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De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) werd opgericht in 1970 
en stelt zich tot doel het groene en Vlaamse karakter van de rand rond 
Brussel, meer bepaald de Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg 
en Tervuren) te vrijwaren. 

In 2020 viert VKD zijn gouden jubileumjaar en dit lijkt het geschikte  
moment om onze lezers te laten genieten van een unieke aanbod. 

Het tijdschrift Spoorslag vormde daarin een belangrijk element van com-
municatie en informatie. Bij een terugblik over de bijna 50 jaargangen van 
Spoorslag valt het op hoe actueel bepaalde problemen en toestanden 
blijven. De jaargangen bevatten een schat aan historische en culturele in-
formatie op meer dan 12.000 bladzijden. Dit alles staat op één USB-stick.

Een uniek geschenk te verkrijgen door storting van €40 op rekening-
nummer BE41 4342 6165 8110 van vzw Vlaams Komitee Druivenstreek.

Archief Spoorslag op USB-stick

GRATIS

Wido Bourel 
Het meten van de tijd, Symbolen en tradities

Een beetje overal in Europa en de Nederlanden vindt men al heel vroeg sporen 
terug van het meten van de tijd en van de symboliek die hiervoor werd gebruikt. 
Van Stonehenge tot in zijn geboortestreek Frans-Vlaanderen zijn nog sporen 
van symbolen en tradities met een astronomische en magische oorsprong terug 
te vinden.

De zon speelde een centrale rol. Maar voor het meten van de tijd waren de 
maanfasen makkelijker te observeren dan de zon. Om die reden telden onze 
voorouders in nachten en niet in dagen. Ze bedachten ook methoden om 
de verschillen tussen de duur van het maanjaar en het zonnejaar trachten te 
overbruggen. In vroegere tijden kende het jaar maar twee seizoenen: de winter 
en de zomer. Dit is de oorsprong en betekenis van de vele symbolen rondom 
ons die het jaar in twee verdelen. Cirkels en ruiten in baksteen op de gevel 
van huizen en gebouwen; gesmede ankers met diverse motieven verbonden 
met de aloude verdeling in twee seizoenen. Weinige kennen nog hun betekenis. 
Vele tekens op huizen en gebouwen, en ook op oude graven, zoals de zgn. drie 
zonnen, hebben te maken met de positie van de zon, de dag en het jaar rond. 
Andere geven de symboliek van de vier seizoenen weer die wij vandaag kennen. 

Met vele schetsen van zijn hand inventariseert de auteur de meest terugkomende 
zinnebeelden op huizen en gebouwen in Frans-Vlaanderen en elders, en tracht 
hun oorsprong en betekenis te verklaren. Het boekje bevat ook heel wat 
weetjes over de tradities rond het begin van het jaar, de betekenis van zondag 
en maandag, de volkse waarnemingen en weerkunde, het runenalfabet enz. 

Het meten van de tijd is tweetalig opgevat met een Franse vertaling van de 
Nederlandse tekst onderaan elke pagina. Bedoeling is dat de Nederlandse tekst 
ook toegankelijk zou zijn voor alle Frans-Vlamingen die geen of onvoldoende 
Nederlands kennen. In die zin heeft deze publicatie ook een pedagogische opzet.

Het meten van de tijd – La mesure du temps. Tweetalige uitgave Nederlands-
Frans, ISBN 9789491436093, NUR, 680. 21 x 21 cm, 40 blz. met meer dan 90 
illustraties. € 8 + € 3,5 verzendkosten. 
Te bestellen via www.widopedia.eu/het-meten-van-de-tijd

€10 €5 €0
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BESTE LEDEN

Naar jaarlijkse gewoonte was er weer veel schoon volk afgereisd voor 
ons nieuwjaartreffen. Zo’n tweehonderd gemotiveerde leden, boeiende 
sympathisanten, wijze academici en nieuws garende mediamensen, knus 
ingeblikt in het Kortrijkse concertgebouw, boden dan ook een unieke 
kans om de krijtlijnen van ons nieuwe werkjaar uit te tekenen. Met de 
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen bijkomend in het vizier, is 
het scherp instellen van onze focus echt geen overbodige luxe. Voor hen 
die present waren en ondertussen van wanten weten en vooral voor 
de altijd ongelijk hebbende afwezigen die volgend jaar dan wel present 
zullen zijn, nog even de essentie van ons denken en doen voor 2019. 

Het moet voor iedereen klaar en duidelijk zijn, en ik herhaal het hier nog eens met klem: in aanloop 
naar de verkiezingen eist de VVB dat de communautaire agenda weer afgestoft of ontdooid ter tafel 
komt. Liefst met duidelijke partijpolitieke intenties voor de verkiezingen van mei en met behoud van 
de gedane beloftes na de stembusgang als er mocht worden onderhandeld. Een 2.0 versie van com-
munautaire stilstand – omdat zogezegd hoogdringende andere maatregelen weer eens voorrang ver-
dienen – is geen optie meer maar zullen wij beschouwen als een ernstige uiting van schuldig verzuim. 
Aan dringende thema’s geen gebrek toch? Om er maar enkele te noemen: splitsing sociale zekerheid, 
afschaffing faciliteiten en transfers, verdediging en promotie van de Nederlandse taal en cultuur in het 
(universitair)onderwijs, de media, gerechtszaken, administratie en niet in het minst in onze hoofdstad 
Brussel en de bedreigde Rand.

Onafhankelijkheid en samenwerking wordt de zwart-gele leidraad in ons verhaal. Een onafhankelijke 
Vlaamse staat in een Europa van volkeren is voor ons het ideale hoofddoel. Dit is trouwens voor 
Vlaanderen de enige werkbare staatkundige optie, waarmee we de uitdagingen van morgen zullen 
kunnen aanpakken, zowel cultureel, sociaal, educatief, juridisch, economisch, fiscaal of in de zorg en 
dat zonder Belgische schoonmoeder. Voor minder en ook voor uitstel ad aeternum tekenen wij niet. 
Onafhankelijkheid betekent ook dat wij VVB’ers als volwassen jongens en meisjes ons eigen gekozen 
parcours volgen naar het gestelde objectief: kritisch en ongebonden t.o.v. elke sirenenzang binnen en 
buiten de partijpolitiek. Niet de makkelijkste weg dus, maar wel de juiste.

Samenwerking is onze tweede pijler. We kunnen alle Vlaamse Bewegers best gebruiken, in en buiten 
de partijpolitiek, van links en over het midden tot rechts, in de culturele, sociale en economische net-
werken. We hoeven het echt niet over alles en nog wat meer met mekaar eens te zijn om samen de 
kar van de onafhankelijkheid te trekken. De redelijkheid gebiedt te stellen dat ook in een onafhankelijk 
Vlaanderen politieke en ideologische verschillen zullen blijven meespelen. En dat is maar goed ook 
voor het democratisch gehalte van het debat.

Wat de implementatie betreft van de Vlaamse eisenbundel en ons onafhankelijkheidsstreven in de 
partijpolitieke arena, ben ik niet onverdeeld gelukkig. Traditioneel bijna is een blanco pagina over dit 
item het handelsmerk van rood, groen en blauw. Bij die laatsten klinkt zelfs de lokroep tot herfede-
ralisering. De politieke soldaten van oranje doen er zoals gewoonlijk alles aan om in de mist te staan. 
En ook bij de V-formaties is er nog werk aan de winkel. Blijkbaar is bij de enen de strategie levendig 
om zich in te graven in een ideologische loopgraaf met links-rechts accenten of een onduidelijk gede-
finieerd identiteitsdiscours, waar Vlaams bewegen occasioneel van stal wordt gehaald. Anderzijds dan 
weer wordt uitgepakt met geheel vrijblijvende ambitie-intenties voor (gedeeltelijke) autonomie, waar 
we niks aan hebben. Kom vrienden, wees eens klaar en duidelijk. Staat Vlaanderens autonomie op de 
menukaart of niet en verbinden jullie er zich toe om dit onverwijld ook op de agenda te houden? Ik 
mag hopen op een positief antwoord. Misschien een apart strijdpunt voor jullie verkiezingsprogram-
ma. En tenslotte een vriendelijk verzoek om de Godsvredegedachte van onze Fronters te respecteren 
onder mekaar als Vlaams-nationalisten. Er zijn nog meer dan genoeg tricolore kapers voor jullie over 
om mee af te rekenen. Onze sympathie is er alvast mee gewonnen. 

Ued. Goetwillighe Dienaer, in alles wat ick lichtelyck vermach,

Hugo Maes
Waarnemend Voorzitter 

In onze webwinkel bieden wij naast vlaggen, zelf-
klevers en pins ook een mooi gamma aan boeken 
aan. Zowel boeken die wij zelf hebben uitgege-
vens als boeken van de betere Vlaamse uitge-
verijen. Neem snel een kijkje via www.vvb.org. 

 Verder in Grondvest
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Was jij er bij op 12 januari bij in Kortrijk? Toen 
vond onze nationale nieuwjaarsreceptie plaats.
Ruim 200 VVB’ers luisterden naar de gastheer 
Hans van Hove, gastspreker Nicolas Bouteca en 
waarnemend voorzitter Hugo Maes.

Gevarieerd is het minste wat je kan zeggen 
over de tijdinvulling van Luc Olyslagers. Naast 
VVB’er is hij ook een van de drijvende krach-
ten achter Doorbraak. We spraken met hem 
af en luisterden naar zijn verhaal, te mooi om 
voor onszelf te houden. 

12

10
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HET ECO-BELGICISME IS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 

❯ Nu al staat vast dat de klimaatproble-
matiek een belangrijk thema wordt bij de 
verkiezingen van 26 mei. Vooral Groen 
en Ecolo zullen daarvan profiteren. Dat is 
slecht nieuws voor de Vlaamse Beweging. 
Want laten dat nu net ook de meest uni-
taristische partijen zijn. Het gevaar is des 
te groter omdat de groenen steeds meer 
de neiging hebben om het milieuthema 
te koppelen aan het communautaire. De 
boodschap luidt dan: België zal pas een ef-
ficiënt klimaatbeleid kunnen voeren als de 
bevoegdheid inzake milieu wordt geher- 
federaliseerd. Tegelijkertijd schildert men 
de Vlaamse regering gretig af als de slechte 
leerling in de klimaatklas. 

Op een subtiele manier insinueren de eco-
logisten dat je de opwarming van de aarde 
enkel kunt tegenhouden door België weer 
te versterken en Vlaanderen af te bouwen. 
Met andere woorden: als je het klimaat 
wil redden, dan moet je ook een goede 
Belg zijn. Of omgekeerd, als je voor meer 
Vlaanderen ijvert, dan ben je tegen het kli-
maat. Het zou niet verbazen als we binnen-
kort Belgische vlaggen zien verschijnen op 
de talrijke klimaatmanifestaties.

Gelukkig zijn er bij Groen nog een paar 
politici met een Vlaamsgezinde reflex. Denk 
aan Bart Staes en Bjorn Roska. Er zullen in 

die partij ook wel mensen rondlopen die 
oprecht geloven dat een herfederalisering 
tot een efficiënter klimaatbeleid zal leiden. 
Maar zoals collega Nicolas Bouteca terecht 
aanstipte op de VVB-nieuwjaarsreceptie, is 
de motivatie om te pleiten voor herfedera-
lisering in wezen ideologisch. 

