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BESTE LEDEN

BESTE LEZER

Namens de raad van bestuur, onze personeelsleden en ook van mezelf wens ik u allen, een 
gelukkig, gezond en vooral strijdvaardig Nieuwjaar.

2020 was zo ’n jaar dat we het liefst zo snel mogelijk vergeten. ‘Blijf in je kot’ was er de rode 
draad in. Maar er is hoop en dat doet leven. 

Wij van VVB maakten dan ook van de nood een deugd. Dus gebruikten we die ophokplicht om 
de VVB van top tot teen een eigentijds jasje aan te meten. Niet voor niks vieren we dit jaar onze 
65ste verjaardag en Vlaanderen zal het geweten hebben. 

Deze nieuwe huisstijl en organisatie van de VVB zijn in de eerste plaats belangrijk om ons hoofd-
doel - een onafhankelijke Vlaamse staat - eigentijds en professioneel te promoten.

Dit moet het ons makkelijker maken om aansluitend ons ledenaantal aanzienlijk te doen groeien 
en dat met bijzondere aandacht ook voor de jongerenwerking. Ons doel is simpel: we willen 
gewoon het belangrijkste Vlaams-nationale aanspreekpunt zijn voor politiek Vlaanderen.

2021 wordt ook het startjaar van een olympiade waarin de VVB-afdelingen centraal komen te 
staan in onze werking. Motivering, ondersteuning en waardering worden de ordewoorden. Want 
onze afdelingen zijn het kloppend hart van onze vereniging. Voor vele leden zelfs het eerste 
aanspreekpunt.

Wat de politiek betreft, verwachten we van de Vlaamse regering in 2021 een pak meer durf en 
veel meer daadkracht dan vorig jaar. Mijnheer de Minister-President, kom vanaf nu niet alleen in 
De Schelp maar ook UIT UW SCHELP. ‘Vlaanderen eerst’ moet uw motto zijn zonder Belgische 
bemoeienis. 

En Vivaldi dan: het is een bont allegaartje van kleine partijtjes en één grote, geregisseerd door 
de Franstaligen, zonder Vlaamse meerderheid in zetels en ook niet in stemmen. Dit slecht knut-
selwerk, dat meer niet verkozen excellenties telt dan democratisch gezond kan zijn, hangt met 
spuug en plaktouw aan elkaar. Alle inspanningen van de bedenkers van de kunstmatige ploeg 
van 11 miljoen ten spijt, toont dit BelZieke land, dagelijks, zelf, de eigen overbodigheid aan. 
Helaas bestaat hiertegen géén vaccin. Hier geldt slechts één remedie : zo snel als mogelijk  
opnieuw de kiezer aan het woord laten.

Tenslotte heb ik nog een boodschap aan de twee V-partijen. Om Vlaanderens onafhankelijk-
heid te realiseren zijn jullie beiden onontbeerlijk. Mekaar afkatten is echt niet productief. Er zijn  
politieke tegenstrevers genoeg om te bestrijden: richt daar uw Vlaamse pijlen op. Om het met 
de wijze woorden van mijn illustere voorganger - wijlen Eric Defoort - te zeggen: ‘Als het om de 
Vlaamse natie gaat zijn we één.’ 

Ued. Goetwillighe Dienaer in alles wat ick lichtelijck vermach,

Hugo Maes
Voorzitter VVB



E-PERITIEVEN MET DE VVB

Digitale nieuwsuitzending vervangt 
(eenmalig) de nieuwjaarsreceptie

Het coronaverhaal dat vorig jaar ook  
Vlaanderen bereikte, veranderde ook het leven 
in de afdelingen van de Vlaamse Volksbeweging 
nogal drastisch. Vergaderingen werden geannu-
leerd. De samenkomsten van de Algemene Verga-
dering en de Raad van Bestuur dienden verplaatst 
of uitgesteld, de voorbereiding van de nieuwjaars-
receptie (een klus voor de Gentse afdeling) werd 
afgezegd. Dat betekende ook het einde van ons 
voorbereidende verhaal om er in de Stroppenstad 
opnieuw een spektakel van te maken zoals de 
Limburgse nieuwjaarsreceptie een jaar voordien.

Maar, niet getreurd! 
Een slimme jongen (of was het een meisje) kwam op de 
proppen met een onwaarschijnlijk origineel idee! Wat 
als … we nu eens de nieuwjaarsbijeenkomst zouden  
digitaliseren? 

Voordeel: onze leden zouden kunnen thuis blijven, we 
hoefden geen kosten te maken op verplaatsing. Geen 
hapjes, geen drank. Onze leden konden deelnemen in 
hun huiskamer en hoefden zelfs geen mondkapjes te dra-
gen. Er waren alleen maar voordelen!

Voordelen … zeg je?
Wel, eenvoudig. We zorgen ervoor dat de leden via hun 
computer de nieuwjaarsboodschap van de VVB kunnen 
bekijken. Onze leden mogen zelf zorgen voor de nodi-
ge versnaperingen, en niemand krijgt problemen met 
ontsmettende gels en de door de regering opgelegde  
afstandsregels. 

Bijkomend voordeel, de VVB moet geen rekening houden 
met de ‘toogplakkers’ die na de receptie hoe dan ook de 
regels van de avondklok zouden kunnen schenden.

Digitaal dus! Maar, kan je je voorstellen dat we op onze 
digitale kanalen onze voorzitter voor twintig minuten 
op Vlaanderen los laten? Heel die tijd alleen maar een 
nieuwjaarsboodschap beluisteren, houdt niemand vol. 
Oplossing: we maken een nieuwsuitzending, zoals bij 
de VTM en de VRT, waarin de toespraak van de voorzit-
ter een plaats kan krijgen. We hadden trouwens Francis 
Bruyninckx in ons midden, een man met jaren ervaring als 

geluidstechnicus, webmeester, cameraman, monteur en 
beeldregisseur. En zo geschiedde.

Twee intense weken
De uitzending moest klaar zijn bij de lancering van de 
nieuwe webstek, en die werd openbaar op 16 januari! We 
hadden goed twee weken voorbereidingstijd. 

Die eerste week, begin januari, maakte Francis een strak 
werkplan. Samen met directeur Hilde Roosens bedachten 
we het concept van de uitzending. Voorzitter Hugo Maes 
kreeg de studiopresentatie toebedeeld. In de uitzen-
ding vertellen we in verschillende hoofdstukken over de  
vernieuwingen die bij de VVB vanaf de lancering van de 
opgefriste webstek zichtbaar zullen zijn. 

Bob glunderde tussen de hebbedingetjes
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De toespraak nam Hugo uiteraard zelf voor zijn rekening. 
Uren werden er besteed aan presentatie- en commen-
taarteksten. Francis zette tekst in beeld om, of kwam met 
een beeldenvoorstel waarbij de redactie van de uitzen-
ding teksten brouwde. En intussen werkte de hoofdre-
dacteur van ons ledenblad, Steven Vergauwen, ijverig aan 
een nieuw magazine. Steven stuurde ons trouwens een 
voorstel voor de reportage over de lancering van ONAF. 
Een voorstel goed voor het draaien van … een langspeel-
film van twee uur. ONAF kreeg twee minuten!

Want ook de webstek, de nieuwe ledenadministratie, de 
verbouwing van ons hoofdkwartier, de jongerenwerking 
en de winkel en de webwinkel moesten een plaats krijgen. 
En geen nieuwsuitzending zonder een weerman, toch?

Draaien maar 
Welgeteld één week later was de uitzending klaar … op 
papier. Maar om TV te maken heb je mensen en middelen 
nodig. Niet alle ‘slachtoffers’ waren vrij om mee te spelen, 
want de opnamedagen waren ook al vastgelegd.

Vrijdag 8 januari werd het studiomateriaal aangesleept. 
Loodzware kisten. De winkel in de Passendalestraat werd 
de technische ruimte, de vergaderzaal de studio, inclu-
sief een chroma-key wand (een groene achterwand om 
het beeld te kunnen trukeren), autocue (om de teksten te 
kunnen aflezen) en televisie verlichting. 

Intussen kwam al de eerste medespeler (Johan De Wit) 
langs voor een opname.

Michael sloeg nog net niet groen uit

VVB WERKING
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Voor de techneuten in ons midden; om deze nieuwsuitzending te realiseren gebruikten we: 
• multicamera techniek (vier televisiecamera’s); Vol HD (hoge definitie) 1920 x 1080 pixels,
• chroma-key zoals de ‘grote zenders’ die gebruiken voor de weerman,
• stills (stilstaande beelden) en beeldwissels op de TV-schermen in de studio,
• 8 versies van het draaiboek
• 7 computerprogramma’s voor de videomontage, audio afwerking en beeldeffecten: Final Cut X, 

Motion, Adobe character animation, Photoshop, Illustrator, Adobe audition en Adobe After  
Effects.

De hele handel neemt bij de 140 Gigabyte opnameruimte op de harde schijven in beslag. 
De uitzending kan maximaal 25 minuten duren.

Het resultaat mag gezien worden, denk ik. Ik hoop dat jullie ervan genieten. 
Om het resultaat te bekijken, gebruik volgende link www.vvb.vlaanderen of 
scan deze QR-code. 

En zaterdagochtend was het hele zaakje afgeregeld en 
klaar voor opname. Weerman Michael Discart was eerst 
aan de beurt, in onze fraai gerenoveerde kantoren von-
den aansluitend de opnamen plaats van Bob Wellens 
voor de winkel, Guido Moons over de podcasts en Jan 
De Vogeleer voor de ledenadministratie. Voor Tom Garcia 
(over de vormgeving en het logo) legden we zelfs een 
satellietverbinding (hum hum).

`s Avonds laat dienden we de nieuwstafel te installeren en 
de presentatiestudio van de juiste belichting te voorzien. 
Zondag om negen uur was de studio klaar voor de pre-
sentator. Voor de presentatie en de demontage van de 
studio trokken we dan nog tijd uit tot zondagavond half 
negen. Dank Hilde Roosens en Dirk Lauwers (Dirk was ook 

nog heel even studiomeester en documentlezer) voor de 
praktische bijstand.

Restte alleen nog de reportage over het nieuwe maga-
zine en de webwinkel. Op maandag samen met Steven 
naar Roeselare voor de opmaak, daarna met Francis 
naar de drukkerij, en voor de laatste beelden naar Hilde  
Heyvaerts thuis. Vanaf maandagavond elf uur kon de uit-
eindelijke montage van de uitzending beginnen, maar 
eerst moest het gehuurde studiomateriaal nog terug naar 
zijn eigenaars. Francis zal er thuis in Oostende een echt 
afgewerkt product van maken. 

Wilfried Haesen
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INTERVIEW

VVB BEVRAAGT FRACTIELEIDERS

Een visie van de politiek 
op onze werking 

2021 is niet alleen het jaar waarin we 65 jaar bestaan. Net zoals voor de andere erkende 
sociaal-culturele verenigingen is het tevens het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode 

(2021 – 2025). Heel wat uitdagingen liggen daar voor ons klaar. Eén ervan is in gesprek 
treden met de samenleving. Daar horen uiteraard ook de politieke partijen bij.

Als vereniging hebben we een wat ambigue verhouding met die partijen. Enerzijds oefenen we druk uit op hen, ander-
zijds zijn we voor hen ook een voedingsbodem. Ter illustratie drie prominente VVB’ers die het ‘maakten’ in de politiek: 
Maurits Coppieters, Wilfried Martens en Jan Jambon.

