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"Een feest is nooit een feest als jij er niet bent geweest".
(Henny Vrienten)

Zaterdag 25 juni 2022
in samenwerking met het gemeentebestuur van Overijse 

GC Den Blank Begijhof 11 Overijse

15 u.: polyvalente zaal
Academische zitting 

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
(Org: Marnixring Overijse De Vrijheijt) 

* Woordje van de voorzitter
* Burgemeester Inge Lenseclaes 
* Gastspreker Pieter Bauwens (Doorbraak)
* Uitreiking Lutgartprijs (Grondstroom)
* Muzikale omlijsting

16 u.: polyvalente zaal
Jubileumzitting 50 jaar

Vlaams Komitee Druivenstreek
(Org: VKD vzw )

* Woordje van de voorzitter
* 50 jaar geschiedenis Vlaams Komitee Druivenstreek
* Plechtige overhandiging van het gedigitaliseerd tijdschrift Spoorslag 
* Plechtige overhandiging van Spoorslag in 6 boekdelen
* Muzikale omlijsting
* Receptie

20.30 u.: schouwburgzaal
25 JAAR SCALA

(Org: VKD vzw ) 



De federale regering, met minster D. Clarinval (MR)
bevoegd voor Institutionele Hervormingen en Demo-
cratische Vernieuwing, M. Michel (MR) Staatssecretaris
voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereen-
voudiging, minister A. Verlinden (CD&V) Institutionele
Hervormingen en Democratische Vernieuwing, onder
de leiding van de liberale eerste minister A. De Croo
lanceren een online (digitale) bevraging. Twee Fransta-
lige excellenties voor een kleine 4 miljoen Franstaligen
en 1 Vlaamse dame voor 6,5 miljoen Vlamingen, willen
alle burgers betrekken bij een «brainstormsessie» rond
hun mening over België, «een land voor de toekomst
(?)». Ze noemen dat ook een «burgerparticipatietra-
ject». Volgens Clarinval zou dit een opstap moeten zijn
naar een «smart nation» om burgers van Noord en Zuid
te verbinden in een moderne democratie, een demo-
cratie 2.0. Reken maar op meer dan een halve dag om
de bevraging in te vullen. Wie en hoeveel burgers zul-
len antwoorden? De onderliggende bedoeling is wel
een meerderheid te vinden van burgers die tegen de
splitsing van dit belgenland zijn. Het lijkt op een refe-
rendum maar dat zou het niet zijn en het zou ook geen
peiling zijn. Er worden geen procenten opgeteld. Het is
wel de bedoeling om argumenten en ideeën te verza-
melen om een debat te stofferen ten behoeve de par-
tijprogramma’s. Academici (wie waren dat?) hebben
zes onderwerpen geselecteerd: 
De overheid en ik - Wat is de rol van de burger? 
Grondplan - Hoe organiseren wij ons land? 
Instellingen en verkiezingen - Hoe moeten parle-
ment en regering werken? 
De overheid en ik - Wat zijn onze grondrechten? 
Grondplan - Wie doet wat? 
Instellingen en verkiezingen - Hoe organiseren we
de verkiezingen? 
Van elk onderwerp wordt met een PowerPoint-presen-
tatie nader uitgelegd wat de essentie ervan is, maar de
uitleg is soms gekleurd. Zo b.v. bij de «Overheid en ik»
(wat is de rol van de burger) wordt op een kinderach-
tige wijze het voorbeeld gegeven van de bij grondwet
vastgelegde Belgische driekleur met een belachelijke