Al van bij de oprichting van Agalev is er bij 
de Vlaamse groenen een sterke Belgisch-
nationalistische stroming. Een van de op-
richters van de partij, Ludo Dierickx, was 
ook en vooral ideoloog van het neo-uni-
tarisme. Eddy Boutmans heeft er zich altijd 
op beroemd dat hij als staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking in de paars-
groene regering Verhofstadt de splitsing van 
die bevoegdheid heeft kunnen saboteren. 
Vandaag is Kristof Calvo de belangrijkste 
exponent van het eco-Belgicisme. Hij grijpt 
de klimaatproblematiek dankbaar aan om 
de klok terug te draaien naar het Belgique 
de papa (inmiddels al lang het Belgique de 
papy). 

Unitaristen zoals Calvo hebben tijdens de 
voorbije vijf jaar een belangrijke overwinning 
geboekt. Ze zijn erin geslaagd om het idee 
van ‘herfederalisering’ ingang te laten vinden 
in de media en in de publieke opinie. Door 
de communautaire zwijgplicht die de groot-
ste Vlaams-nationale partij zichzelf oplegde, 
kregen de Belgicisten vrij spel. Maar ook de 
niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging gaat 
hier niet vrijuit. Al te lang hebben wij ons in 
slaap laten wiegen door de valse zekerheid 
dat bevoegdheidsoverdrachten automa-
tisch in één richting gaan: van België naar 
Vlaanderen. 

De kans is reëel dat dit bij een volgende 
staatshervorming wordt omgekeerd. Het 
CD&V-ledencongres van november 2016 
aanvaardde het principe van de herfedera-
lisering. Sindsdien bestaat er in Vlaanderen 
een potentiële meerderheid voor een 
afbouw van de Vlaamse autonomie. 
Potentieel, omdat CD&V gelukkig nog heel 
wat Vlaamsgezinde politici telt. Maar die 
worden meer en meer in de hoek geduwd 
door het Belgicistische Beweging.net.

De Vlaamse Beweging moet dringend weer-
werk bieden tegen het sluipende gif van de 
herfederalisering. We moeten opnieuw in 
herinnering brengen waarom bevoegdhe-
den in het verleden zijn gespitst. Niet voor 

de mooie ogen van de Vlaams-nationalisten. 
Wel omdat er op Belgisch niveau geen ef-
ficiënt beleid meer kon worden gevoerd. 
Veel problemen waar de Vlaamse regering 
vandaag mee kampt zijn nog het gevolg 
van het vroegere Belgische wanbeleid. De 
chaotische ruimtelijke ordening, de lint- 
bebouwing, het ontbreken van een echte 
ring rond Antwerpen en Brussel: we heb-
ben het allemaal aan België te danken. Het 
is België dat van Vlaanderen het lelijkste land 
ter wereld heeft gemaakt. 

We moeten de publieke opinie ook waar-
schuwen voor de immense technische pro-
blemen die met zo een herfederalisering 
gepaard zouden gaan. Bijvoorbeeld op het 
vlak van het personeelsbeleid. Zouden er 
veel Vlaamse ambtenaren staan te trappe-
len om weer voor de federale overheid te 
gaan werken en te verhuizen?  En wat met 
de financiën?  Zal men bevoegdheden over-
hevelen van Vlaanderen naar België zonder 
een evenredige middelenoverdracht, zoals 
men vroeger in omgekeerde richting heeft 
gedaan? Dat zal niet gebeuren. Het zal eer-
der het tegenovergestelde zijn: Vlaanderen 
zal disproportioneel veel middelen moeten 
afstaan aan België. Of hoe herfederalisering 
dreigt uit te draaien op een nieuwe transfer.

En hoe zal men van drie uiteenlopende mi-
lieudecreten, op maat gesneden van de drie 
gewesten, opnieuw tot één unitaire wet 
komen?  In elk geval niet zonder ellenlange 
en hoogoplopende communautaire twisten. 
Wie denkt dat dit een efficiënter milieu-
beleid oplevert, die dwaalt. Erger nog, die 
vormt een gevaar voor het milieu. Want het 
milieubeleid opnieuw Belgisch maken, is de 
beste manier om het helemaal in de soep 
te doen draaien.

Bart Maddens
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Een uitgave van het Vlaams Komitee voor Brussel

Onderwijsoorlog in Brussel

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is woedend. En terecht! Ze is woedend op de COCOF, de Franse Gemeenschapscommissie, die 
een belangenconflict opwierp tegen een Vlaams onderwijsdecreet dat, onder meer in Brussel, de nieuwe inschrijvingsprocedures vastlegt. Het decreet 
wil de voorrangsregel voor Nederlandstaligen in Vlaamse scholen in Brussel optrekken van 55% tot 65%. Bovendien wordt een nieuwe voorrangsre-
gel ingevoerd: kinderen die – hoewel van huis uit niet Nederlandstalig – hun volledige schoolloopbaan vanaf de kleuterklas in het Vlaams onderwijs 
hebben gevolgd, krijgen ook bij voorrang toegang tot het Nederlandstalig middelbaar onderwijs.

Nijpend tekort
Deze maatregelen zijn volstrekt 
legitiem en beantwoorden aan 
een reële nood. Door de pijlsnel-
le demografische ontwikkeling 
van Brussel zijn er steeds meer 
schoolplichtige kinderen en zijn 
zowel de Franse Gemeenschap 

als de Vlaamse Gemeenschap verplicht steeds meer 
scholen bij te bouwen. Het tekort aan plaatsen 
blijft nijpend. De Vlaamse Gemeenschap is echter 
ijveriger dan de Franse Gemeenschap om op de 
nood in te spelen. “Tegen 2025 zal er één derde 
meer plaats zijn in Nederlandstalige scholen 
dan vandaag”, zegt Bianca Debaets, “De Franse 
Gemeenschap creëert er een vijfde meer.” En in de 
afgelopen jaren hééft de Vlaamse Gemeenschap 
al een inhaalbeweging gemaakt zodat het ‘markt-
aandeel’ van de Vlaamse scholen gestegen is tot 
boven de 20%.

Het Nederlandstalig onderwijs is echter zo succes-
vol dat, ondanks een steeds toenemende capaciteit, 
toch nog kinderen van Vlaamse gezinnen uit de 
boot vallen. Om die reden had onderwijsminis-
ter Pascal Smet in de vorige legislatuur al de 
voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen 
opgetrokken van 20% tot 55%. Maar dat leek 
dus niet te volstaan. Bovendien bleek het systeem 
discriminerend wat betreft de toegang tot de mid-
delbare school: kinderen die het Vlaams onderwijs 
doorliepen vanaf de kleuterklas kregen plots te 
horen dat er voor hen in het Vlaams middelbaar 
onderwijs geen plaats was.

Voor eigen deur vegen
Om een en ander correct te begrijpen: er is geen 
enkele Vlaamse school die vandaag 55% Vlaamse 
kinderen heeft in Brussel. Er zijn zelfs scholen en 
klassen waar geen enkel Nederlandstalig kind 
in zit. Het zal al mooi zijn als er een gemiddel-
de van 25% Nederlandstaligen in het Vlaams 
onderwijs zit. Dat komt omdat er een absolute 
voorrangsregels voor broertjes en zusjes geldt. Pas 
als die zijn ingeschreven treedt de 55%-regel in 
werking voor de resterende inschrijvingen. Men 
kan hoegenaamd niet beweren dat de Vlaamse 
Gemeenschap zijn verantwoordelijkheid niet op-
neemt ten aanzien van de vele Brusselaars die 
noch Nederlands- noch Franstalig zijn.

In plaats van het Vlaamse beleid stokken in de 
wielen te steken, zou het Franstalige onderwijs 
beter voor eigen deur vegen, vindt Debaets. Het 
Franstalig onderwijs is niet goed genoeg. Het 
bengelt onderaan de internationale klassementen 
inzake wetenschappen en wiskunde. En het slaagt 
er steeds minder in om haar burgers tweetalig op 
te leiden, nochtans een noodzaak in een gewest 
waar werkgevers smeken om tweetalige arbeids-
krachten. “We mogen zeggen waar het op staat: 
de volledige Franse Gemeenschap draagt hier een 
loodzware en historische verantwoordelijkheid. 
Zij laat duizenden kinderen en hun ouders in de 
steek. (…) In plaats van met een belangenconflict 
te goochelen zou de Franse Gemeenschap al haar 
energie moeten steken in een forse kwaliteitsin-
jectie voor haar eigen onderwijs”, aldus nog de 
staatssecretaris.

Franse Gemeenschap onbestuurbaar
De Franse Gemeenschap is echter halverwege 
deze legislatuur praktisch onbestuurbaar ge-
worden toen cdH plots de samenwerking met 
de PS opblies ten voordele van de MR. Dat had 
voor gevolg dat de MR de teugels in handen kon 
nemen voor het bestuur van het Waals Gewest. 
Maar in de Franse Gemeenschap leidde dit tot 
een patstelling omdat er daar – zonder de steun 
van DéFI – geen mathematische meerderheid 
was voor een MR-cdH-coalitie. Daardoor blijft de 
Franse Gemeenschap aanmodderen en is er van 
de onderwijshervormingen die op de sporen waren 
gezet met de ronkende naam ‘Le pact d’excellence’ 
weinig of niets terechtgekomen.

Het belangenconflict dat de COCOF heeft inge-
roepen leidt ertoe dat de nieuwe regels voor het 
volgende schooljaar niet zullen kunnen in werking 
treden en dat dit wellicht pas in het schooljaar 
2020-2021 zal kunnen.

Het Vlaams Komitee voor Brussel staat achter de 
maatregelen die het Vlaamse beleid hier heeft wil-
len nemen. Dat neemt niet weg dat het een mooie 
langetermijndoelstelling zou kunnen zijn om het 
Vlaamse marktaandeel in het Brussels onderwijs 
steeds verder op te trekken. Dat is gunstig voor 
alle Brusselaars en voor alle Vlamingen.

Bernard Daelemans
Politiek secretaris VKB

DE BRUSSELSE POST 

De Brusselse Post is een uitgave van het 
Vlaams Komitee voor Brussel
Drukpersstraat 20 – 1000 Brussel
info@vkb.vlaanderen

Hoofdredactie: 
Karel Adams (karel.adams@gmail.com)

Steun voor de werking van het VKB wordt 
in dank aanvaard op het rekeningnummer 
BE 38 4300 6955 7172. Fiscaal aftrekbare 
giften, vanaf 40 euro, dienen te worden 
overgeschreven op het rekeningnummer 
BE39 4099 5639 8119 van VVB-actie, met 
vermelding “Jurdische werkgroep”.

De Brusselse Post is een pluralistische publicatie van 
het Vlaams Komitee voor Brussel. Deze vereniging 
heeft als maatschappelijk doel “Het bevorderen van 
het Vlaams leven te Brussel”. Binnen deze doelstel-
ling staat De Brusselse Post open voor alle opinies 
zonder onderscheid. Auteurs en gastschrijvers zijn 
verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel.

