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

vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK
Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek

Bankrek. vzw VKD : BE41 4342 6165 8110  -  KREDBEBB

Nieuwsbrief
Maart 2022

P 306656

"Energie is als liefde: hoe meer je ervan gebruikt,

des te meer je krijgt". (op je factuur!)

(Donald Nordfolk)

De energiefactuur, de trucken van de foor!

De energievoorziening is niet verzekerd en de kostprijs is torenhoog.
Wij zijn afhankelijk van gas van het Russische Gasprom en van stroom van het Franse Engie/Electrabel. Windmolens
draaien niet als er geen wind is en worden stilgelegd bij teveel wind. Fotovoltaïsche panelen geven alleen stroom over
dag en bij voldoende zonlicht. 
Nieuwe generaties van veilige kernenergie kan de te verwachten explosie van elektrisch stroomverbruik door de
elektrificering van het wagenpark opvangen. Het opgewekt vermogen door fossiele brandstoffen zal door evenveel
elektrisch vermogen vervangen moeten worden, maar Groen wil er niet van weten... De tijd van paard en kar komt
misschien terug? Of verandert er toch een en ander bij sommige partijen?



Nogal goed dat er de Coronapandemie is die door de
virusvarianten steeds weer verlengd wordt. De regering
tracht zich te profileren om via plechtige persconferen-
ties vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen om
de verdere uitbraak van de pandemie te beperken.
Open-VLD met premier A. De Croo en de niet verkozen
vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid F. Vandenbroecke (Vooruit) maken daar dank-
baar gebruik van. We beseffen wel dat het niet altijd
gemakkelijk is, en toch. 
De energieproblematiek, de werkgelegenheid (vooral
Brussel en Wallonië), de begroting en de overheids-
schuld, de belastingen, het klimaat en het uit de hand
lopen van betogingen zijn nog maar enkele voorbeel-
den waarvoor de zeven regeringspartijen geen eensge-
zind en afdoend antwoord hebben, en dan hebben wij
het nog niet gehad over de pensioenen en nodige her-
vormingen van justitie. Men valt van de ene crisis in de
andere. De kans is groot dat ze zelf zullen eindigen met
een regeringscrisis. Besluiteloosheid is troef. We kunnen
hopen dat Vivaldi er voortijdig mee stopt en vervangen
wordt door een federale regering met een Vlaamse
meerderheid. Of moeten we dan toch wachten tot
2024? Met dit vooruitzicht hebben de ministers van In-
stitutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V)
en David Clarnival (MR) een dialoogplatform bij de
bevolking opgezet over de toekomst van het Belgisch
federalisme. Dit initiatief kwam omzeggens niet aan
bod in het parlement en men tracht de kiezers op voor-

hand te beïnvloeden om te vermijden dat ze in Vlaan-
deren opnieuw te rechts zouden gaan stemmen. De
mediacampagne over de ploeg van 11 miljoen is daar
een onderdeel van.

En wat met de Vlaamse deelstaatregering?

Ook daar botert het niet. De twee coalitiepartners
Open-VLD en CD&V zitten als kleine broertjes in de fe-
derale regering en zijn er niet benauwd voor om af en
toe dwars te liggen. Er is natuurlijk het Vlaams regeer-
akkoord waarachter men zich kan verschuilen. Een
regering die actief wil zijn heeft ook oog om vooruit te
gaan. Elementen die bij het schrijven van het akkoord
actueel waren, zijn dat vandaag niet meer. Denk maar
aan het sociaal woonbeleid, de lange wachtlijsten en de
bouwstop. Er is geld en het kan niet uitgegeven worden.
Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen
(N-VA) stelt voor om een versnelling hoger te schakelen
en streng voorwaardelijke bouwopdrachten door te
sluizen naar de private sector en met gecontroleerde
toewijzingen aan de kandidaat sociale huurders. O wee!
Dan botst men op de CD&V die haar eigen belangen
camoufleert met het regeerakkoord. En dan zit de
Vlaamse regering plots met het hete PFO(A)S-dossier
(veroorzaakt door 3M) met het gedeeltelijk stilleggen
van de noodzakelijke Oosterweelwerken tot gevolg.
Deze zouden afgerond moeten zijn tegen 2030.