keuze uit zes mogelijke varianten en bij grondplan
«wie doet wat» staat er: Brussel is het enige tweetalige
gewest, dat ook nog eens de hoofdstad omvat. Daarom
kreeg dit gebied bijzondere regels. De bevolking spreekt
voornamelijk Frans, maar er gelden beschermingsregels
voor de Nederlandstaligen... Brussel is een hoofdstede-
lijk gewest en staat niet op dezelfde lijn als de 2 andere
gewesten. Het Nederlands staat op dezelfde lijn als het
Frans. Waarom moeten er in onze hoofdstad bescher-
mingsregels zijn voor Nederlandstaligen wanneer de
opgelegde taalwetten zouden nageleefd worden door
alle instanties van het hoofdstedelijk gewest?
Bij geen van de zes onderwerpen wordt gesproken
over de jaarlijkse miljarden transfers, over confedera-
lisme. Naast de 5 uitdagingen in Grondplan, kan je in
«je ideeën» buiten de vragenlijst, iets vinden of we het
land willen splitsen, maar op een zodanige manier dat
dit negatief moet zijn.
Vanaf 16 jaar kan men aan de bevraging deelnemen en
moet men dat doen voor 5 juni 2022. (https://demain-
toekomst-zukunft.be). Men moet zich registreren met
zijn id-kaart via eID of met Itsme. Het zou ook kunnen
met een gebruikersnaam en wachtwoord. Met die pro-
cedure weet men wie heeft deelgenomen en wat ze
geantwoord hebben. Anoniem is de bevraging zeker
niet.
Men verkoopt het burgerparticipatieproject als een
aanvulling van het politieke werk. Een nieuwe staats-
hervorming (2024?) zal vooraf tussen politieke partijen
onderhandeld en besproken worden en ze kunnen van
de bevraging gebruik maken. Bij de bevraging kan
iedereen een antwoord kiezen dat hem het best past.
Er worden algoritmen opgesteld om de antwoorden in
lijn te groeperen. De politici maken daaruit de keuze
uit wat voor hen interessant is. De kostprijs voor de
federale regering (dus voor de belastingbetaler) zal
ruim over de 2,1 miljoen euro liggen. Hoeveel burgers
zullen aan de bevraging deelnemen, in de veronder-
stelling dat zij zich kunnen aanmelden?  Voor de
oudere generaties zal dat niet evident zijn. Wat is de
waarde en de toegevoegde waarde? Manipulatie?

Henri Otte

België als een eenheidsstaat door de strot duwen.
De bevraging...
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Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!



Politieke Vivaldi-partijen zoeken een andere naam.

DENAZIFICATIE...
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Alle Vivaldi-partijen gaan erop achteruit, op
enkele uitzonderingen na. Zij zoeken ijverig naar
een manier om het tij te keren tegen de komende
verkiezingen van 2024. Nadat «konijn» Rousseau
nieuwe voorzitter werd, veranderde hij de partij-
naam Spa naar Vooruit, tot groot ongenoegen
van de gelijknamige schouwburg in Gent. Nu zijn
Open VLD, CD&V en Groen als «traditionele» Vlaamse
partijen eveneens aan het verschrompelen. Zij zijn op
zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe naam.
Zal dit voldoende zijn? Voor een nieuwe «The Masked
Singer» is het wachten tot volgend jaar. De peiling van
VRT en De Standaard toont hoe CD&V op korte tijd ver
onder de 10% is gezakt. 
De oorlog in Oekraïne camoufleert de stokkende wer-
king van Vivaldi. Ze slagen er niet in om de thema’s aan
te pakken die de mensen werkelijk bezig houden en
dat is problematisch. Het is niet ondenkbaar dat som-
mige regeringspartijen de kiesdrempel niet meer
halen. De energiecrisis, het ondoordacht scenario met
de gascentrales, het twijfelachtig langer openhouden
van maar twee kerncentrales, de op hol geslagen kos-
ten voor gas, elektriciteit en brandstof, de stijgende
belastingen, de uit controle geraakte overheidsschuld,

het falende asielbeleid, de pandemiewet, de
belachelijke uitleg rond de 800 miljoen euro
steun voor Oekraïne en de manipulerende bur-
gerbevraging zijn daar enkele voorbeelden van.
Vivaldi is de naam van een zinkend schip met
een PS-piratenkapitein. De laatste peiling zegt al

veel. Bij CD&V vielen na de aanpassing van het logo,
twee ontslagen van kopstukken, de voorzitter en een
minister uit de Vlaamse regering. Intussen is er bij de
CD&V een jobwissel en een Limburgs konijn uit de
hoed getoverd. 
Voor 2024 zullen sterke charismatische politieke lei-
ders nodig zijn. Dit zal vooral nodig zijn voor de
Vlaams-nationale partijen wanneer zij samen(?) in
Vlaanderen een meerderheid willen halen. Figuren als
B. De Wever, Z. Demir, T. Francken, S. Vandeput en
anderen kunnen zeker het leiderschap van N-VA als
voorzitter of ondervoorzitter waarnemen. Bij het
Vlaams Belang zijn er ook T. Van Grieken, B. Pas, F. Brus-
selmans, W. Vermeersch, enz. Maar het zou daar veel
beter kunnen, banden met het communisme blokke-
ren toenaderingen. Of wordt het toch een samenspel
van N-VA en Vooruit? Daarnaast moet men rekening
houden met sterke bekwame persoonlijkheden voor