Om in dialoog te treden met de politiek laten we in dit eerste nummer graag twee fractieleiders (die het kunnen weten) 
aan het woord. Wij hadden twee vragen voor hen: 

1. Waar staat volgens u de VVB voor? Wat roept de naam Vlaamse Volksbeweging bij u op?
2. Hoe ziet u de rol van de VVB in de komende beleidsperiode (2021-2025)?

VB
Barbara Pas
fractieleider Kamer

1. De Vlaamse Volksbeweging roept bij mij fijne her-
inneringen op. Begin jaren ’90 ging ik als kind mee 
naar indrukwekkende VVB-meetings. Campagnes 
zoals ‘Stop euro-Brussel’, ‘Mis de bus niet’ en ‘Kras 
de transfers weg’ hebben me mee gesterkt in mijn 
Vlaamse overtuiging. De voorbije jaren, zeker in de 
periode van een sinds de jaren ’60 ongeziene com-
munautaire stilstand, had de VVB een veel sterkere 
invulling kunnen geven aan haar kerntaak als politie-
ke drukkingsgroep. Financieel afhangen van een sub-
sidieregeling die door regeringspartijen wordt beslist 
mag die taak niet verlammen. 

2. In tegenstelling tot Bart De Wever die verklaarde 
(DM 23/10/12): ‘De enige bijdrage die de Vlaamse 
Beweging vandaag nog kan leveren aan een onaf-
hankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan.’ ben 
ik er rotsvast van overtuigd dat de VVB wel een nut-
tige en nodige rol te spelen heeft. In de komende 
beleidsperiode, nu er zelfs stemmen opgaan voor 
herfederalisering, is het aan de VVB om als ech-
te drukkingsgroep de toon te zetten in het maat-
schappelijk debat, om met opinies, creatieve acties 
en campagnes de Vlamingen te overtuigen van de 
noodzaak van een onafhankelijk Vlaanderen en deze 
mee voor te bereiden!

N-VA
Peter De Roover
fractieleider Kamer

1. De VVB moet op een pluralistische, dus zich tot alle 
Vlamingen wendende manier, opkomen voor vol-
waardig Vlaams zelfbestuur. Daarbij is het belangrijk 
dat de vereniging zich toespitst op dat thema en 
vermijdt om tegenstellingen tussen Vlamingen uit te 
vergroten door Vlaamse autonomie te koppelen aan 
één specifiek maatschappijproject of ander strijd-
punt. Ook die andere thema’s kunnen uitermate be-
langrijk zijn maar vormen onderdeel van debat bin-
nen de Vlaamse democratie, nooit een voorwaarde 
daarvoor.

2. Dat mijn antwoord op die vraag in het verlengde ligt 
van de focus die ik vooropstelde in de vele jaren dat 
ik in de VVB actief was, zal niet verbazen. De VVB 
moet de argumenten voor Vlaams zelfbestuur ver-
zamelen, aanvullen en beschikbaar stellen voor alle 
belangstellenden. Hier treedt de vereniging op als 
studiecentrum voor Vlaamse autonomie. Als partij- 
en maatschappijoverspannende vereniging bekleedt 
de VVB de unieke positie om de argumenten voor 
Vlaamse zelfbestuur in een wervende bewoording bij 
het brede publiek te promoten. Daartoe moeten ook 
zeker goede contacten opgebouwd te worden met 
diverse verenigingen uit het middenveld. Hier werkt 
de VVB als lobbygroep, als de ‘vakbond van Vlaan-
deren’.

St.V.
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VOOR LEZERS MET WEINIG TIJD

65 jaar Vlaamse 
Volksbeweging 
Dit jaar vieren we 65 jaar Vlaamse 
Volksbeweging. Het fysiek vieren, dat zal voor 
na de vaccinatieperiode zijn. Helemaal zeker 
zijn we er nog niet van. We weten immers 
niet of ze staatsgevaarlijke 65-plussers ook 
bij de prioritaire doelgroep rekenen. In de 
loop van dit jaar komen we nog terug op deze 
viering. Een uitgebreide terugblik brengen we 
u niet. Daarvoor is er het boek ‘Wij betogen’ 
dat ter gelegenheid van ons gouden jubileum 
verscheen en nog steeds te verkrijgen is in 
onze webwinkel (€ 10). U vindt hier wel een 
(erg) samengebalde versie. 

1956 Derde keer, goede keer
Na twee mislukte pogingen komt op 17 mei 1956 de VVB-
raad voor het eerst bijeen en twee maand later lanceert 
de pasgeborene haar eerste urgentieprogramma. De  
officiële stichtingsvergadering volgt op 7 oktober. 

1958 Naam en faam met de Expo
De VVB zette zichzelf in de markt met haar acties tegen 
het Franstalig karakter van de Wereldtentoonstelling in 
Brussel. O.m. een brochure én pekeieren zorgen voor 
meer bekendheid bij het grote publiek. 

1959-1962 Groei door talentelling 
De VVB was dé motor achter het Vlaams Aktiekomitee 
voor Brussel en de Taalgrens, met o.m. haar massale Mar-
sen op Brussel. Door haar inzet steeg het aantal leden 
in die jaren van 1200 naar 8700. Over heel Vlaanderen 
werden plaatselijke afdelingen opgericht. Een structuur 
met een Algemene Raad (nu Algemene Vergadering) en 
een Politiek Bureau leidde de werking in goede banen. 
Het tijdschrift van de VVB kreeg de naam Doorbraak. Dat 
bleef zo tot 2014.

VVB NATIONAAL

1960 Onze eerste voorzitter 
Maurits Coppieters in Turnhout

1961 Mars op Brussel
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1965-1989 Moties en betogingen
De VVB speelde een grote rol binnen het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen (OVV) dat eind 1965 het 
levenslicht zag. We drukten moties door (die toen nog 
massaal door de reguliere pers werden gedeeld) en 
waren de drijvende kracht achter heel wat Vlaamse  
betogingen in de periode 1965 – 1983. Intern evolu-
eerde het minder goed. Zoals al zo vaak in de Vlaamse  
Beweging vormden beweging en partij communiceren-
de vaten. Het aantal leden zakte eind de jaren tachtig tot 
tweeduizend. 

1989 Een nieuw elan
Dank zij nieuw bloed en een radicalere koers (de keuze in 
1991 voor een onafhankelijke Vlaamse staat) verdubbelde 
het aantal leden tegen midden de jaren negentig. Ook 
werden de banden met het Taal Aktie Komitee nauwer 
aangehaald. 

1998 Erkend als volksontwikkelingswerk
In 1998 verwerft de VVB een definitieve erkenning als 
gesubsidieerde vereniging binnen het decreet van het 
volksontwikkelingswerk. Tegenwoordig heet dit soci-
aal-cultureel werk. Door de subsidiëring kan het secretari-
aat uitbreiden en professionaliseren. Een gevolg daarvan 
is wel dat er moet worden uitgekeken naar een nieuwe 
locatie. Op 25 april 2000 verhuizen we van de Baron Dha-
nislaan naar de Passendalestraat in Berchem. Nu 20 jaar 
later is de heropfrissing van die toen nieuwe lokalen quasi 
achter de rug. 

2000-2010 Betogen, vlaggen en vieren
Tijdens het eerste decennium van deze eeuw kwam de 
VVB terug op straat. Heel wat betogingen en meetings 
werden georganiseerd waarbij de splitsing van BHV 
vaak de trekker vormde. In diezelfde tijdsspanne  
oogstten we heel wat (ook internationaal) succes met onze  
bevlaggingsacties van wielerwedstrijden zoals de Ronde 
van Vlaanderen. In 2006 verzamelden duizenden zich in  
Wieze voor de viering van 50 jaar VVB. Het aantal leden 
en abonnees steeg naar 6000. 

2010-2020 De internationale dimensie
wint aan belang
De slechte splitsing van BHV is in 2012 een feit en een  
zekere moedeloosheid maakt zich meester van de Vlaamse 
Beweging. Bovendien is er het aanzuigeffect van 
beide succesvolle Vlaams-nationale partijen. De  
bevlaggingsacties kennen een dusdanig succes dat de 
VVB als internationale gesprekspartner mee aan tafel 
schuift. Dank zij haar leidende rol binnen Europese orga-
nisaties als EPI en later ICEC biedt de VVB de Vlamingen 
een zicht op wegen naar onafhankelijkheid zoals die zich 
in Catalonië en Schotland openen.

St.V.

VVB NATIONAAL

1958 De VVB stelt zich voor

1991 Michiel Vanderkerckhove, onafhankelijkheidscongres
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OPINIE

WAAKZAAMHEID IS MEER DAN GEBODEN

Bestaat vrije meningsuiting nog?
Goede wijn behoeft geen krans. Ook in ONAF brengen we iedere maand minstens één 
opiniestuk. En zoals in het verleden doen we hier met veel plezier beroep op onze drie 

vaste opinieschrijvers die door de lezers in het verleden erg werden gesmaakt: Bart 
Maddens, Matthias Storme en Francis Van de Eynde. Deze maand is laatstgenoemde 
van dienst. Maar het is de bedoeling om als het past ook een tweede opinieartikel te 
brengen. Dat merkt u straks al op bladzijde 17. Uit de botsing van ideeën kan immers 

vaak heel wat moois voortkomen. 

Een virus genaamd politieke correctheid
Het intellectuele virus dat ‘politieke correctheid’ wordt 
genoemd, is in Amerika ontstaan en heeft er een epide-
mie veroorzaakt waarvan de felheid en de dimensies van 
aard zijn om COVID-19 te doen groen uitslaan van nijd. 
Ze heeft tot gevolg dat professoren aan de universitei-
ten worden geweerd omdat hun standpunten soms al 
eens durven afwijken van de politiek correcte dogma’s. 
Sommige auteurs hebben het moeilijk om hun boeken 
te laten uitgeven. Ze zorgt er bovendien voor dat films 
op een soort indexlijst worden gezet ( dat was o.m. het 
geval voor de grote klassieker Gone with the wind die de 
slavernij te rooskleurig zou voorstellen en voor de roman-
tische verfilmde musical Grease) en ze heeft ook last but 
not least een soort ‘beeldenstorm light’ veroorzaakt. Het 
standbeeld van pater De Smet moest uit de universiteit 
van Saint Louis (Missouri) verdwijnen. Studenten en do-
centen vonden dat de apostel van de Indianen ‘het over-
wicht van het blanke ras, het kolonialisme en zelfs de sla-
vernij vertegenwoordigt’ (sic). Er wordt ook al geëist dat 
het beeld van pater Damiaan dat zich in Washington in 
het Capitool bevindt, daar zou worden verwijderd omdat 
die missionaris model zou staan voor de blanke ( pardon 
witte) suprematie (sic bis).

Epidemie wordt pandemie
Die Amerikaanse epidemie is een pandemie geworden 
want het virus van de politieke correctheid heeft sinds 
geruime tijd Europa en dus ook Vlaanderen bereikt. Hier 
werden in eerste instantie vooral academische middens, 
de cultuurwereld en die van de media er door geconta-
mineerd. Zwarte Piet mag in het beste geval nog alleen 
Roetveeg Piet worden genoemd. Musea, toneelstukken 
en boeken hebben nu als opdracht ons te doen inzien 
dat onze geesten moeten worden gedekoloniseerd (zes-
tig jaar nadat Congo onafhankelijk werd …). Wij worden 
verondersteld ons taalgebruik aan te passen, blank is 
voortaan fout, het moet wit zijn en u kent ongetwijfeld 
nog andere voorbeelden van die aard.