Staat Vivaldi nog recht in zijn schoenen?

Wat baten kaars en bril, als de Vlaming niet zien en wil.
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* Francofone politici bereiden de zevende staats-
hervorming voor en opteren voor vier gewes-
ten, overkoepeld door een federaal zeil. Zo
kunnen zij gerust zijn dat de francofone minder-
heid in dit belgenland toch met drie gewesten
(± 4,5 miljoen inwoners  in het Waals-, Brussels -
en Duitstalig gewest) tegen één Vlaams gewest
(± 6,5 miljoen inwoners) een «politieke» meerderheid
blijven behouden. Misschien zullen de vier kleine
Vlaamse partijtjes in de val trappen in de hoop dat ze
blijven voortbestaan. 

* De groene minister E. van den Brandt van de Brusselse
regering blijft Vlaanderen uitdagen met haar plannen
om de A12, een belangrijke invalsweg op Brussels
grondgebied om te toveren in een groen fiets- en
wandelboulevard. Hetzelfde gebeurde reeds door op
het einde van de E40 het aantal rijstroken te vermin-
deren en te versmallen op het Brussels grondgebied.
Deze ingrepen treffen het pendelverkeer vanuit

Vlaanderen en laten zien dat Brussel Vlaamse in-
vloed liever kwijt dan rijk is. Gaan bedrijven in het
Brusselse dat blijven pikken? Het past wellicht in
een politieke strategie om Vlaanderen zoveel als
mogelijk van Brussel af te snijden om te trachten
een «corridor» te eisen met Wallonië. In de «note
pédagogique» van de PS en intussen ook andere

Franstalige partijen denkt men erover na een «corri-
dor» te kunnen openen om Brussel rechtstreeks met
Wallonië te verbinden, mocht België uiteen vallen. De
onwettige «Fédération Wallo-Bru» is daar een voor-
bode van, maar is in feite niets meer dan de Franse
Gemeenschap.
Het Brussels HSG wordt bestuurd door 19 baronieën
en een Brusselse regering. Kafka troef! Wallonië wordt
bestuurd door een Waalse regering en parallel door
een regering van de Franse Gemeenschap.

* In Wallonië - met 3,5 miljoen inwoners - is ruim 70%
werkzaam bij een of andere overheid en wordt be-

BTW=belastingen.
Accijnzen=belastingen.



Het Vlamsch is erkend als officiële streektaal in Frankrijk.
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taald met belastingsgeld, ook het onze. De economi-
sche toestand is er bijster slecht aan toe en de prog-
noses voor Waalse welvaart zijn bedroevend. Wallonië
is virtueel failliet. Deze situatie is zeer nadelig en doet
Vlaanderen verarmen. Duurzame veranderingen zijn
noodzakelijk om Vlaanderen en Wallonië zelfstandig
en verantwoordelijk te maken voor hun eigen beleid,
zonder Belgische betutteling en bevoogding van het
klassieke Belgische establishment. Ook Wallonië zal
daar wel bij varen.

* De voorgenomen sluiting van de kerncentrales, zon-
der dat er sluitende duurzame vervanging is voor het
wegvallen van de noodzakelijke energie, doet de
energieprijzen uit de pan swingen. Men weet het al
lang - ook de Groenen weten het - dat alleen wind- en
fotovoltaïsche energie onvoldoende zijn en zij kun-
nen niet zomaar door milieuonvriendelijke CO2 / am-
moniakvervuilende gascentrales vervangen worden.
Inzetten op innovatieve nucleaire systemen, met
kleine kerngeneratoren van de nieuwste generatie,
zijn veilig, schoon en betaalbaar. De federale overheid

heeft een energiecrisis veroorzaakt, met hoge ener-
gieprijzen en een grote verarming als resultaat. Het
spook van de inflatie lonkt en doet ons terugdenken
aan de jaren ‘70. Met de euro kunnen wij in België het
geld niet meer devalueren.