Volgens Van Dale betekent denazificatie het
uitbannen van al wat aan de nationaal-socialis-
tische tijd en gezindheid herinnert, politieke
zuivering in Duitsland.
Het onmenselijke en moorddadige nationaal-
socialisme (nazisme) tijdens de eerste helft van de
vorige eeuw, vindt bij de Russen in hun oorlog met
Oekraïne een opvolger.
Het is het argument dat nu ook door de Russen wordt
gebruikt om op nog geen 2.000 km van bij ons een
brutale en beestachtige oorlog te voeren voor de
«denazificatie» van het westers gezinde Oekraïne. Een
Oekraïne dat wenst aan te sluiten bij de EU en de
NAVO. In de Russische Federatie worden de burgers
misleid door censuur en gekleurde informatie. De Rus-
sen die dat durven aanklagen worden vervolgd.
Het herinnert ons aan vroegere tijden toen het bij ons
ook oorlog was. Er was de eerste Wereldoorlog en 20
jaar later de tweede. Het nazisme ontstond tijdens het
interbellum. Ook bij ons werd toen getracht om met
gekleurde en valse informatie mensen te misleiden.
De correcte en betrouwbare berichtgeving werd
tegengehouden door de censuur van de agressor. De
berichtgeving uit Londen via de radio was ook niet
altijd koosjer.  
En zo komen we terug bij wat er gebeurt in Oekraïne,
want er zijn gelijkenissen in de gebruikte argumenten
en methoden. Russische tanks en voertuigen rijden

binnen met het merkteken Z, een nieuw swas-
tika in de maak? Burgers zonder sympathie
voor het communisme van einzelgänger Poe-
tin en die de Russische dictatuur niet verdra-
gen, en geen regimewissel willen, zijn volgens

Poetin nationaalsocialisten (nazi’s) en moeten genade-
loos worden onderworpen of worden afgemaakt door
zijn soldaten. 
Hitler met zijn nationaalsocialisten wilden ook een
regimewissel en vermoordden tijdens WOII om etni-
sche redenen miljoenen mensen in Europa. Stalin
maakte in Siberië een veelvoud aan slachtoffers. WOII
heeft daarbovenop aan beide zijden het leven gekost
aan vele honderdduizenden soldaten en burgers. 
Met de voorgenomen wissel in Oekraïne van democra-
tie naar communistische dictatuur, wil de Russische
Federatie met brutaal- en moorddadig geweld en door
de toepassing van de tactiek van de verschroeide
aarde, voor de Oekraïners niets meer overeind laten.
Europa heeft zich na de koude oorlog massaal ontwa-
pend en zich daardoor zeer zwak opgesteld tegen
mogelijke agressors, maar er is toch de NAVO onder-
steund door de VS? En wat als Trump terug aan de
macht zou komen? Naïef vertrouwen en goedgelovig-
heid heeft Europa teveel afhankelijk gemaakt van Rus-
sische olie en gas. Waar zal dat eindigen? Komt er een
WOIII, een kernoorlog? Oekraïne is niet het enige doel-
wit van Sowjet-rus Poetin.
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Catalonië: met de sp van spyware.