Je zou bij dit alles schokschouderend glimlachen en den-
ken: ieder diertje zijn pleziertje. Ware het niet dat deze 
politieke correctheid zich stilaan tot een totalitaire ideo-
logie heeft ontpopt. Net zoals dat steeds het geval is 

geweest met alle andere gedachtenstromingen van die 
aard, zijn haar aanhangers er immers van overtuigd dat zij 
de enigen zijn die het goed voorhebben met onze maat-
schappij. Wat er op neerkomt dat in hun ogen al wie het 
met hen oneens is, het kwade vertegenwoordigt en het 
kwade moet uiteraard worden uitgeroeid. Een concept 
waaruit alle totalitaire regimes ooit zijn ontstaan. 

Wat doen onze politici? 
Het ergste is echter dat de grote meerderheid van de po-
litici uit de traditionele partijen zich bij dat gedachtegoed 
hebben aangesloten. Sommigen ongetwijfeld uit eerlijke 
overtuiging, anderen omdat ze menen dat meegaan met 
de heersende stroming electoraal rendeert. Vooral als de 
meeste grote media er aan participeren en dat allemaal 
omdat dit hen in de mogelijkheid stelt om de Vlaamse 
oppositie min of meer het zwijgen op te leggen. 
Er mag niet uit het oog verloren worden dat de Vivaldi- 
regering, waaruit de twee grootste partijen van Vlaan-
deren (ook de grootste van België trouwens) werden uit-
gesloten, slechts bestaat uit een samenraapsel van ver-
schillende kleinere formaties die maar één zaak gemeen 
hebben: angst voor de volgende verkiezingen. De coa-
litie die nu aan de macht is, beseft maar al te goed dat 

Omwille van deze prent verdween cartoonist  
Erwin Vanmol één week van Facebook
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ze niet beantwoordt aan de wens die de Vlamingen via 
de stembus hebben uitgedrukt. En dat dit de kans ver-
hoogt dat haar tegenstrevers (de V-partijen) in 2024 een 
volstrekte meerderheid zouden halen. Het is uit die angst 
dat die regering is ontstaan en het is ook die angst die 
haar overeind houdt.

Ze heeft er dus alle belang bij om de oppositie de mond 
te snoeren. De hulp van de heersende ideologie om die 
in het verdomhoekje te duwen is dan ook meer dan wel-
kom. Die kan immers best van pas komen om de maatre-
gelen te verantwoorden die ze in dit verband wil treffen. 

De jongste verkiezingen hebben ruimschoots aange-
toond dat de steun van de media verre van voldoende 
is om een radicaal Vlaamsgezinde reflex bij de kiezer te 
neutraliseren. Tevens blijkt dat de diabolisering door de 
cultuursector van al wat identitair Vlaams is, ook maar 
weinig zoden aan de dijk brengt. 

Niet iedere kiezer is automatisch dom 
De electorale impact van wat op de sociale media ver-
schijnt, kan daarentegen niet langer worden onderschat. 
Iets dat ondermeer te wijten is aan het feit dat heel wat 
kiezers tot de vaststelling zijn gekomen dat de standpun-
ten die door de meeste kranten worden verdedigd maar 
al te vaak diametraal het tegenovergestelde zijn van wat 
zij zelf denken en dat hun mening zelfs meer en meer uit 
die kranten wordt geweerd. 

Een minder politiek correcte opinie kan dus, althans voor-
lopig nog, praktisch uitsluitend nog via FB, Twitter etc. 
worden geventileerd. Iets dat ook de huidige oppositie-
partijen is opgevallen, want die maken er veelvuldig ge-
bruik van. De Vivaldi-partijen hebben er dus alle belang 
bij om die sociale media zo goed mogelijk onder controle 
te krijgen. 

Maakt de regering hier misbruik van? 
Dit verklaart waarom Vlaams mediaminister Benjamin 
Dalle middelen gaat uittrekken om een ‘sectorbreed ge-
dragen platform voor feitencontrole’ op het getouw te 
zetten dat nepnieuws moet bestrijden. M.a.w. de rege-
ring wil kunnen bepalen wat de waarheid is en dus wat 
bekend mag worden gemaakt en wat niet. Dat lijkt fel op 
een ‘Ministerie van de Waarheid’ zoals dat waarvan spra-
ke is in het boek 1984 van George Orwell. Daarin doet 
hij op een bijna profetische wijze de methodes van het 
huidig totalitarisme uit de doeken. Hij voorspelde o.m. 
new speak, een opgedrongen woordenschat bedoeld 
om de burgers van bepaalde politieke ideeën te door-
dringen. Klinkt dit al niet vertrouwd in uw oren? 

Het is ook om meer greep op de sociale media te krijgen 
dat Vincent Van Quickenborne, vicepremier voor Open 
Vld, wat hij haatspraak en islamofobie noemt, strafrechte-
lijk wil gaan vervolgen. Twee containerbegrippen die van 
alles en nog wat kunnen inhouden en dus bijzonder han-
dig kunnen worden gebruikt om wat op de sociale media 
verschijnt nog meer te kunnen censureren. Zuckerberg en 

co hebben trouwens onder druk al heel wat maatregelen 
in die zin getroffen.

Het komt er dus op neer dat de huidige Belgische  
bewindsploeg, of moeten we eerder spreken van de  
Vivaldictatuur, de vrije meningsuiting meer en meer aan 
banden wil leggen. De hoogste waakzaamheid is dus  
geboden.

Francis Van den Eynde

Wordt 1984 bewaarheid in 2021?
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GEEN VIER GEWESTEN… 

…maar Vlaamse verankering en 
Frans-Brusselse autonomie

In enkele belangwekkende eindejaarsinterviews heeft Bart De Wever een politieke stand van zaken 
opgemaakt. De N-VA-partijleider mikt op 2024 om zijn ‘historische opdracht’ waar te maken: de 

omslag naar een confederaal België. Volgens hem is Paul Magnette er klaar voor om komaf te maken 
met de hybride opdeling en versnippering van bevoegdheden en moeten de deelstaten ook voor hem 

uiteindelijk de lakens uitdelen inzake gezondheidszorg, arbeidsmarkt enzoverder.

Twee vraagstukken blijven echter nog hangende: de ene 
betreft de omvang van de financiële solidariteit waar 
Vlaanderen zich na een verdere opdeling toe zou ver-
plichten, de andere betreft de positie van Brussel, waar 
de Franstaligen maar wat graag de hand op willen leg-
gen. Van zijn kant sprak Magnette, ook al in een einde-
jaars-mediaoffensief, De Wever niet echt tegen. Bij een 
reorganisatie van de Belgische instellingen moeten er 
voor hem vier volwaardige gewesten komen waarbij de 
gemeenschappen zich uit Brussel moeten terugtrekken.

Band Wallonië en Brussel
Alvast de CD&V reageerde scherp op deze denkpiste, bij 
monde van Vlaams minister Benjamin Dalle. De partij her-
pakt zich duidelijk nadat ze bij de zesde staatshervorming 
helemaal afweek van haar traditionele programmatische 
lijn, die de band van de Vlaamse gemeenschap met de 
Brusselse Vlamingen vooropstelt. Zo kreeg het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bij de zesde staatshervorming 
met steun van CD&V culturele- en sportbevoegdheden 
en werd het kindergeld een bevoegdheid van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie, terwijl de 
partij eerder van mening was dat deze bevoegdheid in 
Brussel door de Vlaamse, respectievelijk Franse Gemeen-
schap moet worden aangestuurd. De CD&V – die in Brus-
sel het gros van haar kiezers aan de N-VA verloor – komt 
hier nu gelukkig op terug, waarvan acte.

Het is zeer goed verdedigbaar dat de band tussen Wallo-
nië en Brussel wordt losgemaakt. De Walen willen op cul-
tureel en onderwijsvlak al lang een eigen pad uitstippelen 
zonder betutteling vanuit de Brusselse culturele wereld. 
Omgekeerd heeft het Brussels Franstalig onderwijs nood 
aan een eigen aanpak en inzet van middelen, in feite zou 
hier een heus rampenplan moeten worden in stelling ge-

bracht. Geef de COCOF daarvoor meer armslag en mid-
delen, dat zal voor Brussel een goede zaak zijn.

Gulle steun uit Vlaanderen
Dat wil echter niet zeggen dat Vlaanderen dezelfde weg 
op moet gaan en zijn vrij goed tot zeer goed werkende 
instellingen op het vlak van onderwijs, welzijn, gezond-
heid en cultuur in Brussel zomaar zou moeten opgeven 
en in handen leggen van de Brusselse bestuurders. Van in 
den beginne zijn alle Vlaamse voorzieningen in de hoofd-
stad tot stand gekomen met gulle steun uit Vlaanderen, 
in weerwil van alle mogelijke sabotagestrategieën van 
de Brusselse besturen en in samenspraak met de Brus-
selse Vlamingen. Zonder die financiële en politieke steun 
zouden deze laatsten trouwens al lang van het toneel zijn 
verdwenen. Er zijn geen redenen te bedenken waarom 
dit model van Vlaamse verankering in Brussel zou moeten 
worden gewijzigd.

Brussel Vlaamse hoofdstad
Niet voor niets is Brussel wel de Vlaamse (bij unanimiteit 
in het Vlaams Parlement) maar niet de Waalse hoofdstad 
geworden. Deze asymmetrische verhouding ligt in de lijn 
van de geschiedenis en van de onderscheiden belangen 
van beide volkeren en kan standhouden zolang de Bel-
gische Staat als dusdanig bestaat en zelfs daarbuiten en 
daarna. Een aantal verstandige Franstalige bestuurders 
beseft ook dat de band met Vlaanderen voor Brussel zelf 
ook van kapitaal belang is.

Bernard Daelemans
Voorzitter
Vlaams Komitee voor Brussel
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DRIE PLUS DRIE IS VIER 

Merkwaardige Brusselse Cijfers 

Bij het opbouwen van een (con-) federale staat hadden Vlamingen altijd al een 
voorkeur voor een constructie met twee (Nederlandstaligen en Franstaligen). 

Franstaligen doen het liever met drie partners (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). 
De oplossing is ondertussen welbekend. Wij doen het met zes deelstaten: 

drie gemeenschappen plus drie gewesten. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse 
regering vertegenwoordigen zowel het Gewest als de Gemeenschap maar de andere 

entiteiten hebben elk hun eigen parlement en regering. 

Is dat teveel? Neem het beleidsdomein volksgezondheid. 
De verantwoordelijkheden zijn opgedeeld en verspreid 
over ongeveer alle entiteiten. Het gevolg was een won-
derbaarlijke vermenigvuldiging van ministers van Volks-
gezondheid. In de recente pandemie waren zelfs geleer-
de mediavirologen de tel kwijt (of deden alsof) wie voor 
wat bevoegd is. 

Tijd voor een rondje staatshervorming? Tja, waarom niet? 
Onder de Zweedse coalitie van Charles Michel was er een 
afspraak om vooral niet te sleutelen aan een staatsher-
vorming. Vandaag is er federaal een Vivaldi-coalitie onder 
leiding van Alexander De Croo. Antonio Vivaldi was een 
Italiaanse priester-toondichter die heerlijke muziek heeft 
nagelaten. De naam van zijn bekendste stuk is heel toe-
passelijk voor onze politiek: ‘De Vier Seizoenen’.