* Het IMF en de OESO waarschuwden onze zes lilliput-
ters met de rode manitou in de federale regering dat
ze afstevenen op grote tekorten met een verder stij-
gende overheidsschuld die nu met 326 miljard zo
goed als de grootste is in de EU, waardoor wij in
Griekse toestanden verzeild geraken. De rente die be-
taald moet worden aan de ECB bedraagt 3,2% of
€ 94.000 per werkende Vlaming. Hopen dan maar dat
de ECB de rentelast niet verhoogt in de strijd tegen
de inflatie. De slaafse houding en onderdanigheid van
het regionale Vlaanderen moet stoppen! 2024 zal een
cruciaal verkiezingsjaar worden. Er is geen tijd meer
te verliezen, we moeten de Vlaamse rangen sluiten
over de partijgrenzen heen en onze krachten bunde-
len voor een autonoom en democratisch Vlaanderen
met eigen beslissingsmacht m.a.w. een Vlaamse Staat! 

De Franse koning Louis IV veroverde in de zeventiende
eeuw een groot deel van de zuidelijke Nederlanden
(Graafschap Vlaanderen) en dit werd later geïntegreerd
in het Département Nord-Pas-de-Calais. Het «Vlamsch»
werd, door een politiek van assimilatie voor een groot
Frankrijk met één taal en cultuur, doelgericht gediscri-
mineerd en geminacht. De opdracht was een doorge-
dreven en gedwongen verfransing door te voeren. 
Zij maken wel een onderscheid tussen het West-Vlaams
en het Nederlands als taal. 
Deze tactiek werd ook door de Belgische staat meer dan
120 jaar overal in Vlaanderen systematisch toegepast in
een poging verfransing te verkrijgen. Vandaag zijn er

nog steeds francofone burgemeesters in
het Brussels HSG en burgemeesters in fa-
ciliteiten-gemeenten die blijven verfran-
sen. De Franstalige media en pers steken
hen een handje toe. En de Vlamingen, zij
keken ernaar …

Door Kathisma - Eigen werk.  Deze vectorafbeelding bevat onder-
delen die afkomstig zijn uit van: Arms of the Crown Castile with
the Old Royal Crest.svg., CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29008805

Vandaag zouden er naar schatting nog een honderd-
duizend oudere Frans-Vlamingen zijn die het “Vlamsch”
behouden hebben als thuistaal in het Département
Nord-Pas-de-Calais. Jongeren werden door het onder-
wijs gedwongen te verfransen en kunnen de moeder-

taal niet meer spreken, laat staan begrijpen. Al vele jaren
worden er plaatselijke grote inspanningen gedaan om
de oorspronkelijke streektaal opnieuw ingang te doen
krijgen. Daarom werd in 2004 het “Institut de la Langue
Régionale Flamande” opgericht, dat zich sindsdien in-
gezet heeft om ook het Vlaams toe te voegen aan de
lijst van officiële streektalen. 
Op 16 december 2021 werd door de Franse overheid
het West-Vlaams erkend als officiële streektaal en inge-
schreven in de “Bulletin officiel de l’Éducation nationale
en France” en mag men nu les geven in het Vlamsch als
men over een Frans pedagogisch diploma beschikt. Het
is uiteindelijk president Macron geweest die 18 jaar later
de knoop doorhakte en het Vlamsch liet toevoegen aan
de circulaire. Het “Institut de la Langue Régionale Fla-
mande” heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het
laat weten dat “de regering en het ministerie van On-
derwijs de opname van het “Vlamsch” in de herschreven
omzendbrief hebben begrepen en aanvaard. Zij maken
wel een onderscheid tussen het “Vlamsch” (West-
Vlaams) en het Nederlands als taal. Men wil voor Frans-
Vlaanderen hetzelfde regime dat van toepassing is in de
Elzas en de Moezelstreek waar het Duits erkend is als
regionale taal. Daartoe hebben de voorstanders van het
Nederlands zich verenigd in de federatie van
Germaanse talen. Zij zullen het Franse ministerie van
onderwijs en de regio Hauts-de-France benaderen om
het Nederlands te laten erkennen als regionale taal in
het Département Nord-Pas-de-Calais. 