Cultuurhoek: De Vlaamse Beweging bestaat niet.

het geval dat er een nieuwe minister-president moet
worden aangeduid voor de Vlaamse regering en laten
we ook dromen dat dit ook kan gebeuren voor het
federaal parlement. 
Voor een coalitie N-VA en Vlaams Belang moeten beide
partijen op veel vlakken de violen gelijk stemmen.
De extreme en scherpe punten voor sommige partijle-
den, zowel in de doelstellingen en in de programma’s,
zouden bij de Vlaams-nationale partijen dringend
weggewerkt moeten worden, maar de tegenstand van
sommige tenoren is hevig. De uitdagingen van de
twee grootste Vlaamse partijen liggen op een verschil-
lend spoor. En toch zullen T. Francken, J. Jambon, T. Van

Grieken met zijn VB-ers hun best moeten doen om een
aanvaardbare toenadering te realiseren die tot een
samenwerking kan leiden, maar het succes zal vermoe-
delijk klein zijn. En zo komen we terecht bij mogelijke
coalities N-VA en Vooruit, telkens met een krappe
meerderheid. En de geruchtenmolen draait verder nu
ze B. De Wever zagen lunchen met C. Rousseau op een
terrasje ergens in Antwerpen. Komen er vervroegde
verkiezingen in 2023? Vivaldi-partijen MR, PS en ook
wel CD&V zouden er waarschijnlijk niet treurig om zijn.

Henri Otte

In “The New Yorker” staat een artikel dat vermeldt dat
burgers in democratische landen soms bespioneerd
worden. Europees parlementslid Jordi Solé (van
“Esquerra Republicana de Catalunya”), voorstander van
Catalaanse onafhankelijkheid, kreeg verdachte sms’jes
en liet zijn toestel nakijken door een onderzoeker op
het gebied van digitale veiligheid. Hij verzamelde
gegevens over de activiteit van Solé’s telefoon en liet
vervolgens gespecialiseerde software zoeken naar spy-
ware. Bedreigingen komen binnen via WhatsApp of als
sms, soms is een klik op een link vereist, soms zelfs
helemaal niet. Hij identificeerde een melding van de
sociale-zekerheidsinstantie van de Spaanse overheid
die hetzelfde formaat gebruikte als links naar malware
die op andere telefoons waren gevonden. 
Solé’s telefoon was besmet met spywaretechnologie
met de naam Pegasus. Pegasus is handig voor
wethandhavers die op zoek zijn naar criminelen. Solé’s

toestel was gehackt in de weken voordat hij toetrad tot
het Europees Parlement, ter vervanging van een col-
lega die gevangen zat wegens pro-onafhankelijkheids-
activiteiten.
Nog telefoons van Catalaanse politici, advocaten en
activisten in Spanje en in heel Europa zijn volgens het
artikel het doelwit geweest van Pegasus. Onder de
slachtoffers zijn drie leden van het Europees Parle-
ment, waaronder Solé. Catalaanse politici zijn van
mening dat de waarschijnlijke daders van de hackcam-
pagne Spaanse functionarissen zijn. Solé zei: «Dat
soort toezicht in democratische landen en democrati-
sche staten, het is ongelooflijk.»

Bron: https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/
how-democracies-spy-on-their-citizens

Hendrik Paternoster

Een lieve oude dame gaf me een tweedelig boek, dat
haar overleden man toebehoorde. Ze kent me al een
beetje en weet dat ik ons Vlaamse volk een warm hart
toedraag. Titel van het werk: “Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging”. 
In totaal 3019 bladzijden, vol met kleine en grote ver-
halen. Geen leesboek, wel een echt naslagwerk. Het is
een uitgave van Lannoo van 1973 (deel 1) en 1975
(deel 2), waar tientallen mensen aan gewerkt hebben.
Eén verhaaltje pik ik eruit, met name wat op de gele
omslag staat: de Vlaamse Beweging bestaat niet. Elke
Vlaamsvoelende mens leest dan verder om te weten
wat ermee bedoeld wordt. 
Letterlijk overgenomen tekst: “de term Vlaamse Bewe-
ging is een fictieve benaming voor een samenspel van
factoren, vlechtwerk van historische gebeurtenissen
die door de beschouwer moedwillig geïsoleerd wor-
den uit een bredere context: de geschiedenis van
Vlaanderen, of in Pirrennistisch perspectief, de
geschiedenis van België, of nog, in Geyliaanse zin, de

geschiedenis der Nederlanden”.
Je vraagt je wellicht af wat Pirren-
nistisch en Geyliaans betekenen?
Ik heb ook moeten denken en
opzoeken en eigenlijk niet echt gevonden. Maar er
bestaat een zekere Henri Pirenne (Waalse historicus,
1862-1935) en ene Pieter Catharinus Arie Geyl (Neder-
landse historicus, 1887-1966). Het lijkt me logisch dat
naar hen verwezen wordt al is Pirenne slechts met één
r geschreven.
Dit werk vind je nog op de tweedehandsmarkt terug.
Maar er bestaat tegenwoordig ook de nevb.be, waarbij
nevb staat voor nieuwe encyclopedie Vlaamse Bewe-
ging, een online publicatie. Lannoo beschouwt dit als
de eerste stap in de ontwikkeling van een volledig
geüpdatete encyclopedie. Surf er gerust eens naar, ze
vragen trouwens de medewerking van het grote
publiek!