COLOFON

EEN UITGAVE VAN HET VLAAMS KOMITEE VOOR BRUSSEL

Colofon
De Brusselse Post is een uitgave van het Vlaams Komitee voor Brussel 
Drukpersstraat 20 – 1000 Brussel. vkb.vlaanderen@gmail.com.
Hoofdredactie: Karel Adams (karel.adams@gmail.com). Steun voor de 
werking van het VKB wordt in dank aanvaard op het rekeningnummer  
BE 38 4300 6955 7172. Giften, ten gunste van onze juridische werking, vanaf 
40 euro, kunnen worden overgeschreven op het rekeningnummer BE39 4099 
5639 8119 van VVB-actie, met vermelding “Gemeenschappelijke jurdische 

werkgroep VVB-VKB”. De Brusselse Post is een pluralistische publicatie van het 
Vlaams Komitee voor Brussel. Deze vereniging heeft als maatschappelijk doel 
“Het bevorderen van het Vlaams leven te Brussel”. Binnen deze doelstelling staat 
De Brusselse Post open voor alle opinies zonder onderscheid. Auteurs en gast-
schrijvers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel.
Bezoek ook onze facebookpagina!
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1966-1968 toen Brussel voor Leuven Vlaams streed

Nadat de Vlaamse Beweging eind de jaren 50 eindelijk uit de catacomben van de naoorlogse repressie was gesukkeld, werd het al gauw duidelijk dat 
ze zeer snel opnieuw op volle toeren zou gaan draaien. Vanaf het begin van de jaren 60 stond ze weer sterk genoeg om haar thema’s opnieuw op de 
voorgrond van de nationale politiek te brengen. De “marsen op Brussel” en allerlei andere initiatieven hadden ervoor gezorgd dat de Vlaamse eisen 
(omtrent de taalgrens, werk in eigen streek, de situatie in en rond Brussel etc.) steeds luider waren gaan klinken. Met één Vlaamse verzuchting werd 
nochtans discreter omgegaan: de vervlaamsing van de katholieke universiteit van Leuven.

De slogan “Leuven Vlaams” zou vanaf 1962 
steeds luider gaan klinken. Frans Van der Elst, 
toenmalige voorzitter van de VU, bracht die eis 
o.m. openlijk te berde op de federale landdag 
van zijn partij die in 1963 in Wemmel plaats-
vond. In de jaren daarop organiseerden de 
VVB en het KVHV (de grootste studentenor-
ganisatie uit die tijd), regelmatig betogingen 
omtrent dat thema. Dit viel bij de Belgische 
bisschoppen niet in goede aarde. Zij wilden 
dan ook zo gauw mogelijk een einde stellen 
aan het politieke gebakkelei rond ‘hun’ uni-
versiteit. Menende dat ze nog steeds over 
heel wat gezag beschikten, deden ze dit met 
een ‘mandement’ dat op 13 mei 1966 werd 
verspreid. De inhoud van dit document was 
bijzonder autoritair. Leuven zou tweetalig 
blijven en de studenten en professoren die 
het hier niet mee eens waren werden zonder 
meer verzocht hun studies of job aan een an-
dere hogeschool te gaan verderzetten. “Roma 
locuta, causa finita”.

Zodra de inhoud van het mandement bekend 
was, stond Vlaanderen in rep en roer. De stu-
denten van alle universiteiten (die van Leuven 
op kop) gingen massaal in staking. Hun voor-
beeld werd al gauw gevolgd door die van de 
instellingen van wat toen het NUHO heette 
(Niet universitair hoger onderwijs) en door de 
leerlingen van de hoogste graad van de mid-
delbare scholen. Er werden in alle steden van 
Vlaanderen betogingen georganiseerd. Op het 
Zangfeest bracht Miel Cools zijn antikleri-
kaal ‘Geuzenlied’. Het werd door de 30.000 
aanwezigen met laaiend enthousiasme ont-
haald. Kortom, Vlaanderen was in een soort 
Beeldenstorm light terecht gekomen.

Graaf van Egmont: 
‘Tehuis aller Vlamingen’
Merkwaardig is dat die strijd in Brussel op 
zijn minst even fel als in de rest van het land 
werd gevoerd. Dit is waarschijnlijk te wijten 
aan het feit dat iedere Nederlandstalige die 
toen in de hoofdstad woonde in mindere of 
meerdere mate Vlaamsgezind was (het gevolg 
van de felle anti-Vlaamse haatcampagnes van 

het FDF) en mekaar allemaal min of meer 
kenden. Zij ontmoetten elkaar immers op een 
paar spontaan ontstane contactpunten. In de 
onmiddellijke omgeving van de Beurs had 
je de “Graaf van Egmont”, een groot café dat 
zich meer dan terecht “Tehuis aller Vlamingen” 
noemde.

In de verschillende vergaderzalen van “De 
Egmont” kon iedereen terecht, de linksen, 
de rechtsen, de katholieken, de vrijzinnigen, 
de kaarters, de schakers, de koorzangers etc. 
Tijdens de week zat de gelagzaal er boven-
dien elke middag vol met leerlingen uit de 
Vlaamse scholen uit de omgeving (Sint-Jan 
Berchmanscollege, Maria-Boodschap, Sint-
Joris, het Vlaams atheneum uit de Moutstraat 
etc.) die er hun lunchpakket kwamen opeten.

In de kelders onder het café waren twee jeugd-
clubs gevestigd waar elke zaterdag- en elke 
zondagavond gedanst werd. Ze waren bei-
den zeer populair omdat zij Nederlandstalig 
waren en bovendien stukken goedkoper dan 
de klassieke uitgaansetablissementen van de 
hoofdstad. Het talrijke publiek dat ze bezocht, 
bestond voor het grootste deel uit studen-
ten en leerlingen van alle Nederlandstalige 
onderwijsinstellingen die je maar in Brussel 
kon vinden. Het comité “Leuven Vlaams” dat 
onmiddellijk na 13 mei opgericht werd koos 
de ‘Egmont’ als hoofdkwartier en de jeugd-
clubs als propagandacentra en kwam hierdoor 
in de gedroomde gelegenheid om zeer snel 
een netwerk uit te bouwen waarmee het al 
de Vlaamse scholen kon bereiken.

Schoolstaking
Op de eerste zaterdag na 13 mei werd van 
start gegaan. Er waren met een stencilmachine 
een massa kleine pamfletjes gedrukt. De tekst 
ervan: “Leuven Vlaams: schoolstaking vanaf 
maandag. Maandagmiddag 12.00 u. betoging 
Anneessensplein”. Zaterdag- en zondagavond 
werden de leerlingen uit de verschillende on-
derwijsinstellingen die voor een avondje uit 
naar de clubs kwamen, van een behoorlijke 
voorraad van die vluchtschriften voorzien. 

Ze kregen de opdracht die maandagmorgen 
aan de poort van hun respectievelijke scholen 
uit te delen. De leden van het comité die die 
ochtend ter plekke gingen om er de situatie 
na te gaan, stelden al heel vlug vast dat hun 
oproep massaal gevolgd werd. Beter nog, op 
het middaguur kwamen meer dan duizend 
jonge Vlamingen op het Anneessensplein sa-
men. Ze waren bovendien van zelfgemaakte 
spandoeken en betogingsborden voorzien. 
De meisjes van Regina Caeli vielen het meest 
op. Ze droegen het uniform van een deftige 
katholieke meisjesschool maar velen onder 
hen hadden borden met als tekst “Ram vlam, 
weg met de bisschoppen” meegebracht. Zij na-
men de kop van de demonstratie. Die was 
immers niet aangevraagd en er werd vanuit 
gegaan dat indien de politie tussenbeide zou 
komen, zij minder brutaal zou optreden tegen 
meisjes dan tegen jongens… Maar die politie 
was compleet verrast zodat de betoging zon-
der noemenswaardige incidenten tot aan het 
Rogierplein kon geraken waar ze ontbonden 
werd. Het was leuk om naar het gechoqueerd 
gezicht van de Franstalige Brusselaars te kijken. 
Ze hadden zich immers nooit kunnen voor-
stellen dat er zelfs in Brussel voor “Leuven 
Vlaams” zou betoogd worden.
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In de loop van de weken die hier op volgden, 
werd de staking vol gehouden. Maar straat-
acties op het getouw zetten werd echter min-
der vanzelfsprekend. De politie had blijkbaar 
de opdracht gekregen elke demonstratie in 
de kiem te smoren. Het gebeurde meer dan 
eens dat jonge mensen die op straat onder 
elkaar Nederlands aan het praten waren, als 
potentiële betogers werden beschouwd en 
dus administratief aangehouden werden. Het 
comité nam de organisatie in handen. Daar 
waar leerlingen het niet aandurfden aan een 
stakingspiket bij de eigen school deel te ne-
men, werden die vervangen door jongens en 
meisjes uit een andere school. Scholen die 

kost wat kost de staking wilde tegenhouden 
en hun leerlingen verboden er aan deel te 
nemen, werden zwaar onder druk gezet. Er 
werden regelmatig demonstraties voor de 
ingangspoort van die instellingen gehouden.

Leden van het comité slaagden er zelfs in 
bij nacht binnen te dringen in het Heilig-
Hartcollege van Ganshoren om er in de klas-
sen stakingsaffiches te plakken. De volgende 
dag fouilleerde de directie de kamers van alle 
internen maar ving uiteraard bot. Kortom de 
repressie slaagde er niet in de acties te doen 
stilvallen.

De Brusselaars beperkten bovendien hun inzet 
niet tot hun eigen stad. Het comité beschikte 
over een bestelwagen van de Volksunie waar-
mee mensen die wilden deelnemen aan de 
dagelijkse avondbetogingen in Leuven, naar 
de Dijlestad werden vervoerd. De maand mei 
wordt echter jammer genoeg gevolgd door 
juni, de examenmaand bij uitstek. Het gevolg 
hiervan was dat de strijd voor “Leuven Vlaams” 
die over heel Vlaanderen voornamelijk door 
leerlingen en studenten gevoerd werd, moest 
opgegeven worden.

Ook Brusselse universiteit gesplitst
Niet voor lang echter, want in januari 1968 gaf 
de ACAPSUL (de vereniging van het Franstalig 
personeel van de “Université de Louvain’) een 
verklaring uit waarin niet alleen de tweetalig-
heid van Leuven werd geëist, maar ook van 

het groot stuk Vlaams-Brabant dat een drie-
hoek vormt tussen Leuven, Waver en Brussel. 
Vlaanderen reageerde furieus. Opnieuw wer-
den overal universiteit- en schoolstakingen 
georganiseerd. Uiteraard ook in Brussel waar 
het comité “Leuven Vlaams” opnieuw aan het 
werk ging. De verrassingsbetoging die van-
af het Anneessensplein dwars door Brussel 
trok werd met hetzelfde succes herhaald, maar 
de agitatie was deze keer nog sterker dan in 
’66, er werden zelfs meetings voor “Leuven 
Vlaams” in een aantal scholen georganiseerd 
en ook in enkele zalen van de stad. De politie 
reageerde keihard. In Stokkel chargeerde ze 
op leerlingen die gewoon tijdens de speeltijd 
op het speelplein van hun school “Leuven 
Vlaams” scandeerden. Vlaamse jongeren die 
aanwezig geweest waren op een meeting die 
plaatsvond in Molenbeek, werden zonder meer 
aangehouden op het ogenblik dat zij de brug 
betraden van het kanaal die de grenst vormt 
tussen deze gemeente en de stad Brussel. Ze 
werden urenlang vastgehouden.

Maar deze keer luwde de agitatie niet. In fe-
bruari viel de regering over de zaak Leuven. 
De kerk gaf wat later toe en besliste tot de 
volledige vervlaamsing van de KUL. De strijd 
was gewonnen en de overwinning was groter dan 
verwacht. In het kielzog van “Leuven Vlaams” 
werd immers ook de Brusselse universiteit gesplitst 
en zouden de drie traditionele partijen in de loop 
van de volgende jaren gewoon één voor één in 
twee stukken breken.