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



4

Het genie Jan Van Eyck.

De Vlaamse gezondheidszorg.

Eén van de merkwaardigste schilderijen in Vlaanderen,
zeg meteen ook maar in de hele kunstgeschiedenis, is
“De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders
Van Eyck, het grootste van de slechts 29 bewaarde wer-
ken, waar Jan Van Eyck aan gewerkt heeft.
Een bijzonder kenmerk ligt in het feit dat de olieverf zo
gebruikt werd dat alles, o zo realistisch, werd weerge-
geven: stoffen, blinkende metalen, menselijke huid en
haar, hout, stenen, doorzichtige edelstenen en water-
druppels. Jan Van Eyck slaagde erin door de effecten
van het licht en de schaduwen door en op al deze ma-
terialen te kunnen vastleggen. Hij voegde toeslagstof-
fen toe aan zijn verf, waardoor die sneller droogde en
ook handelbaarder werd. Hij beschikte over alle kleuren,
maar werkte ook met deels doorzichtige verf. 
Bovendien kende hij zeer goed optica, een wetenschap
die vanuit de Arabische wereld West-Europa had be-
reikt, en wist hij hoe licht weerkaatst wordt op materia-
len of erdoor ging. De tentoonstelling in Gent in 2020
(vroegtijdig stopgezet omwille van corona) heette om
die reden: “Van Eyck. Een optische revolutie”.
De regels van het lijnperspectief zijn pas sinds de Re-
naissance gekend. Toch benadert (de oudere Vlaamse
Primitief ) Van Eyck de perspectiefweergave “gewoon”
door zijn tekentalent. Bovendien is het “Lam Gods” ge-
schilderd met atmosferisch perspectief: wat verder staat

is waziger, met zwakkere kleuren en contrasten. Zo ver-
sterkte hij nog het dieptezicht.
De “Aanbidding van het Lam Gods” vertelt de kernbood-
schap van het Christendom. Van de Aankondiging aan
Maria via de Blijde Boodschap tot de Heilige Drievuldig-
heid. De vier klassieke en de drie christelijke deugden
zijn erin verwerkt. In het schilderij zijn ook talrijke details
alleen te begrijpen, wanneer je vertrouwd bent met de
godsdienst.
Hubert Van Eyck is bijna 600 jaar geleden, in 1426, over-
leden, toen hij bezig was aan de opdracht “Het Lam
Gods”. Over hem is weinig geweten. Zijn broer Jan heeft
de taak overgenomen en schitterde niet alleen door zijn
schilderkunst; hij was ook diplomaat en werkte recht-
streeks voor de Bourgondische hertog Filips de Goede.
Hij vertoefde in de hogere commerciële kringen. Waar-
schijnlijk was hij ook op de hoogte van de evolutie van
het maatschappelijk denken, de filosofische stromingen
van zijn tijd. Kortom, Jan Van Eyck was veel meer dan
een schilder, hij was een genie.
Ook voor wie geen kunstkenner is, is Het Lam Gods
uniek, beklijvend, bijna verslavend. En je kan altijd in het
verhaal stappen. Om mee te zijn is artistieke voorkennis
niet nodig. De vermaarde Gentse professor en autoriteit
in verband met Van Eyck, Maximiliaan Martens, bekent
dat de renovatie van het Lam Gods één van de hoogte-
punten uit zijn leven is. Welnu, dan hebben wij geluk,
want deze verteller komt zijn verhaal doen op woens-
dag 27 april. Een enige gelegenheid. Dan komt hij op
vraag van Vlaamse Kring Tervuren in een zaal van het
gemeentehuis van Tervuren over dit onderwerp
vertellen. Wil je er graag heen gaan of gewoon meer
info hebben, stuur dan snel een mailtje naar
info@vk-tervuren.org of bel naar 0486/427 666. 