Hendrik Paternoster
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Voor de Nieuwe Encyclopedie Vlaamse Beweging stuurden we
volgende teksten:

Vlaams Komitee Druivenstreek vzw.

Tweemaandelijks tijdschrift waarmee de vzw Vlaams
Komitee Druivenstreek zijn koepelwerking realiseert
en een onafhankelijk en pluralistisch medium met
breed lezersbereik aanbiedt aan de aangesloten ver-
enigingen. Het tijdschrift werd in 2015 vervangen door
een driemaandelijkse  Nieuwsbrief.
Het is de opvolger van het tijdschrift ‘Hier’ (1966-1970)
en vormde voor het Komitee een belangrijk middel
van communicatie en informatie (1970-2015), met als
onpartijdig doel het groene en Vlaamse karakter van
de rand rond Brussel, meer bepaald de gemeenten
Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en Tervuren te vrijwa-
ren. 
De initiële doelstelling van het tijdschrift was sociaal-
culturele mobilisatie voor de jaarlijkse vieringen van de
Guldensporenslag, en daarvan werd vanaf 1970 met
een oplage van 9000 bladen ernstig en ook beeldend
werk gemaakt met strips en cartoons van de hand van
Dries Vanhaeght en Stefan Hemeleers.

De mobiliserende functie van Spoorslag werd enigs-
zins gecompenseerd door het instellen van de uitrei-
king van een Lutgartprijs. Het Vlaams Komitee Drui-
venstreek-Spoorslag in samenwerking met Marnixring
Overijse De Vrijheijt kennen vanaf 2016 deze prijs toe
tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap aan
personen of verenigingen verdienstelijk voor de
Vlaamse Beweging in de Druivenstreek. 
De 251 nummers werden gescand en gebundeld als
een auteursrechtelijk beschermde uitgave. Via digitale
karakterherkenning blijft het tijdschrift een fascine-
rend document over wat de Vlaamse Beweging in deze
gemeenten gekneld tussen hoofdstedelijke gewest en
taalgrens betekende en nog steeds betekent; bij een
dergelijke terugblik valt het immers op hoe actueel
bepaalde problemen en toestanden blijven. 
Sinds 2015 verschijnt per trimester een uitgebreide
van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. 
Webstek:www.spoorslag.vlaanderen

Een koepelvereniging die zich tot doel stelt het Vlaams
sociaal-cultureel leven in de Druivenstreek en de
Vlaamse Rand te ondersteunen.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een brede
samenwerking van verenigingen en personen met
belangstelling voor de Vlaamse, groene en landelijke
eigenheid van de Druivenstreek en de Vlaamse Rand.
Deze vereniging ontstond uit een ‘werkgemeenschap’
– met Marcel De Broyer als actiesecretaris - die zich
vanaf 1961 had gevormd naar aanleiding van een toe-
nemende verfransingsdruk vanuit Brussel – wegens
grootschalige verkaveling van agrarisch gebieden en
tanende druiventeelt onder glas – en de overheveling
van Vlaams grondgebied naar de Waalse gemeente La
Hulpe (1963).
Vanaf 1970 groeide de werkgroep uit tot een invloed-
rijke koepelvereniging. Tijdens het burgemeesterschap
van Renaat Brankaer bewerkstelligde de vereniging
een kentering in het tweetalig georiënteerd gemeen-

telijk beleid en een Vlaamse frontvorming kwam tot
stand onder impuls van medestander van het eerste
uur Francis Stroobants. 
De vorming van een Vlaamsgezind, partijpolitiek onaf-
hankelijk en pluralistisch netwerk van plaatselijke
jeugdverenigingen, cultuur- en sportverenigingen,
handelszaken, toeristische en natuurverenigingen
werd de leidraad. Tegenwoordig functioneert het
Komitee vooral als forum dat alle Nederlandstalige
verenigingen toelaat het gedachtegoed van de
Vlaamse Beweging coherent te vertalen naar de
hedendaagse behoeften in de streek van Hoeilaart,
Huldenberg, Overijse en Tervuren. De werking is te
raadplegen op de webstek https://spoorslag.org/vkd .