Een anekdote

Paul Goossens die tot 1967 preses van KVHV 
Leuven was geweest, was er niet echt in gelukt 
deze vereniging meer naar links te doen evolu-
eren. Hij verliet het Verbond en stichtte de SVB 
(Studenten Vakbeweging) die maar een kort be-
staan heeft gekend. Er bestond een kleine afdeling 
van de SVB aan de Nederlandstalige afdeling 
van de ULB (Université libre de Bruxelles: de 
universiteit van Brussel was op dat ogenblik nog 
niet gesplitst). Die had op 24 januari 1968, een 
namiddaglezing door stichter Paul Goossens ge-
pland. Daar op dat ogenblik de Leuvense crisis 

stilaan een hoogtepunt bereikte kwam dit voor 
de Franstaligen als een reuze provocatie over. 
Er werd dan ook van alle kanten gemobiliseerd 
om de spreekbeurt onmogelijk te maken. Het 
voorwendsel was dat de voordracht ook zou 
bijgewoond worden door meisjes van de vrije 
Nederlandstalige tolkenschool Marie Haps die 
in de buurt van de campus gevestigd is. Meisjes 
uit een katholieke instelling in de gebouwen van 
de ULB, stel u voor. Wat een heiligschennis! Wat 
er ook van zij, de organisatoren van de bijeen-
komst kregen schrik en vroegen versterking aan 
het “Leuven Vlaams comité” van de hoofdstad. 
Dat ging op zoek naar wat stoere kerels die zich 

die dag konden vrijmaken. Er werden een paar 
leden van de Brusselse VMO 1 gevonden die de 
klus wilden klaren. Het waren zij die tijdens heel 
die woelige namiddag ervoor zorgden dat Paul 
ongedeerd bleef. Toch merkwaardig dat deze 
laatste nu overal waar hij nog het woord krijgt, 
rondbazuint dat hij in 68 van de VMO meer 
slaag als van de politie heeft gekregen.

1 Het betreft hier de eerste VMO die geleid werd door 
Bob en Wim Maes en in die jaren behoorlijk populair was. 
Die Vlaamse militanten ORGANISATIE heeft zichzelf 
in 1971 ontbonden en heeft niets te maken met de later 
door Bert Erikson opgerichte Vlaamse militanten ORDE 
die als privémilitie werd veroordeeld.
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Gaité…

Een zoveelste ondoordachte maar dure bevlieging 
van voormalig cultuurminister Bert Anciaux (sp-
a), was de huurkoop van het vroegere Vaudeville-
theater La Gaité aan de Wolvengracht om er 
samen met Marokko een “Vlaams Marokkaans” 
cultuurcentrum Daarkom (jullie huis) te vestigen. 
Huurprijs:€ half miljoen, waarvan de helft voor 
elke partner. Daarkom kwam nooit van de grond 
door gebrek aan belangstelling van de doelgroep 
(allochtone hangjongeren),voortdurende sluitin-
gen en herstellingswerken wegens onverwachte 
bouwschade, enz. Het ontslag , maart 2016, van 
de inmiddels onder Joke Schauvliege (CD&V) 
aangestelde crisismanager en tenslotte van de hele 
ploeg , was de genadeslag. De vereniging werd 
ontbonden. Om van de huurkoop die tot 2021 
liep af te geraken kocht de Vlaamse regering ze af 
tegen anderhalf miljoen €. Sedertdien stond het 
gebouw in volle toeristisch centrum te verloederen.

…redivivus

Wie met een beetje gezond verstand begiftigd is, 
zou denken dat de bevoegde politici met beide 
handen de kans zouden aangrijpen om die dure 
nachtmerrie op te doeken. Maar dit is niet hoe 
politici denken. Wijlen Daarkom werd begin 2017 
vervangen door Darna (ons huis), een vzw met 
dezelfde doelstellingen en dezelfde toelage. “Deze 
nieuwe samenwerking van Vlaams–Marokkaanse 
culturen moet volgens huidig cultuurminister Sven 
Gatz (Open VLD), “zichtbaar zijn in heel Brussel 
en in de rest van Vlaanderen” (medegedeeld in 
2016). Van die stoere voornemens hebben wij 
sedertdien niet veel gemerkt. Wel heeft Darna een 
toevluchtsoord gevonden in de jongerenmuziek-
tempel ‘Ancienne Belgique’ (AB). Interessant: de 
nieuwe directeur van Darna is tevens directeur 
van de AB, en ja, op de affiche van AB staan 
door Darna gesteunde optredens. Zo in decem-
ber 2018 treedt een “belgo-morroccan indy (?) 
popgroep op, die noch in het Nederlands, noch in 
het Marrokaans zingt. Eigenlijk komt die gehele 
operatie neer op een bijkomende toelage voor 
de AB…. Voor ons niet gelaten, maar was dat 
de bedoeling? 

Een gemiste kans

En wat gebeurde inmiddels met de Gaité-
bouwval? Daar zijn nu grote werken bezig met 
het oog op de bouw van flats, met een modewoord 
“smart” genoemd. Gelukkig lijkt het de bedoeling 
het eclectisch fronton te bewaren. De Vlaamse 
regering heeft spijtig genoeg een kans gemist om 
van de Gaité een tempel voor de lichte muziek en 
de populaire opera te maken voor melomanen die 
afgeschrikt zijn door de extreme experimenten 
van de nabije Muntschouwburg. Het Brussels 
Operettetheater dat volle zalen trekt en jonge 
talenten een kans geeft toont aan dat daar een 
publiek voor bestaat.

André Monteyne

GROOT BRUSSELDEBAT

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 
2019 worden de verschillende scenario’s voor 
de institutionele toekomst van onze hoofdstad 
in stelling gebracht.

Daarbij gaan de vertegenwoordigers van 
de partijen, vertegenwoordigd in de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
in gesprek met de laureaten van de Albert 
De Cuyperpenning 2017, auteurs van het 
Brusselboek, Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

Datum: 
dinsdag 19 februari 2019 om 20.00 uur

Plaats: 
GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel

Met:
- Arnaud Verstraete voor Groen
- Hannelore Goeman voor sp.a
- Brigitte Grouwels voor CD&V  
- Johan Van den Driessche voor N-VA  
- Sven Gatz voor Open-VLD 
- Dominiek Lootens-Stael voor Vlaams 

Belang.
 - Hendrik Vuye en Veerle Wouters

Moderator: 
Bernard Daelemans.

Deelnameprijs is gratis mits inschrijving op 
vkb.vlaanderen@gmail.com

Het debat wordt georganiseerd door het 
Vlaams Komitee Brussel i.s.m. de Vlaamse 
Volksbeweging. 
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LUC OLYSLAGER OVER DE VVB EN MEER 
Luc Olyslager die op Sinterklaasdag het levenslicht zag, is voor de meeste lezers een nobele onbekende. En toch weer niet. Dat wordt verder wel 
duidelijk. Deze merkenbouwer, strategieplanner en opiniemarketeer is één van de drijvende krachten achter de hedendaagse Doorbraak. Deze 
zomer ontmoetten we elkaar op het halve eeuw verjaardagsfeestje van Dirk Laeremans. De man die in de jaren negentig (in het zog van Jan 
Jambon en Peter De Roover) de VVB op technisch vlak op een hoger niveau tilde en in 1995 hoofdredacteur van Doorbraak (toen de voorganger 
van Grondvest) werd. Luc begroette me daar met iets van in de trant van “Wie we hier hebben. Steven, de man die me terug bij de Vlaamse 
beweging heeft gebracht.” Als dat geen reden is voor een interview. Maar ook wel omdat hij deel uit zal maken van de reflectiegroep over ons 
nieuw beleidsplan 2020-2024.

❯ Die begroeting, was dat een gimmick? 
Vast en zeker niet. 

Was het niet via Karl Drabbe dat we in 
contact kwamen? 
Inderdaad. Ik kende Karl van bij Nova Civitas, 
de denktank van Boudewijn Bouckaert. En 
vanuit onze samenwerking is de opportuni-
teit ontstaan om een doorlichting te maken 
van de VVB. Zo leerde ik in 2004 de VVB 
van nabij kennen. En wat misschien belang-
rijker was, zo kreeg ik het vertrouwen om 
de VVB van binnenuit te benaderen. 

En wat viel je toen in de eerste plaats op? 
De enorme openheid van het toenmalig 
bestuur. Plus de motivatie om een positief 
en wervend verhaal naar buiten te brengen. 
Ik heb toen de gelegenheid gekregen om 
met de meeste betrokken opiniemakers 
zoals Bart De Wever, Bart Maddens (poli-
ticoloog), Peter De Roover, Jan Jambon, en 
andere betrokkenen diepgaande gesprek-
ken te voeren. In een volgende stap obser-
veerde ik hoe men van buitenaf over de 
VVB dacht. Zo bleek dat er een grote kloof 
was tussen de eigen ambities en drijfveren 
van de VVB en hoe de buitenwereld de VVB 
zag. Deze kloof is te wijten aan communi-
catiekracht en de mate waarin men zijn vi-
sie éénduidig kan profileren zowel naar de 
eigen achterban als naar de buitenwereld. 
Greenpeace, Natuurpunt, Voka, WWF, Iti-
nera zijn voorbeelden van intersubjectieve 
organisaties die mensen niet a priori fysiek 
kennen maar waar ze wel een éénduidige 
persoonlijkheid in herkennen. 

Kan je dat wat nader verklaren? 
We moeten er vandaag van uitgaan, in te-
genstelling tot vroeger, dat we veel meer 
informatie te verwerken krijgen. Men krijgt 
doorlopend impulsen op basis waarvan 
men beslist of het de moeite loont of niet 
om er aandacht aan te besteden. Onder 
meer door de talloze nieuwskanalen en 
sociale media komen er dagelijks tientallen 
stimuli op ons af. Je hebt geen tijd meer om 
op al deze prikkels diepgaand in te gaan. 

Om alles te kunnen verwerken ontwikkelt 
men een selectief waarnemingsvermogen, 
dat continu aandachtspunten wegfiltert of 
doorlaat. Daarom neemt het belang van 
sterk geprofileerde opiniemerken toe. Op 
basis van een opiniemerk worden keuze-
processen gefaciliteerd en complexe mate-
rie vereenvoudigd. Opiniemerken zijn zeer 
belangrijk vandaag de dag. De VVB moet 
eraan werken een opiniemerk te worden, 
zoals Doorbraak dat vandaag is. Het concept 
van de Vlaamse Beweging is een zeer ruim 
en complex. Het tracht uiteindelijk het vol-
ledige spectrum van facetten die bijdragen 
tot Vlaamse staatsvorming te omvatten. 

Geen gemakkelijke positie. 
Neen en zeker niet omdat hier net het doel 
van de VVB ligt. De complexiteit maakt het 
moeilijk om aan te tonen waarvoor de VVB 
staat en is te versnipperd om mensen doel-
treffend aan te trekken. Hoe maakt de VVB 
vandaag de meningen duidelijk en commu-
nicatief? Door zeer goed onderbouwde 
visie, maar het is zwaar om die wervend 
naar buiten te brengen. De analyse wordt 
hierdoor te veel gemaakt door de tegen-
standers. Er worden oplossingen geboden, 
maar de opponenten recupereren die in 
hun eigen voordeel en portretteren de VVB 
dan op negatieve wijze als onverdraagzaam 
(want we zijn bijvoorbeeld ‘weer’ tegen 
de Walen). De VVB-argumentatie wordt 
hierdoor beperkt en ingekapseld door de 
tegenstanders die de VVB in de publieke 
opinie weten te reduceren tot een onver-
draagzaam zootje. 

Dat was in 2004 al het geval en is nog 
steeds zo. Is er dan eigenlijk iets veran-
derd? 
Jawel, er is veel veranderd. Het verenigings-
leven waar de visie wordt uitgedragen één 
op één. Op lokaal niveau werkt dit. Maar 
tegelijkertijd, deze manier van mobiliseren 
leidt tot een enorme vergrijzing. Mensen 
die we lokaal activeren vergrijzen. Dit komt 
doordat bij de jongere generatie deze ma-
nier van mobiliseren niet meer aan de orde 

is. Jongeren zijn meer online via sociale me-
dia actief en georganiseerd. 

