een krop in de keel, de samenzang is zo hartverwar-
mend. Er worden boekjes met de liedjesteksten aange-
boden. Tussendoor is er voor onze politieke
verantwoordelijken een korte boodschap die getuigt
van een overtuigde Vlaamse ingesteldheid. 

Organisatie: ANZ (Algemeen Nederlands Zangverbond).
Meer info: https://zangfeest.org/ .

Nu is er ook een jubileum: juist 50 jaar geleden, op 6 december 1971, werd de ANZ-Jeugddienst opgericht (activiteiten
voor kinderen en jongeren). 

Mira Feticu en haar Liefdesverklaring aan de Nederlandse
taal

Mira Feticu is een Roemeense schrijfster die geboren
werd op 10 december 1973 in Breaza. In 1993 debu-
teerde ze met een collectieve dichtbundel. Sinds 1994
is zij naast haar literair werk ook actief
als performer, interviewer, radioma-
ker en publicist in Roemenië. In 2001
breekt ze door met haar verhalen-
bundel Femei cu veverite (Vrouwen
met eekhoorntjes) waarvoor ze geno-
mineerd werd voor de prijs van de
Unie van schrijvers uit Roemenië en
voor de speciale Laurentiu Ulicu-prijs.
Zij rondde haar studies aan de univer-
siteit in Boekarest in 2010 af en pro-
moveerde er tot doctor in de letteren
op een proefschrift over de Roe-
meense dichteres Gabriela Negreanu.
Na haar huwelijk met een Nederlan-
der verhuisde het gezin naar Neder-
land. Zij leerde in een ijltempo
Nederlands spreken en schrijven. En-
kele jaren later maakte ze de overstap
naar de Nederlandse media. Op 6
oktober was Mire Feticu te gast in het GC Felix Sohie te
Hoeilaart, op uitnodiging van het Rodenbachfonds (Cul-
tuurlab Vlaanderen) en het Davidsfonds Hoeilaart, om
er haar boek «Liefdesverklaring aan de Nederlandse

taal» (Breda De Geus 2021) voor te stellen. Een opsom-
ming van vele korte verhalen en anekdotes uit haar le-
vensverhaal. De drang om Nederlands te leren was zeer

groot, met de motivering dat zij haar
dochter, die in Nederland vanaf de
kleutertuin op de schoolbanken zat,
wilde begrijpen als zij thuis kwam en
in het Nederlands begon te vertellen.
Ook voegde ze er schalks aan toe dat
zij ook wilde weten wat haar schoon-
moeder zoal zei tegen haar man. Ze
confronteert haar strijd met haar
jeugdjaren onder de communistische
dictator Ceaușescu (1967-1989) en
met haar Roemeense roots en taal.
Met haar man (calvinist) vertrok ze in
de jaren negentig naar haar nieuwe
Hollandse thuis, de Nederlandse taal
en de vrijheid. Toch was er nostalgie
en twijfel, maar het Nederlands is
haar tweede moedertaal geworden.
Taal is vrijheid en liefde en ze wou bij
de Nederlandse en Vlaamse gemeen-

schap horen. Hopelijk krijgt ze de ruimte om verder te
bouwen, te ademen en te schrijven.

Henri Otte
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Nieuws uit Catalonië: 1564 km, symbolisch en betekenisvol
stappen

De trofee van VIVALDI: zal de lamp blijven branden?

Barcelona, 11-9-21, Catalaanse nationale feestdag of
Diada. Duizenden mensen betogen voor de onafhan-
kelijkheid. Volgens het ANC (een organisatie zoals onze
VVB, Vlaamse Volksbeweging) waren het er 400.000. En
net als bij ons schat de politie het aantal deelnemers
lager in, daar spreekt men over 108.000. Zelfs dat
(waarschijnlijk onderschat) getal is veel in
volle coronatijd. Hier ging het er om met
veel volk op straat te komen, niet om het
aantal kilometer. We verwaarlozen deze
afstand in onze optelsom.