Hendrik Paternoster

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid
houdt op zaterdag 12 maart 2022 in het Biznis-
hotel te Lokeren een colloquium rond de toe-
komst van het Vlaamse gezondheidsbeleid. In
het dagblad De Tijd verscheen in juni 2020 een
opiniestuk rond de splitsing van de gezondheids-
zorg. Vlaanderen moet zelf de integrale gezond-
heidszorg kunnen financieren om tot een grotere
efficiëntie, responsabilisering en spaarzaamheid te
komen. En de Vlamingen in Brussel moeten daarbij be-
trokken worden.   
Wallonië en Vlaanderen hebben een ander beleid.
Vlaanderen voerde reeds in 1997 een toelatingsproef in
voor eerstejaarstudenten geneeskunde, terwijl Wallonië
dat pas volgens eigen soepeler inzichten deed in 2019.

In Vlaanderen wordt veel belang gehecht aan
preventie. Bij ons gaat men meestal eerst bij de
huisarts en dan pas naar de specialist en het Glo-
baal Medisch Dossier is in Vlaanderen een inge-
burgerd begrip. Wallonië volgt een totaal ander
traject. Daar ziet men veel meer heil in dure me-
dische beeldvorming (MRI en CT) en in klinische

biologie, waardoor de overconsumptie ziekenhuisop-
names in Wallonië schrikbarend hoog is vergeleken met
Vlaanderen waar meer geïnvesteerd wordt in thuisver-
pleging en psychiatrische zorgen. Daarbij komen de
ereloonsupplementen die in Vlaanderen gemiddeld
151% bedragen tegenover 212% in Wallonië en 170%
in Brussel.
Vlaanderen moet zelf kunnen instaan voor de nodige
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inkomsten en de volledige verantwoordelijkheid op
zich nemen voor de besteding van het eigen budget.
Vandaag is in Wallonië de verantwoordelijkheidszin
compleet zoek omdat zij rustig op de jaarlijkse miljar-
den transfers vanuit Vlaanderen kunnen rekenen. Vlaan-
deren is niet tegen het solidariteitsprincipe, maar er zijn
grenzen. Wij zijn voor een onderhandelde vorm met
Wallonië voor een tijdelijk financieel hulpplan gekop-
peld aan een resultaatsverbintenis, waarbij de werkge-
legenheid en de federale loyauteit centraal staan. Met
dit principe zullen  voor Vlaanderen vele miljarden vrij-
komen om bijvoorbeeld de wachtlijsten in de rusthui-
zen af te bouwen, gehandicapten beter te

ondersteunen, verarmingen tegen te gaan, te investe-
ren in betaalbaar wonen en onze Vlaamse welvaart te
bevorderen. Deze aanpak moet ook voor Wallonië een
stimulans zijn om het heft in eigen handen te nemen
op weg naar Waalse emancipatie in plaats van altijd - als
vanzelfsprekend -  Vlaams geld aangereikt te krijgen.
De complexe Belgische structuren hebben hun tijd
gehad. We stellen de heilige hoofdzakelijk unitaire huis-
jes in vraag. De coronacrisis, een politieke stilstand en
de erbarmelijke financiële toestand bewijzen dat het zo
niet verder kan.

Henri Otte

Opgepast: Op ZONDAG 20 MAART 2022 gaat de 83ste
editie van het Vlaams Zangfeest alweer niet door. 
Schrijnend! Zo kan, ondanks code oranje, voor de derde
keer het Vlaams Nationaal Zangfeest in de Lotto Arena
niet plaatshebben!  Zo dreigen jaarlijkse tradities van
bewuste Vlamingen die hun aanhankelijkheid met hun
vaderland manifesteren te verwateren.

Mocht je het nog niet geregeld hebben:

Wordt voor € 10,- per jaar lid van het Vlaams Komitee Druivenstreek en u ontvangt
onze Nieuwsbrief. U bent erelid vanaf € 45,- en u krijgt onze Nieuwsbrief met daar-
bovenop 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.

DANKJEWEL
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Roep om vrijheid.

WOKE, moet er nog zand zijn?