Is dat niet de globale tendens, ook bij  
andere bewegingen?
De realiteit is niet veranderd, maar onze 
manier van communiceren is verouderd. 
De nieuwe generaties hebben intense con-
tacten via de sociale media. We hebben dit 
nog altijd niet kunnen omarmen. Dat is een 
grote tekortkoming die we hebben. We 
staan vaak nog weigerachtig tegenover deze 
ontwikkelingen. Ouderen zeggen vaak dat 
“Facebook asociaal en vervreemdend is”, 
maar voor jongeren zijn vrienden via sociale 
media even tastbaar als in de fysieke wereld. 
We dienen er van uit te gaan dat mobilisatie 
via sociale media moet. Bereik en likes zijn 
vandaag de dag zeer belangrijk geworden. 
Maar we zijn niet in staat om ons snel ge-
noeg aan te passen aan de huidige trends.

De pagina’s van de VVB op Facebook en 
Twitter zijn niet voldoende?
De inhoud die de VVB er brengt, is nog 
steeds die van vroeger maar in een nieuw 
kleedje. Via de nieuwe media brengen jullie 
nog altijd dezelfde informatie. We komen 
alles te weten door media en sociale media. 
Traditionele media zijn éénrichtingsverkeer. 
De realiteit kan enkel dat zijn wat de media 
ons voorstellen, nu is het meer één op één. 
We worden zelf de eindredacteur van de 
informatie die we ontvangen en delen. Dit 
is ook bevrijdend. Ofwel bestrijd je deze 
ontwikkeling (dat doen ze in Noord-Korea) 
ofwel omarm je deze nieuwe ontwikkeling. 

Werk op digitale plank dus. 
Een visie is pas relevant als we die één- 
vormig uitdragen. We moeten interesses 
clusteren in een persona, dat is een per-
soonlijkheid die is samengesteld uit alles wat 
je kenmerkt. En van daaruit kan je deze per-
sona voeden en uitstralen op alle niveaus. 
Je moet daarvoor tegenwoordig nergens 
meer naartoe gaan, dat kan online. Voor de 
oudere generaties is dat een grote veran-
dering geweest. In vaktermen zijn wij ‘digital 
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migrants – digitale migranten’. Maar de jon-
ge generaties zijn hiermee opgegroeid. Het 
is voor hen evident. Zij zijn ‘digital natives’, 
het is hen aangeboren. Het is niet langer 
smartphone óf omgeving maar smartpho-
ne én omgeving. Jongeren maken zelf hun 
programma via Youtube. Dit is nog maar 
het begin. De ontwikkelingen gaan verder, 
samen met de maatschappelijke acceptatie. 
De privacy discussie is ook zoiets dat top 
down is, het internet is de echte publieke 
ruimte geworden. De privéruimte is de fy-
sieke wereld. In de publieke ruimte kunnen 
ze veel meer zijn zonder dat het impact 
heeft op de fysieke wereld. De kloof tussen 
reële en virtuele wereld bij jongeren is weg. 
Het komt er op neer dat de VVB haar be-
staansrecht moet vertalen naar die verrijkte 
wereld waarin jongeren hun keuzes maken 
en delen.

Kan je meegaan in die ontwikkelingen  
zonder je oudere achterban te verliezen?
Ook ouderen dragen ons project inhou-
delijk. De rijkdom aan visie en maatschap-
pelijke betrokkenheid, die know how; daar 
hebben we een heel breed draagvlak voor. 
Dit moeten we zelf naar buiten kunnen 
brengen zonder dat het wordt vertekend 
door onze tegenstanders. De begunstigde 
van het VVB-project is de hele samenleving, 
maar het wordt door de ‘staatsbehouden-
de’ media uitgelegd als een achterhoede-
gevecht van en in de Vlaamse beweging. Ik 
verwijs hierbij bijvoorbeeld naar het artikel 
dat over de Vlaamse beweging in november 
in Knack verscheen. Divide et impera, dat 
wapen hanteren onze tegenstrevers nog 
steeds. 

We zien dat tegelijkertijd dat in de  
publieke opinie een groot draagvlak ont-
staat over de Vlaamse identiteit. 
Maar wat betekent dit? Wat is voor de 
Vlaamse Volksbeweging identiteit? Is dat een 
eng nostalgisch gegeven of een toekomst-
gericht, trendsettend Vlaanderen? Dan 
definieer je identiteit anders. Dit zou inte-
ressant zijn om te toetsen via de VVB. Wat 
betekent Vlaanderen voor u? Wij romanti-
seren dit; trouwens België wordt evenzeer 
geromantiseerd. Er wordt vaak een beeld 
geschetst dat Vlaanderen staat voor een 
optelsom van dreiging en conflict. Terwijl 
voor veel mensen Vlaanderen is ingevuld 
met waarden die zeer positief zijn. Dat han-
delt over een Vlaanderen dat grotendeels 
onafhankelijk is en dat op heel wat vlakken 
zelfbeschikking heeft. 
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De bescherming van de 
mensenrechten van EU-
burgers en de diversiteit 
van de bevolking moeten 
centraal staan   in het EU-
project.

Wat moet de rol van de VVB dan zijn? 
De VVB moet de mensen inlichten over 
concrete politieke kwesties. Enerzijds heb-
ben jullie een rijkdom aan intelligentsia, 
kennis, analytisch vermogen. Die inzich-
ten moet worden geconcentreerd in een 
sterk onderscheidend imago. Anderzijds is 
er de communicatiestijl. Die moet volledig 
positief wervend worden gemaakt in de 
samenleving. Informeren blijft het belang-
rijkste aspect. Het eerste is het belang-
rijkste. Je moet immers rekening houden 
met twee andere sterke opiniemerken in 
hetzelfde speelveld, namelijk de N-VA en 
het VB.

Genoeg over de VVB. Laat het ons eens 
over een van je oogappels hebben, Door-
braak. Trouwens een kind van de VVB dat 
op eigen voeten is gaan staan. Streeft 
Doorbraak naar hetzelfde als de VVB?
Doorbraak wordt een sterk merk. Bij Door-
braak hebben we veel opiniemakers, ook 
jongeren, die een redactie vormen met 
veel capaciteiten. We hebben geloofwaar-
digheid verkregen, die niet zozeer aanzet 
tot activisme maar wel tot het vormen van 
een eigen opinie. Dit fenomeen kent twee 
elementen: we zijn niet schuw van con-
fronterende ideeën en het verspreiden 
van zo’n ideeën zet aan tot nadenken en 
een kritische blik.

Confronterende ideeën, inderdaad. Ik 
krap soms in mijn haren bij het lezen 
van sommige milieu-artikelen. En ik kan 
me voorstellen dat sommige lezers stel-
len “Wat is de meerwaarde van jullie  
islam-conservatieve opiniemaker”?
Klimaat en milieu zijn op het hoogste ni-
veau gepolitiseerd. Je moet ook inzichten 
aanbieden die niet in de mainstream me-
dia voorkomen. Met o.a. auteur Jan Jacobs 
proberen we anderen ideeën aan het licht 
te brengen en het taboe op kritische re-
flectie over klimaat te doorbreken. Meer 
in het algemeen, we zijn geen propaganda 
medium. Iedereen moet zijn eigen mening 
kunnen vormen. We willen het kritische 
denken motiveren. (Glimlachend) Hier 
volgen we Peter Mertens volledig: “Bij ons 
denkt de lezer zelf!”. Daarom brengen we 
teksten waar mensen niet a priori mee ak-
koord gaan maar worden uitgedaagd om 
zelf een standpunt in te nemen. 

Oké, al lijkt het me soms qua milieu 
eerder negationisme dan oplossingen 
aanreiken. Tenzij niets doen een oplos-

sing zou zijn. Iets anders dat sommige 
wenkbrauwen doet fronsen. Eén miljoen 
bezoekers? 
Ons bereik groeit stelselmatig. Momenteel 
hebben we tien- tot achttienduizend be-
zoekers per dag. En dat zijn niet altijd de-
zelfde bezoekers. We bereiken gemiddeld 
130 000 unieke bezoekers per maand. Dat 
beschouwen we als ons vast lezerspubliek. 
Wel is gebleken dat de voorbije 12 maan-
den één miljoen surfers minstens éénmaal 
op Doorbraak hebben geklikt. Uiteraard 
zijn dit niet allemaal trouwe lezers gewor-
den. We worden ook intens gedeeld via 
Twitter waardoor we een breed draagvlak 
opbouwen bij opiniemakers. Twitter is ide-
aal om op compacte wijze te communi-
ceren zodat men in amper drie seconden 
kan beslissen om een artikel verder te 
lezen. 

Sterk werk. Werkt de geloofwaardigheid 
van Doorbraak? We zien soms iemand van 
jullie op tv commentaar geven op politie-
ke kwesties. 
Doorbraak is volledig onafhankelijk. De in-
houd is uiteenlopend, meer dan een me-
ning. Doorbraak schuwt geen controversië-
le thema’s, maar vermijdt oppervlakkigheid. 
Zo onderhouden we onze geloofwaardig-
heid en wordt ook onze commentaar op 
politieke kwesties gewaardeerd als bijdra-
ge tot het debat. Dat is verfrissend in het 
medialandschap. Vroeger stonden media 
in het verlengde van een zuil. Bij ons zijn er 
confronterende, unieke en vaak tegenge-
stelde meningen waardoor de lezer wordt 
aanzet de eigen opinievorming beter te 
onderbouwen. Geen groter gelijk dan het 
eigen gelijk, zegt men vaak. 

Onze impact op de samenleving vergroot 
door ons onderscheidend vermogen. Le-
zers die onze inhoud delen of contesteren, 
plaatsen het artikel in de eigen online-eta-
lage en delen 20, 100 of 1000 maal, des-
noods aangevuld met een eigen commen-
taar. Het intens delen van spraakmakende 
artikels via sociale media zorgt regelmatig 
voor een sneeuwbaleffect.

In het al aangehaalde artikel in Knack 
word Doorbraak in de rechtse hoek ge-
plaatst. En niet alleen daar. 
Volgens mij zijn rechts en links totaal ach-
terhaalde concepten. Het is politieke pro-
filering van het verleden. Er is vandaag een 
andere breuklijn, namelijk die tussen voor-
uitstrevend en behoudsgezind. Onder 

vooruitstrevend vallen degenen met een 
duidelijk wervend toekomstbeeld voor de 
samenleving.

En waar plaats je daar Doorbraak? 
Toekomstgericht en vernieuwend. We in-
vesteren sterk in kritische opinievorming 
en ook de nodige technologie om onze 
inhoud zo breed mogelijk toegankelijk te 
maken.

Ten slotte, is Doorbraak een concurrent 
van de VVB? 
Neen, helemaal niet. Doorbraak is niet acti-
vistisch. Het DNA van Doorbraak is dat we 
een medium zijn. We werken opiniërend 
via de media. We zijn geen ledenvereni-
ging. De VVB heeft een medium maar is 
geen medium. Dat is het grote onder-
scheid. De VVB kan wel verder uitgroeien 
tot een sterk opiniemerk. En daar kunnen 
we elkaar ook versterken.

Stof genoeg om mee aan de slag te gaan. 
Bedankt Luc. 

Steven Vergauwen
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EEN BIJZONDERE GAST 

OP HET ZANGFEEST, 

GUIDA SELLARÈS

❯ Beter en zinvol samenwerken, zo ver-
woordde waarnemend voorzitter Hugo 
Maes in Kortrijk één van de VVB-doelstel-
lingen voor 2019. Dank zij onze goede con-
necties in Catalonië slaagden we er in om 
naast de Vlaming Wim Souttaer, ook een 
Catalaanse topnaam te strikken voor het 
Zangfeest. Guida Sellarès i Buscart, gebo-
ren in 1979 in de omgeving van Vic, bege-
leidt zichzelf op de diatonische accordeon. 
Zij begon haar carrière onder invloed en 
lering van Carles Belda en Benjamin Macke. 
Ze maakte deel uit van heel wat groepen 
en bracht in 2014 een eerste album uit, Per 
Amor a l’art. Liefde voor de kunst, zouden 
we vrij kunnen vertalen. 