Het huidige regeerakkoord voorziet om eens na te den-
ken over een mogelijke staatshervorming. Paul Magnet-
te, voorzitter van de grootste meerderheidspartij, heeft 
hiervoor geen vijf jaar nodig. Hij ziet het niet zitten met 

de proliferatie van parlementen en regeringen. Half de-
cember stelde hij een drastische vereenvoudiging voor. 
Voortaan doen wij het met vier entiteiten: Vlaanderen, 
Wallonië, Brussel en Duitstalig Oost-België. Geen fede-
ralisme dus met twee of met drie of met vijf of met zes 
maar met vier.

Wat met voorstel Magnette?
Zijn voorstel is een voorstel, niet meer of niet minder. 
Vooral interessant waren de reacties. Aan Vlaamse kant 
was er meteen instemming van Egbert Lachaert. Jour-
nalist en analist Wouter Verschelden citeert een enthou-
siaste tweet van de Open Vld-voorzitter: ‘Eens met Paul 
Magnette. Brussel is een kosmopolitische stad die je niet 
meer bestuurt vanuit andere gemeenschappen. Een ei-
gen deelstaat en een lokaal niveau. Het zou efficiënter 
zijn’. Het komt er dus op neer dat de Vlaamse Gemeen-
schap en de Franse Gemeenschap hun bevoegdheden 
voor onderwijs, cultuur, welzijn en bijstand aan personen 
overdragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussels minister Elke Van den Brandt van Groen denkt in 
dezelfde richting. Tegenwind kwam er, merkwaardig, van 
Ahmed Laaouej, de Brusselse PS-topman (en fractievoor-
zitter van de PS in het federale parlement). Zoals verwacht 
reageerden de N-VA en het Vlaams Belang negatief. Ook 
de CD&V was afwijzend. De houding van N-VA en CD&V 
is logisch. De Vlaamse ministers voor Brussel (Benjamin 
Dalle), Onderwijs (Ben Weyts), Cultuur (Jan Jambon) en 
Welzijn (Wouter Beke) zouden hun bevoegdheden voor 
Brussel moeten overdragen aan het Brussels Gewest, 
waar hun partijen nota bene in de oppositie zitten.

Bij de liberalen zijn er echter ook mensen die het telraam 
bovenhalen. Bijvoorbeeld Brussels minister Sven Gatz. Paul Magnette ‘Federalisme met vier’

Alle partijen worden 
verplicht stellingname 
over Vlaanderen-Brussel 
te verhelderen.
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Hij temperde het enthousiasme van zijn voorzitter met 
een belangrijk argument: centen. Het overdragen van de 
Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kan alleen met het nodige bud-
get. Hij kan het weten. In de vorige legislatuur was hij de 
Vlaamse Brusselminister, in de huidige legislatuur is hij de 
Brusselse budgetminister.

Over hoeveel geld gaat het eigenlijk? Hoeveel investeert 
de Vlaamse Gemeenschap in Brussel? De Gemengde 
Ambtelijke Commissie Brussel (GACB), een permanente 
samenwerkingscommissie van ambtenaren van de Vlaam-
se Gemeenschapscommissie en van de administratie 
van de Vlaamse Gemeenschap, monitort zorgvuldig die 
Vlaamse geldstroom. Wij citeren uit de webstek van Tracé 
Brussel, een Nederlandstalige Brusselse organisatie. De 
GACB ‘publiceerde haar rapport voor 2018, waaruit blijkt 
dat de Vlaamse investeringen in Brussel steeds hoger lig-
gen. In 2012 investeerde de Vlaamse gemeenschap nog 
768.686.188 euro, in 2017 ging het al over 933.308.004 
euro. Met dat bedrag wordt de Brusselnorm gehaald: 
5,19% van de totale uitgaven voor gemeenschapsaan- 
gelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap gaat naar 
het hoofdstedelijk gewest.’

Jawel, het gaat dus over bijna een miljard euro voor 
Brussel. De woordvoerder van Sven Gatz, de toenmali-
ge Vlaamse Brusselminister, gaf bijkomende uitleg over 
de beleidsdomeinen. ‘Onderwijs zorgt traditioneel voor 
het grootste aandeel van de Vlaamse investeringen in 
Brussel. In 2017 ging van de Vlaamse onderwijsbegroting  
€ 649.747.000 naar Brussel. Goed voor 5,99% van het tota-
le Vlaams budget voor onderwijs, waardoor men de Brus-
selnorm van 5% ruim haalt. (…) Maar liefst 9,74% van het 
budget Cultuur, Jeugd en Sport gaat naar Brussel. Voor 
Media is dit nog beter, met name 10,67%.

Het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin scoort 
het minst goed met 2,24%. (…) Dat ligt aan de historische 
achterstanden op dit terrein en aan het feit dat op dit 

beleidsdomein ook de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie (GGC) actief is.’

‘Boter bij de vis’
Ook in de huidige legislatuur wil Vlaanderen op deze weg 
verdergaan. De beleidsnota van huidig Vlaamse Brussel-
minister Dalle heeft niet voor niets als titel: ‘Een sterke 
band tussen Vlaanderen en Brussel’. Het weze duidelijk: 
het voorstel van Paul Magnette zal enkel haalbaar zijn als 
er ‘boter bij de vis’ is. Aan Vlaamse kant alleen al heeft 
Brussel ten minste een bijkomend miljard nodig. 

Ook Franstaligen voelen nattigheid. PS-fractieleider Ah-
med Laaouej verklaart in Bruzz: ‘De gewesten versterken 
is een ding, maar je moet ook rekening houden met de 
Brusselse realiteit. Ik ben er ook niet van overtuigd dat 
de Vlamingen er mee akkoord zullen gaan dat Franstali-
ge Brusselaars het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 
gaan beheren’. En dan is er nog veel twijfel of het samen-
voegen van het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel zal leiden tot de nodige kwaliteitsverbetering.

Toch heeft Magnette een grote verdienste. Na jaren van 
‘communautaire stilstand’ en vage standpunten doet hij 
ten minste een klaar en duidelijk voorstel. Het verplicht 
alle partijen, ook de Vlaamse partijen, tot een heldere 
stellingname over de verhouding Vlaanderen-Brussel. En 
dan moet de discussie over de hoofdstedelijke rol van 
Brussel nog beginnen. Vivaldi zal meer dan vier seizoe-
nen nodig hebben.

Jan Degadt

Ahmed Laaouej, fractieleider PS in federaal parlement
‘Niet overtuigd dat de Vlamingen zullen meegaan.’

Benjamin Dalle ‘Voor een sterke band met Vlaanderen’

Sven Gatz ‘En de centen?’

Veel twijfel over samenvoegen 
van Franstalig en 
Nederlandstalig onderwijs.
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NOBELE ONBEKENDE

Steunpunt
taalwetwijzer
Het was nog Bert Anciaux, in 2002 minister, die de 
aanzet gaf voor de oprichting van het Steunpunt Taal-
wetwijzer. De dienst evolueerde van taalklachtendienst 
over taalombudsdienst tot louter adviesdienst.
Particulieren, openbare besturen en bedrijven kunnen 
er vragen stellen over de taalwetgeving. Erg gekend 
door het grote publiek lijkt dit Steunpunt niet. 

 
De webstek van het Steunpunt werd onlangs vernieuwd. 
Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V)  
koppelt een communicatiecampagne aan de lancering 
van de nieuwe webstek. ‘De campagne wil het Brusselse 
doelpubliek op een positieve manier laten kennismaken 
met het informatieaanbod van de Taalwetwijzer. Met deze 
campagne willen we ook meer aandacht voor de taalwet-
geving in Brussel.’

De webstek lijkt zeer degelijk en wie de juiste wetteksten, 
decreten en omzendbrieven wilt vinden over taalzaken, 
komt er vast en zeker terecht. Juridisch ongeschoolde 
mensen hebben het wat moeilijker.

Brusselse politie
Veronderstel dat een gewone Vlaming in Brussel een  
politieagent ontmoet en hem de weg vraagt, maar de  
politieagent spreekt geen Nederlands. Op de thuispagina 
van de webstek van het Steunpunt kan onze Vlaming 
nu kiezen uit 6 thema’s: Bestuurszaken, Bedrijfsleven,  
Onderwijs, Welzijn en Zorg, Gerechtszaken, Consu-
mentenzaken of Notaris en Wonen. Valt Politie onder  
Gerechtszaken? Voor de taal van de processen- 
verbaal wel, maar in dit geval moet je uitleg zoeken onder  
‘Bestuurszaken’. Als antwoord staat daar: ‘Je kan een  
politieagent die in één van de Brusselse lokale  
politiezones werkt, aanspreken in het Nederlands of in het 
Frans. De politieagent moet in de door jou gebruikte taal  
antwoorden, als die taal het Nederlands of het Frans is. 
- Lees meer over het taalgebruik in Gerechtszaken’. Of je 
nu de orders van die Franstalige agent moet opvolgen 
en hoe je eventueel klacht kunt indienen, staat er niet bij 
vermeld en dat mocht anders.

Wel kan je altijd een vraag stellen aan het Steunpunt 
Taalwetwijzer zelf. Bij elk thema zijn al een aantal ‘Veel 
gestelde vragen’ en antwoorden vermeld als voorbeeld. 
Jammer genoeg zijn er geen voorbeeldbrieven te vinden 
die je kan gebruiken bij het indienen van een klacht bij de 
VCT (enkel een verwijzing naar hun webstek) of een voor 
het grote publiek eenvoudige brochure. En een folder 

om te verspreiden in de  
Gemeenschapscentra?

Consumentenzaken
De taalvoorschriften 
voor consumentenzaken 
hadden ook best wat 
voorbeelden of uitleg 
kunnen hebben: wat is 
de gewone consument 
met een zin als ‘Daar-
naast moeten de on-
dernemingen ook handleidingen en garantiebewijzen  
opstellen in een taal die begrijpelijk is voor de gemiddelde 
consumenten rekening houdend met het taalgebied waar 
de goederen of diensten worden aangeboden. Onder de 
gemiddelde consument wordt de redelijk geïnformeerde, 
omzichtige en oplettende consument verstaan.’ Is  
Nederlands nu verplicht of niet? En wat kan ik doen als het  
Nederlands verplicht is, maar niet werd vermeld?

Zeker, de taalwetgeving is niet eenvoudig, en een Steun-
punt als dit is absoluut nodig. De onbekendheid van die 
dienst is echter nog groot. Het Steunpunt verdient meer 
belangstelling.

Karel Adams

Bee-èl-èm
op de wijs van Jerusalem Jerusalem (The Holy City)

Oo bee-èl-èm… oo bee-èl-èm!
gaa zed alles vui maa!
‘k gon geire
manifesteire
zëlfs in volle corona…

‘k zat boeëte braaf op ën terras van ën Brussels cafei
‘k sloog just ë pinke in maan kas… mè ne mask valt da ni mei
in iene ki roept Jëf no maa… das mane kamerood
“allei doo mei marsjeit mè maa… roept mei mè volle stem
Close ei gezeid: ët kan gie kwood: ’t ès vui den bee èl èm”…

‘k zèn iel lôt terug nor oeës gegôn ‘k was gielegan kapot
‘k kost nemi op maan biëne stôn… ik was pesees ën vod
mè këtses en mè vriedig snot… ik was niks nemi weid
ze stôke ne preem in maan strot… ik èm maa naaig verweid
meniër doktour ei ma gezeid: “g’ èt COVID g’ attrapeid”…

Naa lig ekik in de kliniek vast ön ë gruut masjeen
ik dôn maan broek vol van de schrik… mô neemand mag da zeen...
in Brussel was gien plosj vui maa ‘k vloug in den ambulans
da was vui maa ën gruute sjans… ze brochte maa nô Oilsjt
en domei zen kik na zuu blaa: dô zèn de Jeanette ’t voilsjt…

En wad ès na de moral van deis echt gebuid histoire
de Vlomse ket daan ès weial… van alles de sigaar
gruute miseire komt dô van… da wèt toch alleman
mè ’t luupe achter bee-èl-èm ès ’t allemo erbegost
nen twiede lock-down zet ons klem… ‘t eid ons al wa gekost…

De ket van Jette
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WIE HET KLEINE NIET EERT…

Miniatuurbetogers herinneren aan 
de motie voor de afschaffing van de 
taalfaciliteiten

Faciliteiten? Stommiteiten! Een leuze die zowat iedere 
VVB’er kent. Faciliteiten werden destijds ingevoerd om 
de anderstaligen de kans te geven zich aan te passen. 
Zo dachten sommigen toch. De realiteit was en is pijn-
lijk anders. Franstaligen misbruiken ze schaamteloos 
om de verfransing verder door te drukken. In Ronse wil 
men er paal en perk aan stellen. We ontvingen van Paul 
Carteus en Tijl Rommelaere (ex-VVB-stafmedewerker), 
bezielers van de VVB-werkgroep Ontgrendel Ronse, 
meer info over een ludieke actie die heel wat lokale 
persbelangstelling haalde. 