Zuid-Afrika

In vorig nummer konden jullie lezen over de  Mars naar
de Vrijheid, de stevige wandeling van Overijsenaar Alex
Decadt (en heel wat anderen) van Waterloo (waar ge-
wezen minister-president Carles Puigdemont nog
steeds in ballingschap leeft) naar Barcelona. Deze lange
tocht werd gemaakt omwille van vrijheid voor mens en
(Catalaans) volk. Het heeft ginder indruk gemaakt. Een
gevolg is dat een groep mensen van “Cants per la Lliber-
tat de Terrassa” zich heeft voorgenomen om naar Vlaan-
deren te wandelen. 

Cants per la Llibertat is een groep mensen
die sinds 14 november 2017 elke dag om
19.30 uur bijeenkomt om door middel van

liederen en manifesten de vrijheid van Catalonië, het
einde van de repressie en de vrije terugkeer van de
mensen in ballingschap op te eisen. Ze plannen hun
wandeling in mei 2022. Ze doen niet de hele trip van
1224 km, maar vertrekken vanuit Reims en gaan naar

Waterloo om de Vlaamse wandelaars te bedanken voor
hun interesse en hun inspanningen. 
Op 4 en 5 oktober zongen de Vlaamse wandelaars in
Barcelona mee met Cants per la Llibertat en konden ze
de heer Josep Rull ontmoeten (die meer dan drie jaar in
de gevangenis heeft doorgebracht omdat hij deel uit-
maakte van de regering die het referendum van 1 okto-
ber 2017 organiseerde). Alex Decadt sprak de
Catalaanse zangers toe en toonde zich solidair met hun
volk. Hij kaartte de noodzaak aan om een Europa der
volkeren op te bouwen, een Europa waar de verschil-
lende culturen en talen worden verdedigd, waar de
mensen vóór de economische belangen van het groot-
kapitaal worden geplaatst en waar gebouwd wordt aan
solidariteit en vrijheid tussen de volkeren.

Hendrik Paternoster

Woke stamt grammaticaal uit de verleden tijd
van het werkwoord «to wake up» of wakker wor-
den..  Soulzanger Erykah Badu, zong in 2008 het
lied «Master Teacher» met het refrein «I stay
woke» en er is het lied WOKE door Arjen Lubach.
Na de  dood van Michael Brown ontstond
de Black Lives Matter-beweging om te proteste-
ren tegen het harde politiegeweld tegen de donker ge-
tinte mensen in de VS en tegen racisme en ongelijkheid,
waardoor deze hoofdzakelijk linkse beweging overge-
waaid is naar Europa.
Woke, een woord waarvan de betekenis door velen niet
begrepen wordt. Het wordt gepast en ongepast ge-
bruikt door allerlei actiegroepen tegen ondermeer kli-
maatverandering of voor problemen van minderheden
die uitgesloten of zijn gediscrimineerd zouden worden.
Denk maar aan bijvoorbeeld de plots actueel geworden
thema’s rond genderidentiteit en diversiteit. Ook de
dogmatische aanpak rond de kernenergie ontsnapt

daar niet aan. Men spreekt wel eens van de
«woke community». Wetenschapsfilosoof Maar-
ten Boudry van UGENT stelt dat de Woke-ideolo-
gie zo simplistisch en belachelijk is dat ze geen
grote toekomst beschoren is. Hij reageert tegen
allerlei doemscenario’s die niet gebaseerd zijn op
wetenschappelijk onderzoek of op technologisch

inzicht. Ook wij kunnen vaststellen dat de zwalpende
Vivaldi-regering gezwicht is voor de woke-dictatuur van
de linkse minderheid in de regering. De linkse media
(o.a. De Morgen) vinden dat de administratie in dit land
bemand is met veel te veel «witte mannen» en de lid-
woorden hij en zij moeten door gender neutrale woor-
den vervangen worden. Waar gaat dat eindigen? Of
zoals Paul Boonefaes in Doorbraak schreef: Woke redu-
ceert elk individu tot zijn of haar onveranderlijke uiter-
lijke kenmerken. Wokeness is een obsessie om het leven
en de geschiedenis van de mensheid te zien als een
machtsstrijd tussen onderdrukkers en onderdrukten. 