Sinds 2007 geeft ze les aan de openbare 
school El Roure Gros. Daar ontwikkelt elk 
kind zijn persoonlijke projecten op basis van 
zijn eigen interesses en behoeften. Ze be-
geleidt de kinderen door middel van artis-
tieke en creatieve experimenten en opent 
zo de poort naar de fascinerende wereld 
van de muziek. Daarnaast componeert ze 
regelmatig. Veel van haar composities haal-
den de tekstboeken van verschillende uit-
gevers en/of (kinder)koren. Een door haar 
in 2007 getoondichte cantate wordt jaar na 
jaar door het hele land opgevoerd. Onze 
gaste, die nauw in contact staat met gelijk-
gestemde (letterlijk en figuurlijk) stemmen 
in Frans-Vlaanderen, kijkt uit naar haar op-
treden hier. Zo liet ze ons weten dat Vlamin-
gen en Catalanen heel wat zaken gemeen 
hebben. We zijn benieuwd hoe dat ook mu-
zikaal zal klinken. Bestel dus maar alvast uw 
kaarten voor het Zangfeest. U leest er alles 
over in de brochure die u als bijlage bij dit 
nummer vindt. 

VIJFDE ICEC-COLLOQUIUM 
IN HET EUROPEES PARLEMENT

❯ Bij het aanbreken van de lente, op  
donderdag 21 maart organiseert onze in-
ternationale koepel ICEC haar ondertussen 
al vijfde colloquium in het Europees Par-
lement in Brussel. Europees parlementslid 
(MEP) Mark Demesmaeker is onze gast-
heer. De presentatie ligt in de bekwame 
handen van Wilfried Haesen. Deze confe-
rentie behandelt twee cruciale en actuele 
onderwerpen. 

WELKE GEVOLGEN HEEFT DE BREXIT?
We schrijven half januari, Theresa May heeft 
net een erg bittere brexitpil moeten slikken, 
maar als Engelse poes met vele levens over-
leefde ze wel een vertrouwensstemming. 
Op dit ogenblik weet geen kat waar het 
met de brexit naar toe gaat. Er is hier veel 
commotie, maar die is er in Schotland en 
Ierland nog veel meer. Bernard Daelemans, 
woordvoerder voor ICEC-Vlaanderen zal 
de inleiding verzorgen en twee buitenland-
se sprekers voorstellen. Robin McAlpine is 
directeur van Common Weal, de opvolger 
van de YES-campagne in Schotland. Een Eu-
roparlementslid van Sinn Fein zal de Ierse 
kant van de zaak bespreken. Daarna laten 
we met econoom professor emeritus Jan 
Degadt een Vlaamse gezaghebbende stem 
aan het woord om de link met ons land te 
leggen. Brandend actueel zal het zijn, want 
we zijn dan net 8 dagen voor de einddatum 
van 29 maart 2019.

STAATSGEWELD BINNEN DE EU
Het tweede gedeelte wordt ingeleid door 
de ICEC-woordvoerster voor de Catalaan-
se landen, Anna Arqué. Zij zal het hebben 
over door de nationale overheid gevoerde 
geweldplegingen binnen de EU. Die kunnen 

vele gezichten aannemen. We schotelen de 
aanwezigen twee compleet verschillende 
cases voor. 

De Baskische Isabel Porzeta is niet alleen 
woordvoerster van Alsasu Gurasoak, de 
vereniging die de belangen van ‘Familias 
de los Jóvenes de Alsasua’ behartigt maar 
ook moeder van één van de betrokken 
jongeren. Hun misdaad? Op het verkeerde 
moment op de verkeerde plaats zijn, name-
lijk in een bar waar toevallig ook leden (in 
burger) van de Guardia Civil waren. Om-
wille van een klein handgemeen zitten die 
jongeren nu al meer dan twee jaar in de 
gevangenis. Spaans bruut geweld tegenover 
eigen burgers. 

De tweede spreker komt uit Corsica. Geen 
activist, maar wel een vertegenwoordi-
ger van het wettelijk verkozen gezag. Een  
Corsicaans regeringslid of een lid van de 
Franse assemblee uit Corsica is onze gast. 
Die brengt getuigenis over hoe de Franse 
nationale overheid op een meer subtiele 
manier dan de Spaanse haar voeten veegt 
aan de Corsicaanse meerderheid. Een ver-
haal dat alhier minder bekend is, maar illus-
trerend voor welke middelen centrale over-
heden met Europese gedoogsteun (durven) 
inzetten om lokale democratie in de kiem 
te smoren. Karl Drabbe (Doorbraak) maakt 
de Vlaamse slotconclusies over dit gedeelte. 

Inschrijven is verplicht. Wie geen accredi-
tatie heeft in het EP, geeft volgende gege-
vens door via 21M@icec.ngo: voornaam 
en naam, geboortedatum, nationaliteit en 
identiteitskaartnummer. 
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MET DE VVB NAAR STRAATSBURG, 
IN 2018 MAAR OOK IN 2019
2018, POSITIEVE EVALUATIE

❯ In oktober 2018 trokken we naar het 
Europees Parlement in Straatsburg. U kon 
in een vorig nummer het verslag lezen van 
onze stagiair Jan. Zoals het hoort, kregen de 
deelnemers achteraf de mogelijkheid om 
rustig hun mening kenbaar te maken over 
de reis. Dat deden de meesten dan ook. 
Rekening gehouden met het feit dat ne-
gen koppels deel uitmaakten van de groep, 
mochten we een antwoordgraad van meer 
dan 90 % noteren. Om eerlijk te zijn, er zit-
ten voor mij als organisator een paar verras-
sende maar leuke uitschieters bij.

✔Iedereen vond het een perfecte mix tus 
sen politiek en cultuur/toerisme. 

✔Bij de evaluatie van de activiteiten han-
teerden we vier categorieën: Tof ik ge-
noot; Gewoon zonder meer; Liever niet 
& Absoluut te vermijden. Geen enkele 
deelnemer klasseerde een activiteit onder 
deze laatste categorie. 

✔Het middagmaal in restaurant Hesperus 
in Metz kreeg de hoogste notering (93 % 
tof), net als de avondquiz. Terug dineren in 
Metz zal er volgend jaar niet inzitten. Maar 
een quiz, die zullen we dus wel op het 
reisprogramma plaatsen. De wijnproeverij 
kreeg ook een erg hoge waardering, nl. 
71% tof. Al lag dat mijns inziens misschien 
meer aan de begeesterende uitleg dan 
aan de kwaliteit van de wijn. 

✔79% gaf aan om volgend jaar terug te wil-
len meegaan (mits een aantrekkelijk pro-
gramma), 21 % weet het nog niet. Een erg 
trouw publiek dus dat interesse heeft in 
meer. En dit ondanks het feit dat 35 % van 
de deelnemers al twee keer of meer in 
het Europees Parlement (EP) in Straats-
burg was. 

2019, NIEUW PROGRAMMA

Ondertussen ligt het programma voor de 
volgende Straatsburgreis al zo goed als vast. 
De bedoeling blijft om een aantrekkelijk 
programma aan te bieden zonder in herha-
ling te vallen. Daarbij hielden we rekening 
met de opmerkingen (zie hoger), maar ook 
met het feit dat de geïnteresseerden ook 

graag eens een stemming in het EP wilden 
meemaken. Een quasi leeg halfrond is niet 
zo’n opbeurende gebeurtenis. 

Voor wie interesse heeft, hierbij de voor-
naamste punten voor deze trip die van dins-
dag 26 tot en met donderdag 28 november 
zal plaatsvinden. Dat is later dan de voor-
gaande jaren (september en oktober) 
maar dat is met opzet. Zo zijn de nieuwe 
Europarlementariërs (MEP’s) pas begin juli 
gekend. Maar de datum biedt ons ook de 
mogelijkheid om enkele kerstmarkten mee 
te pikken in Duitsland en de Elzas. 

Op dinsdag 26 november hebben we ‘s 
middags een stop in Trier met onder meer 
de Romeinse Porta Nigra. Uiteraard is in 
deze Duitse stad aan de Moezel ook een 
kerstmarkt. Overnachten doen we in het 
Heidelberg, de stemmige en bruisende stu-
dentenstad aan de oever van de Neckar. 
Ons hotel ligt op slechts 200 meter van de 
Altstadt. Na het avondmaal dompelen we 
ons bijgevolg onder in de sfeer van glühwein 
en kerstsouvenirs. 

Woensdag 27 november wordt Straats-
burgdag. Na een stevig ontbijt brengt de 
bus ons naar het Europees Parlement. Na 
de ontvangst en een uiteenzetting (met 
vraagstelling) wonen we om 12 uur een zit-
ting bij en gezien het tijdstip ook een stem-
ming. Zo kunnen we eens wat meer dan 15
MEP’s in actie zien. Om 13 uur vertrekken 
we naar stadscentrum van de hoofdstad 
van de Elzas voor een lichte maaltijd. Zo 
zijn we dan klaar om ’s namiddag een vrij 
bezoek te brengen aan de indrukwekken-
de kerstmarkt(en) van Straatsburg. Ze staan 
als van de mooiste van Frankrijk gecatalo-

geerd. Geen tijdstip in het jaar waarop het 
Duitse (Elzasser) hart van de stad nog zo 
duidelijk klopt. Tegen valavond verplaatsen 
we ons dieper de Elzas in. We overnachten 
in Andlau waar we een driegangenmaaltijd 
nemen in ons hotel. 

Op donderdag 28 november brengen we 
een bezoek aan het moderne gloednieu-
we (sinds 24 oktober 2017) Mémorial 
Alsace-Moselle in Schirmeck. De inwoners 
van de Elzas en de Moezelstreek veran-
derden tussen 1870 en 1945 vier keer van 
nationaliteit. Tijdens een twee uur durend 
bezoek maken we kennis met deze bewo-
gen geschiedenis en de stappen naar een 
blijvend durende Europese vrede. Na een 
licht middagmaal in de streek stappen we 
terug op de bus huiswaarts. Echter niet zon-
der nog even halt te houden in het Waalse 
Rochefort om voor de laatste keer de in-
wendige mens wat te sterken. 

JE KAN NU AL INSCHRIJVEN

De prijs ligt nog niet helemaal vast. Ze is 
iets hoger dan in 2018, vooral doordat we 
op twee verschillende plaatsen slapen. Om 
een compleet ander programma te kun-
nen aanbieden, is dat deze keer nodig. In 
een dubbel zal het wellicht € 210 per per-
soon bedragen, in een éénpersoonskamer 
€ 240. Uiteraard zijn vervoer, inkom en 
alle maaltijden inbegrepen. 

U kan uw naam nu al opgeven aan steven.
vergauwen@vvb.org. Het aantal plaatsen 
is immers beperkt.

dinsdag 26 > donderdag 28 november‘19

BUSREISnaar het 

EUROPEES PARLEMENT 
Straatsburg

VL VL

STRAATSBURG

TRIER (D)
HEIDELBERG 
(D)

SCHIRMECK

ANDLAU (F)

Inlichtingen en inschrijven
www.vvb.org 
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EEN AVOND DIE JE NIET MAG MISSEN!

FLANDRIENS ORGANISEREN HUN TWEEDE 
SUPERPRESTIGIEUZE QUIZ

VOOR IEDEREEN? 