Op 18 december 2017 keurde de gemeenteraad van 
Ronse, zonder enige tegenstem en met een ruime 
meerderheid van CD&V-Groen, N-VA, Open VLD en 
Vlaams Belang een motie goed voor de afschaffing van 
de taalfaciliteiten in Ronse. Er kwam toen geen reactie 
vanuit de federale regering. 

Precies drie jaar later (op 18 december 2020) organiseer-
de Ontgrendel Ronse een coronaveilige actie om de 
taalfaciliteiten opnieuw onder de aandacht te brengen 
en de Vlaamse partijen te herinneren aan hun engage-
ment. 

De motie die drie jaar geleden werd goedgekeurd, was 
een belangrijk signaal naar de hogere overheden. De 
stad Ronse sprak zich met een ruime meerderheid uit 
tegen de taalfaciliteiten en riep de federale overheid op 
om actie te ondernemen. Maar het bleef stil in Brussel. 
Daarom wilden de actievoerders de motie afstoffen en 
opnieuw op de voorgrond zetten. 

CoVid-19 hield hen niet tegen. Ze bleven we niet bij de 
pakken zitten en ijverden voor de afschaffing van de taal-
faciliteiten. Rekening houdend met de strikte maatrege-
len om het coronavirus in te dijken, was het niet mogelijk 
om een traditionele actie te organiseren. Vandaar plan-
den ze een initiatief met een knipoog en volledig con-
form de veiligheidsmaatregelen.

Op 18 december ll. plaatste Ontgrendel Ronse in het 
stadscentrum protest tafereeltjes met miniatuurfiguur-

tjes. Daarmee herinneren ze de Vlaamse partijen aan hun 
engagement en stellen ze de nefaste taalfaciliteiten aan 
de kaak. Kortom, met deze actie vragen ze de ontgrende-
ling van Ronse.

De komende weken zal er ook een ‘delegatie’ naar het 
federaal parlement afzakken. Een mini-invasie van de par-
lementaire buurt dus. Want het is daar dat de faciliteiten 
uiteindelijk zullen moeten worden afgeschaft. 

Ondertussen is het drie jaar later en is er een nieuwe fe-
derale regering aan zet. Deze nieuwe federale regering 
heeft de ambitie om een nieuwe staatsstructuur uit te 
werken. Tegen 2021 zal er een voorlopige lijst worden 
opgesteld van grondwetsartikelen die voor herziening 
vatbaar moeten worden verklaard. Dat is een uitgelezen 
kans om de taalfaciliteiten af te schaffen. 

St.V.

VVB NATIONAAL

MEER INFO
www.facebook.com/ontgrendelronse
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DE PISTE VAN DE VIER GEWESTEN

Als de Paul (Magnette) de passie 
preekt, Vlamingen let op uw ganzen

Ogenschijnlijk opeens uit het niets kwam PS voorzitter Paul Magnette met een voorstel 
voor een drastische herindeling van het koninkrijk België. U zowel als ik weten dat 
toeval niet bestaat, toch niet in de vaderlandse politiek van wat nog altijd wel La 

Belgique de papa is. ONAF klopte aan bij de uittredende voorzitter van het OVV, Willy 
De Waele. Als ere-burgemeester van Lennik hoort hij de wetten van dit land te kennen.  

In dit opiniestuk schetst hij de situatie, fileert het voorstel en lanceert een alternatief. 

Nooit een coherent beleid…
Binnen het Belgisch staatsverband zijn de politieke forma-
ties er nooit in geslaagd enig coherent beleid te voeren, 
omdat de economische, financiële, sociale en culturele 
tegenstellingen tussen noord en zuid onoverbrugbaar 
zijn. Met zes staats(mis)vormingen werden middelen ver-
spild, onwerkbare structuren gecreëerd en de politieke 
mandaten op een bijbelse wijze vermenigvuldigd.

59,25% van de politieke mandaten worden door de 
Franstalige minderheid ingenomen. Hervormingen bin-
nen de huidige structuren zijn zo goed als onmogelijk. De 
Franstalige minderheid zal nooit akkoord gaan met het 
inleveren van politieke mandaten, die macht en invloed 
vertegenwoordigen, omdat deze het cement zijn tussen 
partij en overheid. 

Bovendien beschikken zij over alle grondwettelijke 
en wettellijke voorziene blokkeringsmiddelen, die de 
‘Vlaamse’ politieke formaties hen in geschenkverpakking 
hebben gegeven. Dientengevolge is iedere verandering, 
van een confederale staat tot Vlaamse onafhankelijkheid, 
langs democratische weg totaal uitgesloten.

… tenzij voor ‘Tous ensemble’?
De ‘Vlaamse’ dwergpartijen en de Franstaligen in de fe-
derale regering zetten er nu alles op in om met de slogan 
‘Tous ensemble’ (merkwaardigerwijze enkel in de taal van 
Molière) de schijn van eenheid op te houden. 

Het is paradoxaal dat de Franstalige minderheid, die dit 
land zo graag wil behouden enkel denkt op korte ter-
mijn, noodzakelijke veranderingen afblokt en uiteindelijk 
zal oogsten wat ze koste wat het kost wil vermijden: het 
bankroet van de federale staatsstructuur.

Staats(mis)vormingen en grondwetsherzieningen hebben 
vastgeroeste federale staatsstructuren en een institutio-
neel kerkhof opgeleverd. Een grondige hervorming ech-
ter kan enkel met een politieke meerderheid die binnen 
de huidige samenstelling van de Kamer niet te realiseren 

is. De traditionele politieke formaties hebben de besluit-
vorming binnen de federale staat volkomen gebeton-
neerd zodat een verandering in welke zin ook langs de-
mocratische besluitvorming volkomen is uitgesloten.

De Franstalige minderheid, die een politiek voert die ze 
niet kan financieren, heeft er geen belang bij. De Vlaam-
se meerderheid daarentegen, die structuurhervormingen 
wenst, vindt geen meerderheid.

Met de collaboratie van ‘Vlaamse’ politieke formaties 
werd de demografische Vlaamse meerderheid tot een 
politieke minderheid gedegradeerd. Vlaanderen moet 
zowat het enige land ter wereld zijn, dictaturen uitgezon-
derd, dat zijn demografische meerderheid prijsgaf en er 
op de koop toe voor betaalt.

Het voorstel Magnette …
Recent nog heeft Paul Magnette, PS-voorzitter, een plei-
dooi gehouden voor een staatsstructuur met vier compo-
nenten (over de financiering ervan geen woord) die naad-
loos aansluit bij de verdeling van de mandaten en macht 
zoals hoger opgesomd:

•  Vlaanderen
•  Wallonië
•  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•  De Duitstalige Gemeenschap

OPINIE

Nog heel wat werk aan de winkel
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OPINIE

Brussels minister Sven Gatz gaat met het voorstel  
akkoord voor zover er bijkomende financiële middelen 
voor het Brussels gewest worden vrijgemaakt (radio 1 op 
23 december 2020). De Brusselse politici blijven meesters 
in het koken met andermans middelen. (N.v.d.r.: zie ook 
bladzijde 13 en 14.)

… houdt geen rekening met de grondwet
Deze opdeling is echter afhankelijk van de wijziging van 
het 4de en 5de artikel van de grondwet. Dit kan enkel 
met een 2/3 meerderheid, een meerderheid in iedere 
taalgroep en de aanwezigheid van minstens de helft van 
de leden van iedere taalgroep. 

De VIVALDI-regering, samengesteld met 7 politieke for-
maties, heeft noch een 2/3 meerderheid (88 mandaten), 
noch een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep 
(41 mandaten voor 88 zetels). 

Na de komende federale verkiezingen zal de meerder-
heid dienen te worden gevormd die over een 2/3 meer-
derheid én een meerderheid in de beide taalgroepen 
beschikt.

Verder aanmodderen? 
Zoals het er nu voorstaat, rekening houdend met de 
toenemende verkaveling van het politieke landschap, 
zullen de klassieke politieke formaties deze meerderhe-
den niet kunnen realiseren. Aan Vlaamse kant zal met de 
Vlaams-nationalisten rekening dienen te worden gehou-
den of zal verder worden aangemodderd in de bestaande 
onwerkbare staatsstructuren. 

In KNACK van 23 december 2020 laat de gewezen voor-
zitter van het Grondwettelijk Hof, André Alen, optekenen:

‘Als ze artikel 35 van de grondwet niet kunnen of willen 
uitvoeren, zullen wij nooit tot homogene bevoegdheids-
pakketten komen. Tegelijk heeft de ervaring mij geleerd 
dat die andere techniek van hervormingen, herfederali-
sering van bevoegdheden, in dit land onmogelijk is. Ooit 
dacht ik dat het een goed idee zou zijn om de bevoegd-
heid voor de geluidsoverlast door vliegtuigen opnieuw te 
federaliseren, maar zelfs dat is er niet van gekomen. Dan 
weet je het wel.’

De gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof laat 
echter na er bij te vermelden dat de uitvoering van artikel 
35 van de grondwet enkel kan met een meerderheid zoals 
voorzien door het 4de artikel van dezelfde grondwet.

Doorbreek de impasse
Deze blokkering doorbreken is enkel mogelijk door deze 
grondwet te verlaten, de Vlaamse en Waalse regio’s au-
tonoom te laten beslissen over de organisatie van hun 
staatsverband, de rechten en plichten van de burgers, de 
middelen die ervoor dienen te worden gevraagd en de 
verantwoording voor het gebruik ervan.

Gezien de grondwet naar believen kan worden gemani-
puleerd én ook werd gemanipuleerd, is het voorstel om 
de grondwet te verlaten perfect uitvoerbaar en de enig 
mogelijke wijze om de Vlaamse demografische meerder-
heid te herstellen, hetgeen binnen de huidige grondwet 
onmogelijk is.