Vrijheidswandeling : 340 km
Onder de wandelaars, Jordi Turull, Cata-
laanse minister en woordvoerder van de rege-
ring onder Puigdemont. Vergezeld door niet
minder dan 200 gelijkgestemden maakte deze man een
«vrijheidswandeling» door Catalonië van in het Noor-
den (Portbou, aan de Franse grens) tot Arnes in het
Zuiden, een tocht van 340 km. Hij deed het om zijn

dankbaarheid en toewijding aan het land uit te druk-
ken.

Mars naar de Vrijheid : 1224 km
Nog indrukwekkender is de voettocht van aan de

Leeuw van Waterloo naar Barcelona. Idee van
Overijsenaar Alex Decadt, tevens bezieler van

Vlako (een beweging die op vreedzame
wijze streeft naar Vlaamse zelfstandigheid).
Deze man stapte al honderden marsen
naar Brussel om het probleem van de po-
litieke gevangenen in Spanje aan de kaak

te stellen. De drijfveer voor de Mars naar de
Vrijheid is de vrijheid voor mens en volk.

De start viel ook samen met de Catalaanse
feestdag. Na bijna een maand stappen werden ze

eervol ontvangen door de voorzitster van het Catalaans
Parlement, Laura Boràs.

Hendrik Paternoster

Men moet er niet aan twijfelen, er is een probleem met
het klimaat op onze planeet. Er moet nu wereldwijd met
verstand gewerkt worden om te vermijden dat een en
ander uit de hand loopt. Zal de klimaattop in Glasgow
de aanzet zijn om alle landen tot maatregelen te bewe-
gen?

In de Vivaldi-regering zit niet iedereen op dezelfde lijn.
MR wil de twee resterende koolstofdioxide-vrije kern-
centrales niet sluiten. Groen wil de geplande sluiting in
2025 compenseren met de bouw van een reeks grote
vervuilende gasturbines. Minister Demir heeft de ver-
gunning voor Vilvoorde geweigerd wegens de ontoe-
laatbaar hoge uitstoot van ammoniak en CO2. Vanaf
2023 wil Vlaanderen geen gasaansluiting meer voor
nieuwbouw en inzetten op warmtepompen. Tegelijk wil
Groen een forse uitbouw van grote windmolenparken
in onze territoriale gebieden op de Noordzee. De Libe-
ralen hadden nog geen trofee en willen dat alle(?) voer-
tuigen vanaf 2026 elektrisch rijden. (Het zal in
Vlaanderen misschien 2029 worden). Voor het opladen
van al die voertuigen zal er ‘s avonds veel stroom nodig
zijn. Naast thuis opladen zullen er ook veel laadpalen
nodig zijn. Hoeveel voertuigen kunnen zich gelijktijdig
aansluiten op één laadpaal en hoelang zal het opladen
duren? In Terzake kwam Luc Pauwels vertellen dat elek-
trische wagens 500 km kunnen rijden met een volle bat-
terij. Dit is misschien zo voor de duurdere Teslawagens
met een NCA-batterrij (Nikkel-Cobalt-Aluminium). De
goedkopere Tesla’s en de andere merken gebruiken de
minder dure LFP-batterij (Litium-Ferro-Phosfaat) met