Met dank

De twee teksten werden bijgewerkt door Dirk Jena

SPOORSLAG
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Zuid-Afrika, oppassen met indrukken.

Knikkeren op z’n B.

Zuid-Afrika is een prachtig land dat dikwijls tot de ver-
beelding spreekt. Sinds 1994 is er veel ten goede ver-
anderd maar helaas ook tot het verlies en verwaarlo-
zing van te veel positieve elementen die leiden tot een
haast hopeloze achteruitgang van de welvaart. Na
meer dan 25 jaar nieuwe Zuid-Afrikaanse republiek
heerst er armoede (ook bij blanke Afrikaners), maffia-
toestanden (waren er al tijdens de apartheid) en de
etnische verdeeldheid blijft onveranderd bestaan. Poli-
tieke partijen als het ANV, de Action SA en de Zoeloe-
partij Inkatha beweren multiraciaal te zijn. Maar het
neoliberale, kapitalistische beleid van het ANC heeft de
crisis verergerd voor alle zwarte mensen in Zuid-Afrika,
behalve voor een kleine parasitaire zwarte elite. Er is
nog het EFF, de economische vrijheidsvechter van
Julius Malema, gekend voor hun slogan «Kill de boer».
In feite hebben deze partijen hun kiespubliek nog
altijd bij de zwarte bevolking. Blanke Afrikaners laten
zich meestal vertegenwoordigen door het Vrijheids-
front Plus en Engelstalige blanken en Indiërs leunen
aan bij de Democratische Alliantie (DA). DA verloor een
deel van het zwarte kiezers aan onderweer Action SA.
En dan zijn er nog de “bruinmensen” (kleurlingen) die

zich massaal verschuilen in hun eigen splinterpartijtjes.
Begin 2022 werd het Kaapse Forum opgericht door
Heindrich Wyngaard. Is het Kaapse Forum een surro-
gaat van AfriForum? Het Afriforum vecht voor de rech-
ten van de blanke Afrikaners en streeft naar kulturele
identiteit. Zij wensen de Afrikaner-identiteit, -kultuur,
-geschiedenis en de Afrikaanse taal te beschermen en
uit te bouwen, zodat Afrikaners blijvend en met
behoud van hun identiteit als gemeenschap zullen blij-
ven voortbestaan. Het Kaapse Forum wil nu hetzelfde
doen voor de gekleurde mensen. Deze nieuwe entiteit
zou zich in wezen aansluiten bij de rechtse visie voor
een federaal bestuurssysteem in Zuid-Afrika in het
algemeen, en de Westerse Kaap in het bijzonder. De
Zuid-Afrikaanse grondwet bevordert en garandeert de
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereni-
ging, voor zover geen probleem. Het Forum wil meer
bevoegdheden van het nationaal niveau naar het pro-
vinciale niveau in het vooruitzicht naar een federaal
bestuurssysteem in Zuid-Afrika  en later een onafhan-
kelijke West-Kaap. Dit is niet naar de zin van het ANC en
ook kleurlingkringen verzetten zich tegen het idee. Zij
veronderstellen hier een terugkeer naar de apartheid. 