Op de VRT zei men naar aanleiding van
de brand in het parlement dat Zuid-
Afrika drie hoofdsteden zou hebben. De
redactie definieert zeer ruim de beteke-
nis van hoofdstad.
De hoofdstad (bestuurlijk) is Pretoria op
73 km van Johannesburg en was ook
vroeger de historische residentie van Paul Kruger, des-
tijds president van de “Zuid-Afrikaansche Republiek”
(1880-1898).
Vandaag bevindt de residentie of ambtswoning van
president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika zich in
het Tuynhuys, centraal gelegen in de betere wijken van

Kaapstad en op 1350 km van Pretoria. 
Het parlement is in Kaapstad gevestigd
en de rechtelijke macht zit in Bloemfon-
tein op 450 km van Pretoria.
Het parlement is vandaag samengesteld
uit:
1. de Nationale Vergadering met 400

leden (Het Lagerhuis) en is voorgezeten door Baleka
Mbete van het ANC en 
2. een Nationale Raad van de Provincies met 90 leden
(Het Hogerhuis) voorgezeten door  Mninwa
Mahlangu, eveneens van het ANC. 
In Zuid-Afrika zijn er 9 provincies.
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De Engelse taalziekte.

Ken je Druivenstreek.

De Engelse taalkziekte is een sluipende ziekte die onze
Nederlandse taal zwaar besmet. De Vlaamse media, met
de VTR en VTM op kop, schuwen het gebruik van En-
gelse woorden niet. Nochtans zijn er perfecte Neder-
landstalige equivalenten. Het Afrikaans kan inspirerend
zijn. Krijgen zij geen richtlijnen van hun bazen? Zij schij-
nen er hun schouders voor op te halen. Dat kan toch
geen kwaad wanneer de Vlaamse jeugd graag Engels
preekt? Wie weet nu niet wat een «playlist» is. Het Engels
is een wereldtaal en deze taal goed leren schrijven en
spreken is noodzakelijk. Er worden nu zelfs een duizend-

tal Engelse woorden toegevoegd in de dikke Van Dale.
Maar moeten wij daarom onze moedertaal laten varen?
In het boek «Against English» lezen we in de inleiding:
In een taal ligt je leven gevat. Het Nederlands is de lijn
die ons met mensen om ons heen en de geschiedenis
verbindt. Wordt die lijn doorgeknipt, dan houdt elk den-
ken op. Dan worden we overgeleverd aan keuzes die
voor ons worden gemaakt, aan oekazes waartegen niet
meer te argumenteren valt. Weg met het Engels! Leve
het Nederlands.

Eerst een korte terugblik op december vorig jaar: de
twee foto’s uit 1986 deed ons denken aan de vliegtuig-
ramp met een lesvliegtuig uit Kleine-Brogel dat zich in
Overijse-Centrum langs de Waversesteenweg enkele
meters de grond inboorde. Een geluk met een ongeluk:
de stookolietank, gebruikt voor de verwarming van
druivenserren in de directe omgeving, werd niet
geraakt!
Nu volgt een nieuwe opgave voor geïnteresseerde
geschiedenisvorsers. Wie het eerst de drie gezochte
familienamen bij volgend stukje proza vindt, wint het
boek “Het Ontstaan en de Ontwikkeling van de parochie
Overijse” van Jan Verbesselt (het tweede heemkundig
jaarboek van Overijse, 1976).
“Planken, planken en nog eens planken op een goed
gekend plein waar de schuilkelders nooit hun nut heb-

ben moeten bewijzen. Wat werd er toch veel gebouwd
in Overijse-Centrum! Gebouwd? Je bedoelt afgebroken,
kijk maar naar de eerste foto waar met moeite alleen
drie personen te vinden zijn naast onze grote Joost L…
En naar de tweede foto die een belletje doet rinkelen in
een brood van V…., die wat lager woonde en bakte. Aan
de overkant ligt er nog een vraagje klaar. Welke grote
Overijsenaar (Vital W….) wordt hier een tikkeltje tot
leven gewekt?”
Met uw antwoorden kunt u hier terecht: per brief aan
Fr. Stroobants, Vronenberglaan 21, 3090 Overijse; met
uw gsm francis.stroobants@telenet.be of telefonisch
02 305 90 53. Succes!

F. S.
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