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Brussels schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden Ans Persoons (SP.A) vergeleek de 
verhouding tussen Brussel en Vlaanderen  in haar 11 julitoespraak met een liefdesverhouding. 

 “Het geheim van een dergelijke relatie schuilt in: de ander niet willen veranderen, maar graag zien net 
om wie hij is; de erkenning dat je de ander nodig hebt, ook al woon je niet samen. Brussel en 
Vlaanderen zijn heel anders. Dat is geen probleem, we vullen elkaar perfect aan.” 

Living apart together gaat voor Persoons ook “over aanvaarden dat je elkaar nodig hebt, ook al woon 
je gescheiden. Als Vlaanderen en Brussel zich tegen elkaar beginnen afzetten, als we denken dat we 
het wel alleen kunnen, loopt het mis.” 

De schepen verwijst daarbij naar de discussie over de nachtvluchten. “Dat gaat niet meer over 
veiligheid, over hoe zo weinig mogelijk mensen overlast te bezorgen, over rekening houden met 
bevolkingsdichtheid en stadskernen. Het gaat enkel nog over het sparen van de eigen bevolking, 
ook al gaat dat ten koste van één van de armste en dichtst bevolkte gebieden van Europa, de 
Brusselse Kanaalzone.” 

Vlaanderen en Brussel kunnen elkaar wel proberen bekampen, stelt Persoons vast, “maar daar komen 
we allebei gehavend uit. Een sterk Vlaanderen gaat hand in hand met een sterk Brussel.” 

De SP.A-politica besloot met een citaat van de Amerikaanse dichter W.H. Auden: If equal affection 
cannot be, let the more loving one be me. "Als het onmogelijk is dat Vlaanderen en Brussel elkaar 
even graag zien, laat Brussel dan degene zijn met de meeste liefde." 
 
Reactie 
 
Peter B. • 11 uur geleden 
Groot gelijk heeft ze! De houding van de Vlaamse politici en bevolking t.o.v. de vluchten over Brussel 
laat duidelijk zien wat voor plannen Vlaanderen in het verschiet heeft voor haar "hoofdstad" mocht het 
ooit tot een splitsing van Belgie komen. Geen wonder dat volgens een recente peiling amper 5% van 
de Brusselse bevolking voorstaander is van een aanhechting met Vlaanderen in het geval van zo'n 
splitsing. 

650.000 brusselaren (de meesten de armsten van ons land) kampen dagelijks met onverdraagbaar 
vliegtuiglawaai van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's nachts, niet te spreken over de nachtvluchten over 
de kanaalroute, om geen 10.000 vlamingen en een paar duizenden koeien van dat overlast te ontzien. 
Wijziging van de vluchtroutes en/of verplaatsing van activiteiten naar Charleroi of Luik is voor de 
vlamingen onbespreekbaar en dat terwijl 85% van de directe banen en de quasi-totaliteit van de 
indirecte banen op Luchthaven Zaventem voor de vlamingen zijn, terwijl Luchthaven Zaventem haar 
groei te danken heeft aan het feit dat Brussel hoofdstad van Europa is en de op drie na rijkste regio van 
de EU is. 

Alweer een geval van de Vlamingen die de vruchten van Brussel plukken, maar de lasten van hun 
hoofdstad niet willen dragen. 
 