Vlamingen zijn brave klanten. Ze zijn opgevoed om
niet rebels te zijn en het gezag te respecteren. Onze
zwaar gesubsidieerde pers en andere media kunnen
daar rijkelijk van profiteren. Hoe velen van ons blijven
niet levenslang trouw aan een bepaalde krant, ook al is
die met de tijd opgeslorpt en helemaal opgegaan in de
algemene strekking van deze tijd, waar (extreem-) links
het normale is geworden en waar rechts alleen maar
extreem en slecht kan zijn. Vlaanderen kan b.v. nog zo
rechts stemmen als het wil, onze media, met de ‘v’RT
op kop, zijn links. Kijk maar eens naar ‘Ter Zake’ of ‘De
afspraak’, hoe welwillend en onderdanig ze omgaan
met al wat links is, om resoluut agressief uit hun schelp
te komen als ze al eens het woord geven aan een Vla-
ming, zeker als die dan nog zo vermetel is de Vlaamse
belangen proberen te verdedigen! De lichaamstaal
spreekt ook soms boekdelen. De statuten van dat insti-
tuut zijn waarschijnlijk geschreven toen de PS nog een
belangrijke partij was en, zoals vele dingen, toen snel
gebetonneerd.
Geen dank voor uw vele centen!

Een zucht van verlichting in alle Belgische kringen,
Macron heeft gewonnen in Frankrijk. Stel je voor,
mocht ...

Er werd in alle media gemeld dat er langsom meer
inkomsten zijn van snelheidsboetes! De mensen zou-
den door de ‘Corona’ sneller gaan rijden zijn. Nogal
ongelooflijk, met de prijs van de brandstof dezer

dagen? Ik zou dus eerder denken dat er gewoon meer
controles zijn, flitspalen, trajectcontroles, slimme
camera’s, enz. En alles draadloos natuurlijk.

Een andere zaak die mij bezorgd maakt is het woord
‘racisme’. Als er nog een doodzonde bestaat die erg
verfoeilijk is, zoek dan niet verder, het is racisme! Nog
erger dan discriminatie is dat, ook al dekt dat woord
zowat alles wat een mens niet mag doen tegenover
een andere. Eigenaardig is dat zo wat enkel richting
gaat, meestal van wit naar kleur. Een zwarte ‘dader’ die
door een blanke politieman wordt doodgeschoten in
een klein dorp in Amerika ontketent een storm van
verontwaardiging in heel de wereld, met onlusten in
Parijs en Londen en elders. In Zuid-Afrika worden bijna
wekelijks ‘plaasmoorde’ gepleegd zonder enige ver-
ontwaardiging in de media wereldwijd. Daar worden
dus in afgelegen boerderijen families gruwelijk ver-
minkt, gefolterd, verkracht en soms halfdood in de
bomen gehangen een verschrikkelijke dood tegemoet.
Afschuwelijk toch! Waarom horen we daar niet van?
Toch hopelijk niet omdat de daders geen blanken zijn?
Dat zou pas afschuwelijk racisme zijn!
Een prettig nieuwtje toch, om af te sluiten. We hebben
dit jaar nog eens op een ouderwetse manier al zingend
Pasen kunnen vieren, wat zalig zeg!
Late zalige paaswensen allemaal!

Jan Goossens
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Is kernenergie gevaarlijk?

Kaliningrad was tot 1946 Königsberg.

Na 2 jaar corona kunnen we eindelijk feesten.

Uit een uitgebreid onderzoek dat professoren van de
UA en de VUB uitvoerden in maart van dit jaar in
opdracht van VRT NWS en De Standaard blijkt dat
81% van de ondervraagde Vlamingen wensen dat de
kerncentrales ook na 2025 open blijven. Ook bij Groen
lijken de tegenstanders te halveren. Wereldwijd zijn er
vandaag 443 kerncentrales actief en zijn er 54 in
opbouw. Er zijn nu reeds oplossingen om de kernafval
gevoelig te verkleinen en de radioactiviteit in de tijd te
verkorten. Het grote voordeel is dat kerncentrales CO2

neutraal zijn. Kerncentrales zijn sterk beveiligd, zelfs de
Russische. Incidenten waren vooral te wijten aan ofwel
aan menselijk falen (Tsjernobyl, USSR 1986), natuur-
rampen (Fukushima, Japan 2011), of technische pro-

blemen. Tussen 1951 en 1999 waren er ook nog 5
andere kernincidenten - 3 technische en 2 menselijke
fouten  (één in Sellafield, Groot-Brittannië – 1957, twee
in de Idaho Falls, Idaho, Verenigde Staten – 1961, een in
Tsjechoslowakije – 1977 en een in Ibaraki Prefecture,
Japan – 1999. Er moet niet ontkend worden dat derge-
lijke incidenten zware gevolgen kunnen hebben. De
technische vooruitgang en de doorgedreven beveili-
gingen beperken in grote mate de risico’s. Vervelend
en zeker bedenkelijk is dat de sabotagedaad in Doel 4
nog altijd niet werd uitgeklaard. De adequate beveili-
gingen hebben tijdig de centrale stilgelegd. Water-
krachtcentrales, gasturbines, steenkoolcentrales en
zelfs windturbines zijn gespaard van incidenten. 