❯ Enkele gemeenplaatsen over quizzen? “Dat 
is voor droogstoppels die lijstjes van buiten 
blokken.” Of “Quizzers? Dat is een bende 
gespecialiseerde gekken en vakidioten.” Ik 
moet toegeven, ik speel af en toe eens mee 
met een quizploeg, Funfstein is de naam. Ja, 
Funfstein. Einstein was alleen, wij waren met 
vijf. Bescheidenheid siert de mens. In het 
gespecialiseerd circuit eindigen we meestal 
ergens onderaan. En toch amuseren we ons 
op de quizavonden. Vergeet dat immers van 
die vakidioten, het zijn vaak de gesprekken 
onderling aan tafel die ervoor zorgen dat 
het antwoord wordt gevonden. Het is net 
dat wat een quizavond doet slagen of niet. 
Niet het afdreunen van lijstjes, wel het sa-
menwerken en samen plezier maken. En dat 
is iets dat iedereen kan. 

JA, VOOR IEDEREEN! 

Veel hangt natuurlijk af van de vragen die 
worden gesteld. Je mag op beide oren sla-
pen. De Flandrienquiz is zo ontworpen dat 
iedere groep minstens 50 % van de punten 
zal behalen. Elke vragenreeks is vooraf voor-
gelegd aan een representatief panel. Neen, 
hun namen worden niet meegedeeld, we 
willen fraude voorkomen. Er zit echt voor 
elk wat wils tussen. Het zijn niet alleen po-
litici die proberen evenwichten te bewaren. 
De Flandriens zijn een wielerploeg, maar dat 

betekent niet dat het een wielerquiz is. Ook 
media en gazettenpraat kan het onderwerp 
van een vraag uitmaken, net als geschiedenis, 
aardrijkskunde of godsdienst. Maar ook film, 
koken of sport. Naast denk- en weetvragen 
schotelen we je ook heel wat beeldvragen 
voor. Dus ook wie een visueel geheugen 
heeft komt aan bod. Bovendien zit er vaak 
(maar niet altijd) één of andere vorm van 
rode draad tussen. Ook daar achter zoeken 
verhoogt het spelgehalte. Een quiz dus voor 
iedereen. 

DE EXTRA FLANDRIENS-DIMENSIE ER 
BOVEN OP

Wie er vorig jaar bij was, die weet het. De 
Flandriensquiz biedt nog iets extra meer. 
Niet alleen is het lokaal helemaal ingericht 
in het wielerthema, maar er zijn ook prak-
tische proeven voorzien. In 2018 was dat 
bijvoorbeeld een gedemonteerde fietsbel 
in elkaar steken. Of surplassen op de fiets 
waarmee de Vlaamse trailfietser Kenny Be-
laey liefst tien wereldtitels behaalde. Of een 
race op minifietsen tussen de tafels. Ook dit 
jaar voorzien we een aantal praktische proe-
ven. Daarnaast werken we met twee grote 
schermen, is er terug dubbelpresentatie van 
hoog niveau en zochten we een nog betere 
geluidsinstallatie. Het is niet voor niets een 
superprestigieuze quiz. Wij bieden jullie dat 
net dat beetje meer dan de anderen. Nog 
een reden om er bij te zijn. 

NU INSCHRIJVEN

Gezien de hoge appreciatiegraad bij de 
deelnemers in 2018, togen we op zoek naar 
een grotere zaal. Die vonden we in Dron-
gen bij Gent. Spreek dus uw vrienden en/of 
familie aan en maak een ploeg van maximaal 
vijf personen. Zoek een originele naam en 
stuur als de bliksem uw kandidatuur in naar 
Bram Hermans (zie affiche). Want vol is vol. 

IEDEREEN PRIJS

Een koelkast of een koersfiets kan je bij ons 
niet winnen. Maar we voorzien voor ieder-
een een hartverwarmende prijs. Prijzen zijn 
een bijzaak. Gezelligheid en plezier, gecom-
bineerd met wat spanning is onze bedoeling. 

We hopen dus dat jij er ook bij bent op za-
terdag 23 februari op de tweede editie van 
de Superprestigieuze Quiz der Flandriens. 

In beweging
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Nationaal
Quiz der Flandriens (zaterdag 23 februari, 19 uur) 
Tweede editie van de Superprestigieuze Quiz der Flandriens
Vooraf inschrijven via bramhermans1@gmail.com of 0473 71 47 92 
€20 per ploeg (maximum 5 personen per ploeg)
Landgoed de Campagne, Gijzelstraat 12, Drongen

VNZ Quiz voor kom op tegen kanker (vrijdag 22 maart, 20 uur) 
Als één van onze acties om onze 2500 euro startgeld (voor de 100 
km run) bijeen te zamelen, organiseren wij onze vijfde VNZ-quiz 
ten voordele van Kom op tegen Kanker. 
Inschrijven kan via quiz@vnz.be met als mededeling ‘QUIZ 2019 + 
ploegnaam’/ 4 personen per ploeg. Het aantal ploegen is beperkt 
tot 35. Inschrijvingsgeld: 25 euro per ploeg.
Parochiezaal Sint-Pieter & Paulus, Nekkerspoelstraat 81, Mechelen

Antwerpen
Gulden sporen Brasschaat: Twintigste Guldensporenquiz 
(vrijdag 15 februari, 19.30 uur) 
De quiz wordt gepresenteerd door quizleider Alex Van Giel. Naast 
de thema’s actualiteit, personen, geschiedenis, wetenschap,… is er 
ook een themaronde ‘Vlaamse Beweging’. Deelnemen doe je in 
ploegen van maximum 6 personen, per ploeg betaal je 20 euro.
Inschrijven: frederik.pieters@telenet.be - 0486 09 08 81
Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat

VVB Neteland: Pannenkoeken en Brusselse wafels 
(zondag 24 februari)
Heerlijke wafels en pannenkoeken aan democratische prijzen om 
onze werking te ondersteunen. 
Meer informatie: Bert Van Dessel - 0476 36 18 23
Kempenland, Herenhoutsesteenweg 53, Oevel

Oost-Vlaanderen
VVB Gent: Nieuwjaarsontmoeting met spreekbeurt: Boudewijn 
Bouckaert (zondag 3 februari 2019, 10.30 uur)
Bij het begin van dit verkiezingsjaar analyseert professor Boudewijn 
Bouckaert de snel veranderende politieke actualiteit en de mo-
gelijke rol voor de Vlaamse Beweging. Ontvangst 10.30 uur. Start 
om 11uur. Algemene ledenvergadering met Nieuwjaarsreceptie en 
voorstelling afdelingsbestuur.
De toegang is gratis maar gelieve uw aanwezigheid te bevestigen 
op gent@vvb.org of bij Herman De Mulder, tel 09 329 04 56.
Open Huis Het Hoeveke(Hoek Handbalstraat), Patijntjestraat 62, Gent

VVB Land van Aalst: Rijkelijke Vlaamse hutsepot 
(zaterdag 9 februari)
Rijkelijke Vlaamse hutsepot. Indien gewenst kan men echter ook, op 
bestelling, een koude schotel bekomen. Kaarten te bekomen bij de 
bestuursleden van VVB-Land van Aalst of mogelijks te reserveren 
via sms op nummer 0476 39 34 79.
Beukenhof, Langestraat 12, Aalst

Vlaams Brabant 

VVB Grimbergen: Het uitgeversvak (zondag 3 februari, 10 uur)
Toast litterair : vraaggesprek met uitgever Karl Drabbe over het 
uitgeversvak. We beginnen om 10 uur. In samenwerking met het  
Davidsfonds 
Resto Puller, Rijkenhoekstraat Grimbergen

VVB Grimbergen: De cultuuroorlogen 
(dinsdag 12 februari, 20 uur) 
Gespreksavond met Jurgen Ceder. Toegang: €3. 
Charleroyhoeve, Lierbaan 16, Grimbergen

VVB Leuven: Ivo Cornelis, een pionier uit de jeugdzorg 
(vrijdag 22 februari)
Ivo Cornelis was een pionier in de jeugdzorg, zijn tijd ver vooruit - 
we spreken ruwweg over de periode 1920-1960. Al is er sindsdien 
- en terecht - nog veel veranderd, hij heeft nog een boodschap 
voor vandaag.
CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

West-Vlaanderen
VVB Middenkust: Europa na de Brexit, en wat met onze Vlaamse 
toekomst! (donderdag 31 januari 2019, 20 uur)
Na de geslaagde gespreksavonden met Joren Vermeersch over “de 
Europese immigratieproblematiek” en” het verhaal over het Lam 
Gods” door Willy Nachtergaele brengen we een vervolg aan deze 
reeks succesvolle causerieën met het zeer actueel onderwerp:  
Europa na de Brexit en wat met onze Vlaamse toekomst! Deze 
lezing met vraagstelling over dit actuele en niet minder belangrijk 
onderwerp wordt ons gebracht door de prominente verslaggever 
bij de VRT-nieuwsdienst, Dhr. Ivan Ollevier. Licentiaat Germaanse 
filologie RUG, journalist en verbonden aan de VRT publiceerde 
meerdere studies over de maatschappelijke ontwikkeling in het Ver-
enigd Koninkrijk en mag momenteel als prominent journalist over 
het thema Brexit worden beschouwd. Hoe is de pro-Brexit stem te 
verklaren? Kostendeelname: VVB-leden: €5, niet-leden: €7. 

Als drukbezet verslaggever voor pers en TV is voor dhr. Ollevier 
een onverwachte opdracht niet uitgesloten, waardoor genood-
zaakt worden om deze avond naar een latere datum te verplaat-
sen. Teneinde u van deze wijziging tijdig te kunnen verwittigen vra-
gen we uw aanwezigheid dan ook tijdig aan te willen melden via  
dirk.venmans@hotmail.com - 0498 54 10 24
OC De Schelp, Elisabethlaan 32, Oostende

VVB Brugge-Oostkust Gisteren verfransing! Vandaag verengel-
sing? (dinsdag 19 februari, 20 uur)
Peter Debrabander, docent en hoofdredacteur Neerlandia ANV), 
schetst de evolutie van het Nederlands als standaardtaal en de op-
komst in de media van de tussentaal. Daarna belicht hij de toene-
mende druk en de (schijn)argumenten van de verengelsing en de 
gevolgen ervan, o.a. op het vlak van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Meer informatie: De Schepper Dirk: 050 38 27 20.
Ontmoetingscentrum CM, Koningin Astridlaan 2, St-Michiels-Brugge 

VVB Zuid-West-Vlaanderen: Alice in Brexitland 
(donderdag 21 maart, 20 uur)
De brexit staat hoog op de politieke agenda. Wat bezielt de En-
gelsen? Zijn ze er allemaal gek geworden? Hoe ontwart de knoop 
zich? Harry De Paepe, VK-specialist bij Doorbraak.be, legt op een 
overzichtelijke wijze uit hoe het ooit tot een brexit is kunnen ko-
men. Hij gidst u als een volleerde Alice door het vreemde Brexit- 
land. Mogelijkheid om iets te drinken voor en na de voordracht 
Inkom: Leden: €3, niet-leden: €5. Word nieuw lid en ontvang gratis 
toegang en gratis drankje naar keuze! Deuren open om 19.30 uur
OC Lange Munte, Beeklaan 81, Kortrijk
(ruime parkeergelegenheid naast het OC)
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STAND VAN ZAKEN 
VVB TRUIEN

❯ In een eerder nummer van Grondvest 
boden wij onze leden aan om een trui te 
bestellen van de VVB. Omdat er achter de 
schermen hard wordt gewerkt aan een 
nieuwe, frisser huisstijl, zullen wij ook nog 
even wachten om de truien te bestellen. 
We houden jullie zeker op de hoogte. 