een rijbereik van ± 300 km. Als men ‘s avonds thuiskomt,
zei Pauwels, kan men de wagen aansluiten op het thuis-
net en de ganse avond genieten van stroom uit de
wagen. ‘s Morgens zou men dan weer naar zijn werk
kunnen rijden. Gelijktijdig stroom leveren en opladen
gaat niet. Slimme tellers zullen wel duurdere stroom
aanrekenen wanneer het niet past. Thuis snelladen zal
in de meeste gevallen niet kunnen. Misschien zullen er
werknemers zijn die niet meer op hun werk geraken.
Pechorganisaties zullen veel werk hebben. Gelukkig is
er het telewerk. Valt het vrachtvervoer ook onder die
regel? Wat met de vele buitenlandse vrachtwagens? Wat
zal er met het bestaande voertuigenpark gebeuren?
Verschroten of verkopen aan de derde-wereld-landen?
Vanaf 2023 zouden de nieuwe gebouwen geen gasaan-
sluiting meer krijgen en moeten ze elektrisch of met
warmtepompen verwarmen die ook veel elektriciteit
nodig hebben. De elektriciteitsnetten moeten dringend
aangepast worden, en daarvoor zullen vergunningen
nodig zijn, infrastructuurwerken, heel veel geld en veel
tijd. Dit zal maandelijks doorgerekend worden. 
Groen wil grote hoeveelheden dure waterstof importe-
ren uit Azië om onze industrie van energie te voorzien.
We kunnen die waterstof ook zelf aanmaken, maar daar
is dan weer heel veel groene (?) stroom voor nodig.
Groen wil ook veel elektrische stroom met een lange
speciale kabel invoeren vanuit Noorwegen. Heeft men
bij Vivaldi ooit gedacht aan een kosten-baten analyse
en de haalbaarheid? Er is veel wishful denken. Een prag-
matische aanpak met een realistische kijk zou beter zijn.
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De pandemiewet, een «carte blanche»?

Knikkeren.be 21/11

Met de pandemiewet wordt het federale parlement bui-
tenspel gezet. De bedoeling van Vivaldi is om opnieuw
met volmachten en met ministeriële besluiten (Wet op
de Civiele Veiligheid) te kunnen werken. 
Kan er beslissingsmacht gedelegeerd worden naar een
individuele minister? Hierover zouden al afspraken
gemaakt zijn. N-VA betwist dit en vraagt een tweede
lezing. Wat is er verkeerd om pandemievoorstellen voor
het parlement te brengen en ze telkens te laten goed-
keuren in wetsvoorstellen? Voor een tweede lezing in
de commissie van de voorgestelde pandemiewet zijn er

in de kamer voldoende voorstanders, maar volgens de
juridische dienst van de Kamer kan zo’n tweede lezing
in de commissie niet gevraagd worden. Het ingrijpende
karakter van de pandemiewet laat de regering toe om
een reeks vrijheidsbeperkingen te beslissen zonder par-
lementair debat (lockdown, avondklok, sluiten onder-
nemingen, covidsave ticket, telewerk, mondkapjes
enz...). Nochtans is een democratische inspraak van het
parlement nodig om het draagvlak van de maatregelen
te bevestigen.

Bart De Wever is niet dom en geen grote leugenaar. Als
hij dus zegt dat we beter nog enkele jaren van onze
twee jongste kerncentrales moeten genieten, geloof ik
hem. Als ik dan bladzijdenlange pseudo-wetenschap-
pelijke studies in de Belgische kranten lees, ben ik erg
achterdochtig. In deze teksten gaat het fortuinen kosten
om onze bestaande kerncentrales in orde te houden. Er
wordt geen woord gezegd over de kostprijs van de
noodzakelijke performante gascentrales die dan drin-
gend nodig zijn. Even vergeten? Onbelangrijk? Niet met
den deze! Ook de CO²-productiekosten (niet onbelang-
rijk) worden niet vernoemd. Kinderachtig! Als je in dit
land zonnecellen op je dak hebt geplaatst met steun
van de regering, word je ook telkens weer beduveld.
Eerst mogen de meters niet meer terugdraaien als ze in
jouw voordeel draaien. Want digitale meters zouden dat
niet kunnen! Dan toch, maar dan is jouw productie maar
10% waard van wat je betaalt, ook al betaal je al 2 maal
voor het gebruik van hun net! 
België is het paradijs van de subsidies: scholen, rust- en
ziekenhuizen, kunstenaars, musea, spoorwegen, gods-
diensten en dergelijke, ngo’s, inburgering, sociale orga-
nisaties, politiek, syndicaten, etc etc komen aan de bak.
Liefst nog als er een binding is met sommige politieke
partijen. In de gunst staan vooral de syndicaten, die,
Godbetert, zelfs alle uitbetalingen mogen doen aan o.a.
de werklozen. Normaal dat ze dat niet gratis doen, verre
van daar. Maar dat de syndicaten nu al compensatie krij-
gen omdat er wat minder werklozen zijn! Werklozen zijn
zogezegd in staking of zo. Toevallig ook als de klein ge-