Van in de 16de eeuw behoorde de stad Königs-
berg tot het hertogdom Pruisen. De stad werd
in de 18de eeuw de hoofdstad van de provincie
Oost-Pruisen tijdens het koninkrijk Pruisen. Wil-
lem I werd er in 1861 tot koning gekroond en
werd na de eenmaking van Duitsland in 1871
keizer van het Duitse Keizerrijk tot 1888. Na
WOI werd West-Pruisen toegevoegd aan Polen
en bleef Oost-Pruisen Duits gebied, geklemd tussen
Polen en Litouwen. In 1945 werd de stad plat gebom-
bardeerd door de Britten en de Amerikanen, waardoor
de Russen gemakkelijk Oost-Pruisen konden innemen.
Door de Conferentie van Potsdam werd het noorde-
lijke deel met Königsberg door de Sovjets gean-

nexeerd en werd het Kaliningrad, naar de bol-
sjewistische Michail Kalinin uit de omgeving
van Leningrad (St.-Petersburg). Het westelijke
deel ging naar Polen. De resterende bevolking,
voornamelijk ouderlingen, vrouwen en kinde-
ren (100.000) werden door de Russen ingezet
als dwangarbeiders. In 1947 kon een deel
terugkeren naar de DDR en 20.000 anderen

werden door Stalin gedeporteerd. De stad werd mas-
saal met Russen her-bevolkt vanuit de Sovjetunie. Van-
daag is Kaliningrad een Russische enclave aan de Oost-
zee tussen Polen en Litouwen met een belangrijke
militaire zeehaven.

Viering van het gouden jubileum van het Vlaams Komitee Druivenstreek op 25 juni 2022 wordt bekroond met het
stijlvolle optreden van het Vlaams Brabantse en het internationale meisjeskoor SCALA in het Overijsese Cultuurcen-
trum Den Blank. Sinds begin mei 2022 was de volledige schouwburgzaal reeds uitverkocht. Wees erbij vanaf 15 u.
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Een koers van honderd jaar geleden !

Snuffelen in en op zoek gaan naar oude affiches, het
blijft me boeien. Vandaag vond ik er een die volgende
maand precies 100 jaar oud is! Ze krijgt hier dus extra
aandacht !
De verdwenen Overijsese wielrennersclub had een
mooie naam, nietwaar? “Moed en Vooruitgang”. Als lid
kon je blij zijn als je vol moed en met voorsprong de
eindstreep bereikte.
Jos. Bergiers, door iedereen gekend als “Kèzze”, stond
hier nog als “Kerze” vermeld op de aankondiging van
een grote ‘Baankoers’. Stel je voor : de renners twintig
keer zien voorbijsnorren in het Centrum. En daarbij
springen ook enkele straatnamen in het oog : Gemeen-
teplaats (nu Justus Lipsiusplein), Waversche kassei (nu
Waversesteenweg), Vorschebeek (nu begin van de Ter-
hulpensesteenweg), Feselaarstraat (in de volksmond

“Pagestrekke” en op het straatnaambord: “Fezelaren-
straat”).
Ook de namen van de bestuursleden trekken onze
aandacht! Alfons Stordeur, Paul Vanloo, Guillaume
Neus, Erasmus Bruffaerts, Eugène Bouffé, Guillaume
Romanus, Emiel Renders en Odil. Libbrecht.
Over deze Overijsenaren zal ik volgende keer wellicht
een en ander vertellen, maar voor feestbestuurder
Odil. Libbrecht doe ik meteen een beroep op u, lezer!
Kent u deze persoon en wat roept die naam in u wak-
ker? Met veel interesse kijk ik uit naar uw antwoord. En
beste dank bij voorbaat!

Francis Stroobants, tel. 02 305 90 53
francis.stroobants@telenet.be