INSTUIF VVB BACHTEN DE KUPE
❯ De zesde “ Instuif “ van VVB Bachten de 
Kupe werd weer een warm eindpunt van 
een jaar succesvolle werking. 70 leden wa-
ren opgekomen en de sfeer werd opgevro-
lijkt door de deuntjes van ons gewaardeerd 
lid, Guido Derieuw. Waarvoor dank.

Na het aanbieden van een glaasje aan de 
aanwezigen, stelde uittredend voorzitter 
Gaby Vandromme met een PowerPoint- 
presentatie het jaarprogramma van 2019 
voor.

Uit de commentaren van de aanwezigen 
bleek opnieuw het enthousiasme voor de 
zorgvuldige programmatie. Vier kwartaal-
causerieën (Sander Loones, Darya Safai, 
Steven Vergauwen en Jean-Pierre Rondas), 
twee busreizen (de Roets’Ronde met dit 
jaar het Meetjesland én de vijfde “VVB Over 
de Schreve”), het traditionele 11 Julifeest, de 
VVB Instuif met Kerstevenement. 

Vooral de nationale Vlaams-Catalaanse dag 
op zaterdag 7 september kreeg veel bijval. 
Na de taart met koffie hield Hugo Maes zijn 
maidenspeech als waarnemend nationaal 
voorzitter. Hij benadrukte de belangrijke rol 
die VVB speelt in het levendig houden van 
de Vlaamse zelfstandigheidsdroom.

De zondagnamiddag werd beëindigd met 
de statutaire verkiezingen. Na zes jaar dy-
namisch leiderschap kon Gaby Vandromme 
de voorzittershamer doorgeven aan Andre-
as Cavyn, die unaniem werd verkozen voor 
de volgende statutaire termijn.

Hij zal omringd worden door Lut De Vriese 
als secretaresse, Herman Jacobs als finan-
cieel verantwoordelijke en eerste onder-
voorzitter, Jan Van den Broucke als spijs-en 
drankbeheerder, Pablo Govaerts als jon-
gerenvoorzitter en tweede ondervoorzitter. 
Gaby Vandromme, Maria Keymolen en Jozef 

Devos zullen samen voor de programmatie 
instaan. Ledenbeheer wordt toevertrouwd 
aan Thomas Gryp. Verder worden Vanessa 
Wittebroodt, Bernard Vieren, Frank Van de 
Vyver, Greta Leye, Jos Boons en Dirk Keste-
loot als bestuursmedewerkers erg gewaar-
deerd. 

Met het zingen van de Vlaamse Leeuw werd 
de zesde VVB Instuif passend afgesloten.

NIEUWJAARSRECEPTIE VVB GRIMBERGEN

❯ Op 9 januari lokte de nieuwjaarstoe-
spraak en -receptie van VVB Grimbergen 
meer dan 120 deelnemers. Wellicht was 
het feit dat spreker van dienst Bart Laere-
mans was, daar niet vreemd aan. 

De toespraak ging dan ook over...Grim-
bergen, de politiek en de partijpolitiek, die, 
tijdens de laatste lokale coalitievorming na-
drukkelijk en op een niet altijd even fraaie 
manier aanwezig was. Met het uiteindelijk 
gekende resultaat waarbij Bart Laeremans, 
die de meeste stemmen wist te verzilve-
ren, prachtige bevoegdheden werden toe-
bedeeld in afwachting van de sjerp-die-er-
eigenlijk-bij-hoort. Bevoegdheden die hem 

zullen toelaten om het Vlaamse woord ein-
delijk in daad om te zetten.

De VVB kan er echter ook gerust op zijn : 
naast Grimbergen beloofde de spreker met 
de hem gekende energie en vastberaden-
heid, voluit verder te zullen gaan voor de 
Vlaamse beweging. Wat wij niet enkel in ’t 
Pallieterke, maar ook in ons eigenste Ken-
niscentrum, het politiek bureau van de VVB, 
en in de VVB-werkgroep Vlaamse Rand al 
hebben kunnen vaststellen. 

De toespraak was boeiend, de vragen 
bleven komen, zodat de voorzitter van 
VVB-Grimbergen die, samen met de afde-
ling, een en ander voor de zoveelste keer 
in prachtige banen had geleid, zich genood-
zaakt zag om paal en perk te stellen aan 
een indrukwekkende reeks heel gerichte 
vragen van het publiek aan de pas ingezwo-
ren schepen. 

Waarna de receptie kon beginnen, niet 
nadat nogmaals de aandacht werd geves-
tigd op ‘De Zes’, hét blad over de facilitei-
ten-rampgebied in de Vlaamse Rand, en op 
de ‘Feniks’ sedert heel veel jaren het VVB-
blad van Grimbergen
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EEN TWEEDE MYSTIEK HUWELIJK IN ANTWERPEN, 
BIJNA HONDERD JAAR NA DE EERSTE POGING 

❯ De gemeenteraadsverkiezingen van 24 
april 1921 brachten een bestuurlijke om-
wenteling met zich mee in de Antwerpse 
politiek. Ten eerste slaagden de Vlaams-na-
tionalisten van de jonge Frontpartij (1919) 
erin drie verkozenen in de gemeenteraad te 
laten zetelen. De sociaaldemocraten van de 
Belgische Werkliedenpartij (BWP) behaal-
den een winst van zeven zetels, waardoor 
ze veertien gemeenteraadsleden leverden. 
De BWP-fractie vormde een coalitie met 
Frans Van Cauwelaert en zijn Vlaamsgezinde 
christendemocraten. Later in het jaar nam 
Van Cauwelaert de rol van burgemeester 
op zich, terwijl BWP’er Camille Huysmans 
zijn schepen van onderwijs werd. Dit sa-
menwerkingsverbond staat beter bekend 
als het ‘mystiek huwelijk’. 

De cartoon is geïnspireerd op een liberale 
spotprent uit de jaren 1920. De samenwer-
king tussen de sociaaldemocraten en chris-
tendemocraten deed immers nogal wat 
‘blauw bloed koken’, omdat Van Cauwel-
aert en Huysmans zo een einde maakten 
aan decennia van liberaal en anti-Vlaams 
bestuur. Denk maar aan Herman Van den 
Reeck, die pas een jaar eerder door de Ant-
werpse rijkswacht werd doodgeschoten tij-
dens een verboden 11-julimanifestatie. De 
coalitie hield stand tot 1932. 

Naar het voorbeeld de katholieke en so-
ciaaldemocratische politici honderd jaar 
geleden, sluiten Bart De Wever en de Ant-
werpse sp.a’ers op hun beurt een ‘mys-
tiek huwelijk’. Helaas is het rode gevogelte 
dat ooit de Antwerpse BWP van Camille 
Huysmans was vandaag bijzonder veel van 
haar zwart-gele pluimen verloren. Over de 
uiterst eenzijdige herdenkingspolitiek rond 
de figuur van Huysmans vorig jaar valt ook 
het een en ‘t ander te zeggen, maar dat is 
misschien voor een volgende keer. 

Nick Peeters
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Filip van België
❯ Dat ook gekroonde hoofden altijd al een 
zwak hebben gehad voor een lidmaatschap 
van een of andere orde of genootschap, is 
van alle tijden. Vaak waren ze er zelf de op-
richters van. Denk maar aan de Orde van 
Malta, de Teutoonse Orde, de Orde van het 
Gulden Vlies of de Orde van de Kousen-
band. Ordes die vaak ook vandaag nog altijd 
onder een of andere vorm voortleven en 
zich doorgaans exclusief op mannen rich-
ten. Het zou dan op zich ook niet abnor-
maal zijn mocht onze Filip, koning en man 
zijnde, lid zijn van een of meerdere van die 
‘ordes’. Maar officieel kan ik dat niet beves-
tigen. Wat ik wel weet, is dat hij en Mathilde, 
in het spoor van padre Albert en madre 
Paola, lid zijn van de Gemeenschap Jerusa-
lem. Een obscure zijtak van de zogenaamde 
Charismatische Vernieuwing. Een op het 
eerste zicht onschuldige religieuze groepe-
ring, maar volgens kenners noch min noch 
meer een ordinaire sekte, die indertijd via 
oom Boudewijn en kardinaal Suenens, ten 
paleize voet aan de grond heeft gekregen. 
En ik kan mij niet voorstellen dat Filip en 
zijn ambitieuze gemalin zich bij dit benepen 
clubje helemaal in hun sas voelen. Zij willen 
ongetwijfeld meer en beter. En ik wil hen 
daar graag bij helpen. Met een royaal lid-
maatschap van onze notoire Belhamelclub 
nog wel. Of beter gezegd en voor hen al-
licht gemakkelijker uit te spreken: van onze 
Club des Petits Diables! En dat doe ik uiter-
aard niet uit sympathie voor het vorsten-
huis. Integendeel! Maar wel omwille van het 

feit dat Filip het heeft aangedurfd, om naar 
aanleiding van de tuimeling van Michel I en 
de daar op volgende gebruikelijke consul-
tatieronde, eerst zowel Van Grieken, Vuye 
&Wouters en Modrikamen ostentatief de 
wacht aan te zeggen, om daarna zonder 
verpinken de ultra-linkse Mertens op een 
warme fairtrade koffie uit te nodigen. En 
er zijn er natuurlijk die denken dat deze vi-
leine politieke zet hem werd ingefluisterd 
van regeringswege of door iemand uit zijn 
entourage. Niks daarvan. Zij dwalen. Dit 
komt uit zijn eigen koker. Jarenlang heeft hij 
er geduldig op gebroed. Herinner u dat hij 
lang nog vóór hij koning werd het toenma-

lige Vlaams Blok heeft gewaarschuwd dat 
ze hem (“Ik ben een taaie!”) altijd op hun 
weg zouden vinden. En dit was nu zijn kans. 
Een kans die hij heeft gegrepen. In stilte en 
met beide handen. De afwijzing van V&W 
en Modrikamen was slechts een bliksemaf-
leider. Vlaams Belang was het ultieme doel. 
Want vergeet niet, ook Filip is en blijft een 
Coburger. En heeft kennelijk een aardje naar 
zijn grootvaartje. Trots, eigenzinnig, autori-
tair en uitzonderlijk rancuneus. En we we-
ten allemaal hoe het met zijn grootvaartje 
geëindigd is… 

Kamikaze

Colofon
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Kouterdreef 45 – 2800 Mechelen 
Tel. 015 20 66 96 - Fax. 015 20 72 88  

info@aquavitae.be 
http://www.aquavitae.be 

Uniek waterbehandelingssysteem  
volgens natuurlijke principes voor  

huishoudelijk en professioneel gebruik.  

Korte Kruisstraat 3
9000 GENT

Tel. 09 233 89 09
GESLOTEN OP ZONDAG

eetcafe.uilenspiegel@skynet.be
www.eetcafe-uilenspiegel.be
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Adverteren in 
GRONDVEST?

contacteer ons
03 320 06 35 

Op donderdagnamiddag 21 maart vindt 
het vijfde internationale ICEC-colloquium 

plaats in het Europees Parlement in 
Brussel, lokaal P1A002. Meer info in 

volgende nummers.

 Hou alvast deze datum vrij.
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Ontdek meer voordelen op vnz.be of bel 015 28 90 90
VNZ, verrassend voordelig

5 formules:
Kostendekkend (basis)

HospiPlan & AmbuPlan

Kostendekkend (comfort)
HospiPlus & AmbuPlus

Naast jouw groepsverzekering
HospiContinu

Vaste vergoeding
HospiForfait

Medische kosten
MaxiPlan
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Met de HospiPlus-
verzekeringen speel je
op zeker
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