ART. 4
België omvat vier taalgebieden : het Nederlandse 
taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied.
Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van een van deze 
taalgebieden.
De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden 
gewijzigd of gecorrigeerd dan bij een wet, aangenomen 
met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep 
van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van 
de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover 
het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee 
derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

ART. 5
Het Vlaamse Gewest omvat de provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-
Vlaanderen. Het Waalse Gewest omvat de provincies 
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.
Een wet kan bepaalde gebieden, waarvan zij de grenzen 
vaststelt, aan de indeling in provincies onttrekken, ze 
onder het rechtstreekse gezag plaatsen van de federale 
uitvoerende macht en ze een eigen statuut toekennen. 
Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid 
bepaald in artikel 4, laatste lid.
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OPINIE

16 maal deden ze het ons voor
Sinds 1832 werd de grondwettelijke procedure tot herzie-
ning 16 maal geschonden. Een voorbeeld:

Als het op hun belangen aankomt gaan de Franstaligen 
voorbij aan iedere wetgeving die er tegen ingaat. Inza-
ke de wapenexportvergunning wordt een speciale zitting 
van de Waalse Gewestraad samengeroepen om auto-
noom over het wapenhandel dossier te beslissen.

Een ontwerpbesluit van de Waalse executieve voor 30 
september 1991 stelt het volgende: ‘Gezien de hoogdrin-
gendheid om de uitvoervergunningen voor wapens te 
hernieuwen of toe te kennen, met het oog op het overle-
ven van de betrokken bedrijfstak, gezien het gewicht van 
de sector voor het Waalse industriële weefsel, gezien de 
dramatische gevolgen voor de tewerkstelling door het 
uitblijven van een beslissing ter zake, besluit de Waalse 
executieve: in het domein van de invoer, de uitvoer en de 
doorvoer van wapens, munitie en materiaal dat dienstig is 
voor militair gebruik en de aanverwante technologie, wor-
den de woorden ‘centrale dienst voor contingenteringen 
en vergunningen bedoeld in het KB van 24 oktober 1962’ 
vervangen door het ‘ministerie van het Waalse gewest’.’

Later zal wijlen Philippe Moureaux (PS) deze demar-
che duiden als een ontradingswapen of ‘institutionele 
atoombom’.

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om in deze situ-
atie zo vlug mogelijk te ontmijnen heeft het staatshoofd 
op vraag van de regering Martens VIII op 29 september 
1991 het koninklijk besluit getekend dat de beslissingen 
van de regionale ministercomités rechtsgeldig maakt. En-
kele uren later keurt het Waalse ministercomité de eerste 
vergunningen goed.

De uitvoerende macht, de federale regering, neemt 
hiermede een beslissing die de wetgevende macht – het 
federaal parlement toekomt - en schendt hiermede de 
grondwet. 

Het Vlaams parlement, noch de Vlaamse volksvertegen-
woordiging, hebben ooit enig initiatief genomen als op 
de bescherming van de belangen van Vlaanderen aan-
komt en durven, ook vandaag nog niet, buiten de Belgi-
sche lijntjes kleuren.

Willy De Waele
ere-burgemeester

De pionnen worden gezet

‘VLAMINGEN MOETEN 
ALLEEN MAAR DURVEN.’

Willem Elsschot schreef in 1947 
in niet mis te verstane bewoordingen:

‘Gij dacht, o lijdzaam volk, 
dat ’t gruwelijk getij der 
oude tyrannie voor immer 
was voorbij.Weet nu dan 
dat uw stem door niemand 
wordt aanhoord, zolang gij 
stamelend bidt of bedelt bij 
de poort.’
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INTERNATIONAAL

Wales vervoegt 
ICEC 
Zeven is spiritueel gezien een volmaakt getal. Tot op 
heden telde onze internationale koepel ICEC zes leden. 
Maar sinds december 2020 hebben we een grotere staat 
van volmaaktheid bereikt: Wales schuift als zevende 
land mee aan de ICEC-tafel. De meesten onder ons 
kennen het land wellicht alleen omdat ze op 1 juli 2016 
onze toen nakende 11-juliviering redden door de Rode 
Duivels met 3-1 te verslaan in de kwartfinale van het 
EK voetbal. Tijd dus om deze nieuwkomer wat beter te 
leren kennen.

Plaid Cymru
Elke ietwat nationalist weet dat Cymru de Welshe be-
naming is voor Wales. Ofschoon er al altijd een Welshe 
nationalistische beweging is geweest kent hun autono-
miestreven pas de jongste jaren een echte opleving. De 
politieke arm van de Welshe nationalisten is de partij 
Plaid Cymru, opgericht in 1925. Pas in de jaren ’70 van de 
vorige eeuw slaagden ze er in om parlementsleden naar 
Westminster te krijgen, momenteel 4 op 40 Welshe ze-
tels. Afhankelijk van het soort verkiezingen (lokaal, Welsh, 
Brits, Europees…) halen ze percentages tussen de 10 en 
de 30 % van de stemmen. 

Yes Cymru
Yes Cymru is opgericht in 2014. Wat jaloers keken ze naar 
de verwezenlijkingen van de Schotten, maar ze leerden 
ook uit de fouten die hun noordelijke Keltische broeders 
en zusters maakten. In 2016 werd de organisatie officieel 
en openbaar gelanceerd. Dat leverde hen snel 800 leden 
op. De vereniging kende een aangroei tot zelfs 2500 le-
den begin 2020. Daarna kwam alles in een stroomversnel-
ling, mede door de Brexit en het eigengereide en warrige 
optreden van de Britse premier Boris Johnson. Begin de-
cember telden ze al 16.000 leden, waarmee ze qua groot-
te de tweede grootste politieke organisatie in Wales zijn. 
Dat geeft hen een veel grotere aanwezigheid in de Wels-

he media, meer financiële steun en invloed. Om dat alles 
te bolwerken startten ze eind vorig jaar met aanwervin-
gen en zoeken ze steun bij andere Europese organisaties 
zoals de onze. 

Hoeveel steun? 
Onze gesprekpartners, professor Alan Sandry (tevens on-
dervoorzitter van de Coppieters Foundation) en Iestyn ap 
Rhobert (één van de stichters van Yes Cymru) vertelden 
ons dat momenteel 1/3 van de bevolking in een referen-
dum voor onafhankelijkheid zouden kiezen. Dat is een 
merkelijk hoger aantal dan bij de start van de campagne 
in Schotland. Dit stemt hen positief. Net als het feit dat 
meer dan 90 % van de bevolking voorstander is van een 
referendum zoals de Schotten ook kregen.

De klok tikt. 
Ze beseffen echter ook dat ze hard en snel moeten wer-
ken. Ze werken tegen de (Britse) klok. Hun vrees bestaat 
er in dat Schotland op relatief korte termijn onafhanke-
lijk zal worden, dat Ierland zal worden verenigd maar dat 
Wales zal worden opgeslokt door Engeland. Een vierde 
van de drie miljoen inwoners zijn immers ingeweken En-
gelsen die zich in dit mooie land vestigen omwille van de 
schoonheid en de rust. Maar die zich daar wel gedragen 
als culturele aliens en kolonisatoren in de ‘beste’ traditie 
van het British Empire. Het zijn die inwijkelingen die er-
voor zorgden dat in tegenstelling tot Noord-Ierland en 
Schotland er geen Welshe meerderheid was tegen de 
Brexit. 

St.V.

WALES GEBALD
• 3.150.000 inwoners 
• Hoofdstad: Cardiff 
• Oppervlakte: 1,5 x Vlaanderen 
• Welsh: iets meer dan een vierde van de inwoners 

spreekt deze Keltische taal 
• Toeristische topper: Snowdonia national park 
• Nationale sport: rugby 

• Nationale leuze: Cymru am byth 
       (Wales voor altijd)
• Nationale Hymne: Hen Wlad fy Nhadau
• Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan-

tysiliogogogoch is de langste Europese plaats-
naam. Het is een samenstelling die staat voor: 
‘De kerk van de heilige Maria in de luwte van wit-
te hazelbomen bij de draaikolk bij Sint Tysilio’s 
rode grot’
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INTERNATIONAAL

CATALAANSE VERKIEZINGEN, 
EEN HARDE NOOT OM TE KRAKEN

Wellicht geen 
Valentijn op 
14 februari 
De Catalaanse kwestie? Als je al iets over dat 
land hoort, dan gaat het in negen van de tien 
gevallen over corona. Die ziekte hakte er diep in. 
Iets wat de politiek ook deed. Op Valentijnsdag 
14 februari houden de Catalanen vervroegde 
verkiezingen voor hun deelstaatparlement. De 
pro-onafhankelijkheidspartijen ERC (Esquerra, 
centrum-links) en JxCAT (nu Junts, de partij van 
Puigdemont) rolden al vechtend over de Barce-
lonese straatkeien. We gingen in Halle te rade bij 
Pascal Vanbellingen, Catalonië- én cava-kenner.

Hoe kijk jij terug op 2020 in Catalonië? 
Het is een ingewikkelde situatie. In feite zijn beide 
regeringspartners elkaar al van bij de samenstelling van 
hun regering aan het aanvallen. Vorig jaar kende dit een 
triestig ‘hoogtepunt’. Ze maakten elkaar echt kapot. 
Vooral de aanvallen vanuit ERC vind ik verbazingwekkend. 

Waar ligt het conflict? 
 Ze gaan voor hetzelfde doel, maar op een andere 
manier. Esquerra wil met de Spaanse premier Sanchez 
samenwerken (iets wat ze al in de Cortes doen) om een 
aantal zaken te verkrijgen. Maar de geschiedenis leert ons 
dat je van Spanje niets moet verwachten. Veel beloften 
misschien, maar daden? 

Roept die samenwerking geen reacties op? 
Inderdaad. Junts verwijt ERC verraad aan de Catalaanse 
zaak, terwijl ERC Junts verwijt dat ze nog in Brussel 
(Waterloo) zitten terwijl er in Catalonië genoeg werk op 
de plank ligt. 

Niets nieuws onder de zon, de Catalaanse versie van 
‘Van verraad tot verraad naar de Vlaamse staat’ dus. 
Terwijl je toch kan zeggen dat Puigdemont en co door hun 
aanwezigheid in het buitenland erin slagen om de zaak te 
internationaliseren en onder de aandacht te houden. 

Dat moet nu extra moeilijk zijn, want je kan ook daar 
stellen dat hun gezondheidssituatie voor de Catalanen 
nu dé voornaamste bekommernis is?
Vast en zeker. De corona heeft er erg zwaar toegeslagen, 
veel harder dan hier. Maar ook daar zat een communautair 

tintje aan vast. Catalonië had al vlug heel wat maatregelen 
getroffen, die op hoongelach van de Spaanse overheid 
mochten rekenen. Maar daarna werd de situatie misbruikt 
om bevoegdheden van Barcelona naar Madrid over 
te dragen. Maar door de pandemie beweegt er quasi 
ook niets meer. Geen manifestaties, geen betogingen, 
acties… Alles waar de Catalanisten sterk in zijn, kan 
momenteel niet. 

Nationalisten die ontgoocheld zijn in de traditionele 
partijen komen nu op met een eigen lijst Primàries. 
Ik lees daar nergens iets over. Hebben die enige kans 
op succes? 
Ik denk het niet. Ze zijn trouwens niet alleen. PDeCAT is 
een afscheuring van JxCAT. Daarnaast komen heel wat 
splinterpartijtjes op zoals ARA, een lijst met activisten 
uit de CDR’s (comités ter verdediging van de republiek) 
die zich nergens thuis voelen. Al die verdeeldheid zal de 
voorstanders van onafhankelijkheid geen deugd doen en 
wellicht hier en daar een kantelzetel kosten. 

We mogen ons dan gelukkig prijzen dat we hier 
slechts twee Vlaams-nationale partijen hebben. Laat 
ons eindigen met een positieve noot. Peilingen (niets 
gevaarlijker dan peilingen) geven aan dat de pro-
onafhankelijkheidspartijen samen meer dan 50 % 
zouden halen. 
Klopt, volgens de laatste peiling 50,8 %. Dat zou dan de 
zoveelste verkiezing op rij zijn waar hun aandeel langzaam 
maar zeker stijgt. Een paar jaar geleden was het nog 47,8 %.  