worden oude partijen (met monopolie) aan de macht
zijn dan nog. (Vivaldi?) Totaal ongeloofwaardig. 
Doet me denken aan de volle gevangenissen. De gevan-
genen mogen daar werken en worden daarvoor ook be-
taald, niet ongelooflijk. Maar wat dacht je, als de cipiers
in staking gaan, zijn die mannen technisch werkloos en
krijgen ze ... uitkeringen zoals alle brave burgers. Om be-
taald te rusten na de inspanningen? Krijgen waarschijn-
lijk ook vakantiegeld! 
Waarom betalen we zoveel belastingen in België? Toch
niet alleen om onze koningen, senatoren en andere
luxeburgers te betalen. We moeten natuurlijk ook de
vluchten betalen van moslims allerhande die op eigen
kosten naar ginder zijn gereisd om in verlof te gaan of
met geweld de christenen te verdrijven en volle kerken
in brand te steken, zoals de christenen duizend jaar ge-
leden ook een paar keer hebben geprobeerd met wis-
selend succes. Maar voor ons hebben we nu andere
tijden. 
Laatste nieuwtje: Brussel schijnt minder verfranst!  Hoop
doet leven.                       

Jan Goossens

Word voor 10 € per jaar lid van het Vlaams Komitee Druivenstreek en u ontvangt onze
Nieuwsbrief. U bent ere-lid vanaf 45 € en u krijgt onze Nieuwsbrief met daarbovenop
de USB-stick met 45 jaargangen Spoorslag of een aandenken 50 jaar VKD. U kan het

gewenste bedrag storten op onze bankrekening  BE41 4342 6165 8110.
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Ken je streek

In onze Druivenstreek verdwijnt veel
uit ons collectief geheugen… Eens
benieuwd wie het verband kan uitleg-
gen tussen deze twee foto’s van vijf-
endertig jaar geleden (1986)!

De eerste foto, waarop René Timmer-
mans goed te herkennen is, dateert
van 14 juli. De tweede met een stukje
S-bocht aan de Sint-Martinuskerk van
19 juli 1986. 

Als u een prijs (boek of CD) wilt win-
nen, stuur dan uw antwoord naar
francis.stroobants@telenet.be

Van harte!
Francis

Noten rapen voor het goede doel

Veel noten blijven gewoon liggen. Daar moet toch
iets mee kunnen: noot wordt nut.

Een ruwe schatting leert dat er in de Druivenstreek 5000
okkernotenbomen staan. De meeste noten van deze
bomen worden niet geraapt en gaan verloren. Tegelij-
kertijd worden er jaarlijks massaal okkernoten inge-
voerd uit Zuid-Frankrijk, maar ook uit Zuid-Amerika,
Oekraïne, …
Daarnaast is het kraken van noten een eenvoudige han-
deling die als zinvolle streekgebonden activiteit kan
worden aangewend.
Deze twee vaststellingen leiden tot de idee om noten
uit de Druivenstreek te verzamelen en de opbrengst
ervan te schenken aan een goed doel. Dit jaar wordt dat

De Berken uit Overijse (een dagverblijf voor volwasse-
nen met een mentale beperking).
Beschikt u over een okkernotenboom en spreekt dit
project u aan? Dan kan ook u uw noten schenken aan 
Noot-Nut vzw. Alle praktische informatie is terug te vin-
den op www.Noot-Nut.be.

Voor Noot-Nut vzw 
Ond. Nr.: 0775.879.739

Sonia Van Laere
+32 496 50 80 80