Tot slot, hebben de feestdagen nog een cava-tip voor 
onze lezers opgeleverd? 
Een Juvé & Camps uit Sant Sadurní d’Anoia gaat er altijd 
met smaak in. Daarnaast heb ik één goede raad: hoe 
kleiner het wijndomein, hoe groter de kans dat de kwaliteit 
én de drang naar onafhankelijkheid bij de cavaboer stijgt.

N.v.d.r.: Net voor publicatie rees er twijfel over al dan niet 
uitstel van de verkiezingen (wegens corona).

St.V.
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 ZONDER GRAVEN GEEN VLAANDEREN

De Gravenkapel in Kortrijk
We willen u in dit ledenblad iedere maand vergasten op een toeristische rubriek. In 
deze restrictieve coronatijden zal die beperkt blijven tot eigen land, maar in de toe-

komst (je weet wel, als de ‘vrijheid’ ons weer wacht) komt ook het buitenland aan bod. 
Verwacht van ons geen dooddoeners als de Eifeltoren in Parijs maar wel onderwerpen 

die een link hebben met onafhankelijkheid. Starten doen we met de Gravenkapel in 
Kortrijk. De boekbespreking op bladzijde 24 huist in hetzelfde kader. 

Gulden Sporen
Wie Kortrijk zegt, denkt ongetwijfeld aan de Guldenspo-
renslag. Wat wil je nog meer om aan natievorming te 
doen? Het Vlaamse voetvolk verslaat een machtig Frans 
ridderleger. We hebben er zelfs onze feestdag van ge-
maakt. Na afloop gingen we dan gulden sporen rapen 
op het slagveld van de Groeningekouter. Die sporen kre-
gen een plaats aan het plafond van de Onze-Lieve-Vrou-
we-kerk in Kortrijk. Die kerk stond niet alleen binnen de 
muren van de stad maar ook binnen het grafelijke domein 
in de stad.

Wie de kerk nu bezoekt ziet aan de zuidzijde nog een 
stukje van de slotgracht en de omwalling (van waarop het 
Franse bezettingsgarnizoen de voor hen noodlottige slag 
als het ware vanop een tribune kon volgen). Er rest zelfs 
nog een toren (de artillerietoren) vlakbij. Na de slag bij 
Westrozebeke in 1382 namen Bretoense troepen de gul-
den sporen terug mee richting Frankrijk. Naderhand wer-
den er replica’s aan het plafond bevestigd. U kan ze nog 
steeds bewonderen in het hoogkoor van de kerk. Maar de 
kerk biedt meer. 

Mausoleum
Dat onze Vlaamse graven het (terecht) groot zagen en 
zich maten met de Franse koningen is geen nieuws. Graaf 
Lodewijk van Male wilde zichzelf een passend praalgraf 
toemeten en ging daarvoor leentjebuur spelen in Parijs. 
De bovenkapel van de Sainte-Chapelle op het Île de la 
Cité inspireerde hem. Rond 1370 was de kapel klaar maar 
uiteindelijk besloot hij toch om zich te laten begraven in 
de Sint-Pieterskerk in Rijsel. En toch liet deze graaf ons 
iets uniek na. 

Hij had immers tientallen nissen laten maken in de deze 
gravenkapel. Voor alle duidelijkheid, ‘graven’ slaat hier 
op het meervoud van graaf (de adellijke titel) en niet op 
de meervoud van graf. In die nissen moesten de afbeel-
dingen van de graven van Vlaanderen komen. Zijn hof-
schilder, Jan Van Asselt, schilderde de afbeeldingen van 
alle voorafgaande graven, vanaf de zogenaamde woud-
graven (met Boudewijn met de IJzeren Arm als koploper) 
tot Lodewijk van Male zelf. 

Later kwamen de portretten van alle andere graven er-
bij tot het graafschap Vlaanderen onder de Franse be-
zetting in 1797 werd opgeheven. Frans Jozef Karel van 
Habsburg-Lotharingen (keizer Frans I van Oostenrijk) 
draagt zo de laatste officiële titel van graaf van Vlaande-
ren. 

Zwikken om duimen en vingers van af te likken
Naast de brandglazen die ook over de vroege geschiede-
nis van ons land vertellen, kan je er ook 102 zwikken be-
wonderen. Een zwik is een gebeeldhouwde versiering in 
de bovenhoek van een nis. De Gravenkapel telt 51 nissen 
met de portretten van de Vlaamse graven van Vlaande-

RUBRIEK TOERISTIEK

© Kortrijk
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ren. Boven elk portret zit er links en rechts een zwik, 30 x 
30 x 50 cm groot, in hoog reliëf. Dat betekent dat u er in 
totaal 102 kan bewonderen. Ze vormen als het ware een 
lang stenen stripalbum, bedoeld tot lering en vermaak 
van de gelovigen. 

Acht thema’s hebben een religieuze achtergrond, vier 
andere zijn duidelijk moraliserend. Wie niet braaf is, 
daalt af naar een dierlijk niveau! Kijk eens naar de laatste 
zwik naast de deur: u ziet een gemijterde bisschop, met 
vleermuisvleugels en klauwen. De boodschap is duidelijk: 
hoogmoed maakt machtigen soms tot monsters van de 
duisternis!

Aanraken mag
Wie zich in al dat moois wil verdiepen, kan in de kapel zelf 
terecht. Daar staat een aanraakscherm waarop u alle info 
over alle interessante hoekjes en kantjes van dit onterecht 
weinig gekende gebouw kan terugvinden. 

Met dank aan de KGOKK (Koninklijke Geschied- en Oud-
heidkundige Kring van Kortrijk) voor de extra info. 

St.V.

RUBRIEK TOERISTIEK

DE GRAVENKAPEL BEZOEKEN

• De kerk ligt op het  
Deken Zegerplein 1 in Kortrijk. 

• U wandelt in minder dan 10 minuten 
van het station naar de kapel. 

• Openingsuren: alle dagen van 8 tot 
18 uur, op zaterdag vanaf 9 uur en op 
zondag vanaf 11 uur. 

• De inkom is gratis. 

© Kortrijk

© Kortrijk
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BOEKEN

LIEFDE, GESCHIEDENIS ÉN POLITIEK
IN ÉÉN VERHAAL

Judith, de 
stammoeder 
van de graven 
van Vlaanderen: 
Het Prille 
Monarchie rijmt niet op democratie, maar als het over 
de eerste graaf en gravin van Vlaanderen gaat, dan kan 
een Vlaamse republikein wat door de vingers zien. 
Katrien Ryserhove neemt de lezer op sleeptouw voor 
een tocht door onze geschiedenis. Wij legden haar vol-
gende vragen voor.

Waarom wou u net dit verhaal schrijven? 
Het was in 1995 dat ik me tegenover mijn vader liet ont-
vallen op zoek te zijn naar een tot de verbeelding spre-
kend verhaal met een sterk Romeo en Julia-gehalte. Ik 
ben nu eenmaal een romantica. ‘Dan moet je over Bou-
dewijn met de IJzeren Arm en zijn Judith schrijven’ luid-
de mijn vaders advies. Hij liet me een korte tekst lezen 
en daarin stond o.a. volgende uitspraak van de bisschop 
van Troyes: ‘...que Judith s’était prostituée au comte Pau-
douin, et le suivait ...’. Dat vond ik een pikante bewering 
voor een bisschop. Kon dat kloppen? Was de eerste gra-
vin van Vlaanderen inderdaad een vrouw die haar lichaam 
verkocht voor macht, geld, of om haar vrijheid te herove-
ren? Of was er een meer romantische verklaring voor de 
spectaculaire start van onze Vlaamse saga? 

Mijn zoektocht kon beginnen. Al snel ontdekte ik het 
meest romantische liefdesverhaal van West-Europa. Maar 
die politieke wereld van die 9de eeuw boeide me sterk 
en ik wou dan ook verslag uitbrengen over het leven aan 
de West-Europese hoven met al hun intriges, oorlogen 
en politieke spelletjes. Het verhaal ging immers ook over 
moord, pedofilie, overspel en verkrachting en over de 
invallen van de Vikingen. Kortom een complex en span-
nend avontuur van twee jonge geliefden in een bewogen 
tijd. 

‘Het Prille’ is het eerste deel van een trilogie. Kon u 
uw ding niet kwijt in één boek? 
‘Het Prille‘ beschrijft amper acht maanden uit het jaar 856. 
Ik vertel erin over de kinderlijke verliefdheid van het jonge 

meisje op de knappe ridder en zijn diepgaande kalverlief-
de voor het prinsesje. Die korte kennismaking gebeurde 
tijdens één van de woeligste periodes uit de regering van 
Karel de Kale. Dat weergeven vulde al 416 pagina’s. Er 
volgden nog zeven jaren die ik moest beschrijven vooral-
eer Boudewijn en Judith zich als graaf en gravin in Brug-
ge konden vestigen. Dat leek me te veel voor één boek! 
Het verhaal is trouwens makkelijk in drie aparte stukken te 
verdelen. In ‘Het Prangende’ - deel twee - vormt Boude-
wijn geleidelijk het graafschap Vlaanderen, terwijl Judith 
proeft van haar koninklijke macht in Wessex. Deel drie – 
‘Het Pure’ - vormt het sluitstuk. Op de vlucht en onder 
helse omstandigheden wordt Judiths liefde zwaar op de 
proef gesteld. Alle machten en krachten werken tegen, 
maar het vertrouwen van de geliefden in elkaar doet de 
ware liefde triomferen. 

Ik ben onder de indruk van uw beschrijving van het 
leven in de negende eeuw. Zijn er veel bronnen over 
die tijd beschikbaar? 
 In het begin was het heel moeilijk om gegevens over die 
tijd te vinden. Overblijfselen zijn er nauwelijks en over een 
vrouw werd in die tijd meestal gezwegen! Daarom duur-
de mijn onderzoek zo lang en is het trouwens nog niet 
voorbij. Door de digitalisering van vele manuscripten is 
het zoeken gelukkig sterk vereenvoudigd. Ondertussen 
raadpleegde ik al meer dan 400 werken en durf ik te be-
weren dat ik een geslaagde reconstructie van die periode 
op papier heb gezet. Het blijft echter een roman en de 
amoureuze voorvallen en dialogen heb ik natuurlijk zelf 
ingekleurd. 

Het boek is een uitgave van uitgeverij Het Moment 
BV (Merendree) en telt 416 blz. ISBN: 9789082613322.  
Prijs: € 24.95.

St.V.
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JeV

HOE BEKIJKEN ONZE JONGEREN DE 
HUIDIGE SITUATIE? 

2021 voor de 
Vlaamse jeugd
Om te zien wat voor veranderingen 2021 zal 
brengen voor de jeugd, moeten we kijken 
naar wat 2020 voor ons betekende. 

2020
Voor het grootste deel van het jaar werden we opgeslo-
ten in huizen die niet van ons zijn met mensen die even 
hard de muren opliepen als wij. Onze vrijheden werden 
zwaar beperkt, ons sociaal leven gedecimeerd, onze eve-
nementen en festivals afgelast. Het was een non-jaar voor 
ons waarin we in feite onze jeugd opgaven in naam van 
het virus. 

Voor kinderen en jongeren was het lastig. Gelukkig heeft 
de minister van onderwijs de scholen zo veel mogelijk 
open gehouden ondanks alle protest van de scholenbon-
den die er alles aan deden om leerkrachten als ‘niet-es-
sentieel’ te beschouwen. Dat het volledig sluiten van la-
gere en middelbare scholen een absolute ramp voor het 
mentaal welzijn van de kinderen zou zijn (en de al geha-
vende economie), was van geen belang voor de bonden. 

Voor studenten was het droef. De rectoren lieten maar 
het minima aantal studenten toe op campussen en in au-
la’s terwijl de horeca gebukt ging onder een avondklok of 
zelfs volledig moest sluiten. Er bleef dus niet veel meer 
over van het studentenleven behalve op kot zitten en 
blokken. 

De werkende jeugd heeft nog het meeste profijt gehad 
van de corona crisis. Het sluiten van de horeca en evene-
menten heeft onze uitgaven drastisch verminderd. Voor 
velen zal 2020 het meest alcoholarme jaar geweest zijn 
sinds hun 16de verjaardag. Werken en sparen blijft een 
geweldige zet voor de jeugd en velen zullen 2021 starten 
met een gezondere bankrekening, maar een vermurwde 
geest vanwege de lockdown.

2021
2021 zal een omgekeerd jaar worden. Nu beginnen we 
met zware maatregelen en beperkte vrijheid om die lang-
zaam terug te winnen via vaccinatie. We zien nu het licht 
aan het einde van de tunnel, in plaats van de onvermijde-
lijke duisternis die op ons af kwam in 2020. 

Dat die vaccinatie maar stroef verloopt was natuurlijk te 
voorspellen met deze federale regering. Ze is namelijk 
niet gemaakt om efficiënt te zijn. Laten we niet vergeten 
dat de eerste inentingen werden tegengehouden van-
wege een, van alle mogelijke redenen, communautair 
dispuut. De uitgekozen rusthuizen bevonden zich alle-
maal in Vlaanderen en dat mocht niet zijn. De eerste vac-
cinaties werden dus uitgesteld. 

Het is werkelijk verbijsterend hoe deze regering een uni-
taire boodschap poogt uit te dragen en deze bij monde 
van de VRT door de collectieve strot van de Vlamingen 
probeert te rammen, maar wanneer puntje bij paaltje 
komt wordt er niets, maar dan ook niets gegund aan de 
overkant van de taalgrens.

Misschien is dat hetgeen waar we het meest kunnen naar 
uitkijken in 2021. Welke journalistieke abominatie (n.v.d.r.: 
gruwel) gaat de VRT nu weer op ons loslaten op vraag 
van de federale regering? Hoe ver gaan ze de Orwelli-
aanse nachtmerrie drijven? In zijn boek ‘1984’ introdu-
ceerde George Orwell de term ‘doublethink’ waarbij men 
twee contradictorische termen tegelijkertijd als waar be-
schouwt. 

De situatie waar wij onszelf nu in bevinden, waarbij wij 
één ploeg van 11 miljoen zijn en het tegelijk normaal 
wordt geacht dat een nodige vaccinatie wordt uitgesteld 
omdat het Belgisch wafelijzer niet werd toegepast, is hier 
een schoolvoorbeeld van. De arme man draait zich om in 
zijn graf. Zijn waarschuwingen voor de toekomst worden 
tegenwoordig gebruikt als handleiding.

Besluit
Dus, hoe bekijkt de jeugd 2021? Voornamelijk hoopvol, 
er zijn nu oplossingen voor corona en we zien onze vrijhe-
den terugkomen rond de zomer. We kunnen nu tenminste 
uitkijken naar het einde van deze saga. 

Iets anders waar we naar kunnen uitkijken is wat de rege-
ring daarna gaat doen. Corona werd gebruikt als mortel 
om deze regering in elkaar te metselen. Wat blijft er nog 
over om deze regering bij elkaar te houden wanneer dit 
wegvalt? We kunnen dan enkel hopen dat ze slabakkend 
voortgaat of als een kaartenhuisje in elkaar valt. Een ex-
plosie die Vlaanderen meesleurt in de miserie hopen we 
te vermijden.

Joachim De Leenheer

‘een ploeg’ die haar werk wel goed doet
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Een jaaroverzicht vol diversiteit, 
in twintig kwatrijnen. 

Er gebeurde veel in 2020.

I VII XV
corona in het glas, corona krijg de pest, corona in het bos,
corona in het gras, corona niet getest, corona is weer los,
corona op de ruiten, corona naar de vaantjes, corona in de potten,
corona in de plas. corona in het nest. corona als de klos.

II IX XVI
corona op het strand, corona meegetorst, corona op beschuit,
corona in het land, corona aan uw borst, corona op uw huid,
corona op de buiten, corona niet te smaken, corona voor de zotten,
corona aan de hand. corona met een korst. corona haalt niets uit.

III X XVII
corona in de wind, corona uit de fles, corona in de mond,
corona bij een kind, corona rondom zes, corona nu terstond,
corona naar de knoppen, corona om te braken, corona met drie stippen,
corona door het lint. corona in de les. corona aan de grond.

IV XI XVIII
corona aan de zee, corona in de kerk, corona in het oog, 
corona op de plee, corona veel te sterk, corona nat of droog,
corona niet te stoppen, corona om te boeten, corona op de klippen,
corona op de thee. corona op het werk. corona laag en hoog.

V XII XIX
corona in de klas, corona in ‘t verschiet, corona in de lucht,
corona volle gas, corona nu om niet, corona zonder tucht,
corona aan uw oren, corona van mijn voeten, corona harde klappen,
corona uit de pas. corona in het riet. corona diepe zucht.

VI XIII XX
corona op de bank, corona op de schoot, corona in de mast,
corona aan de drank, corona in de boot, corona uit de kast,
corona weer herboren, corona bluts met builen, corona het zijn lappen,
corona in de stank. corona veel te groot. corona opgepast.

VII XIV
corona uit de bocht, corona op café,
corona op de tocht, corona speelt weer mee,
corona op zijn haantjes, corona om te huilen,
corona vergezocht. corona met paté.

‘Poëzie kan soms luchtig zijn, ook met ritme en klank. En toch ook wrang. Laat 2021 beter en Vlaamser zijn!’

Gust Peeters

POËZIE
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BELHAMEL

Jawel, niemand minder dan Kris 
Peeters. De George Clooney van 
onze Vlaamse en Belgische politiek. 
Voor nogal wat moeders de ideale 
schoonzoon, die we vanuit de cata-
comben van het NCMV (later UNI-
ZO) gedurende jaren gretig hebben 
weten sleutelen aan zijn persoonlij-
ke carrière. En wat voor een carriè-
re! Eén om u tegen te zeggen. Eén 
waarvan het einde ongetwijfeld nog 
lang niet in zicht is. En het is precies 
voor die carrière dat ik hem nu al zou 
willen belonen met een uniek twee-
de lidmaatschap van onze Belhamel-
club. Vooral omdat hij nu naar eigen 

zeggen de politiek definitief vaarwel 
heeft gezegd. Vandaar ook dit sum-
mier overzicht. 

In 2004 vanuit het niets, dus zonder te 
zijn verkozen, minister in de Vlaamse 
regering. Regering waarvan hij later 
tot tweemaal toe minister-president 
zou worden. In de regering Michel vi-
cepremier en onder meer ook minis-
ter van Werk en Armoedebestrijding. 
Verhuist tussendoor van Puurs naar 
Antwerpen in een (gedwongen?) 
wanhoopspoging om Bart De We-
ver alsnog de burgemeesterssjerp te 
ontfutselen. Wat natuurlijk glansrijk 
mislukt. Keert finaal met hangende 
pootjes terug naar Puurs om dan in 
2019 voor de CD&V van lieverlee te 
gaan zetelen in het Europees parle-
ment. 

En het is uitgerekend die man, fe-
deraal ooit bevoegd voor armoede-
bestrijding (sic), die nu met de volle 
steun van de huidige Vivaldi-coalitie, 
zonder blikken of blozen als vice-
voorzitter mag gaan zetelen in de 
Europese Investeringsbank. En dat 
tegen een maandloon van maar liefst 
22.000 euro. Het cynisme ten top. 
Maar geen nood. Want onze Kris is 
zich wel degelijk bewust van het feit 
dat dit met enige zin voor eufemisme 

‘erg goed betaald’ is. En dat er onge-
twijfeld kritiek op zal komen. En dat 
hij tot overmaat van ramp een debat 
hierover nooit kan winnen. Het zou er 
nog aan mankeren. 

En daarom belooft hij plechtig dat 
hij dag en nacht zal werken voor zijn 
euros. En, voegt hij er nog maar eens 
ten overvloede aan toe, met deze 
overstap zet hij definitief een punt 
achter zijn politieke loopbaan. Want 
ook al loopt zijn mandaat maar tot 
2024, op een terugkeer naar de poli-
tiek hoopt hij niet meer. Kan best zijn, 
maar met het voorbeeld van Frank 
Vandenbroucke voor ogen, zou ik 
daar toch geen geld durven op ver-
wedden. 

Interessant om weten is bovendien 
het feit dat Peeters in zijn nieuwe 
functie ook bevoegd is voor mobili-
teit en hierdoor met de financiering 
van de Oosterweelverbinding en dus 
onvermijdelijk ook met Bart De Wever 
zal te maken krijgen. Toch benieuwd 
hoe die confrontaties zullen verlo-
pen. Vooral met de wetenschap in 
het achterhoofd dat Bart qua wedde 
allicht de duimen moet leggen voor 
zijn gewezen politieke uitdager … 

Kamikaze

Kris Peeters

Vanmol
laat
zich 
gaan.



Bonte negeert taalwetten
in Vilvoorde
De taalwetgeving is geen vodje papier. Hans Bonte (bur-
gemeester Vilvoorde, sp.a) vertelde op 10 januari in de 
Zevende Dag dat hij deze niet meer wenst toe te passen.
Onaanvaardbaar. TAK zal dit niet laten passeren.

Lokale uilenspiegels hebben al een eerste prikactie ge-
daan, bij deze is hij weer gewaarschuwd!

Vraag deze zelfklevers aan
‘De pot op met België! De rand, groen en Vlaams! Facili-
teiten stommiteiten. Geen gezwans, Nederlands! Onver-
franst onverduitst, engels evenmin! Vlaanderen onafhan-
kelijk!’ Het is logisch, maar de dag van vandaag zijn het 
toch nog steeds controversiële uitspraken. 

Verspreid mee deze duidelijke boodschap met onze 
nieuwste zelfklevers, 50 zelfklevers + verzending kosten € 5. 
Aanvragen kan je via takraad@gmail.com.

Zwarte Piet vergeet Tine niet
Sinterklaas en zijn pieten trokken begin december naar 
het kabinet van de minister voor Energie, Tinne Van der 
Straeten, om haar schoentje terug te brengen. Op dit mo-
ment lijkt zij het prototype van de belgicistische Vlaming, 
die het niet in zijn/haar hoofd zal halen om de belangen 
van de Vlamingen te verdedigen wanneer het erop aan 
komt. Het Taal Aktie Komitee is haar actie uit het verleden 
nog niet vergeten en wij zullen haar doen en laten de ko-
mende tijd extra goed in het oog houden.

Toen in november 2007 op een historische stemming de 
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd 
goedgekeurd door een meerderheid van Vlaamse Ka-
merleden, verlieten de Franstaligen woedend de zaal. 
Toch stemden de Vlamingen niet unaniem voor de split-
sing. Eén Vlaams commissielid onthield zich: Tinne Van 
der Straeten van Groen.
De Franstalige groenen bedanken haar nog steeds voor 
haar ‘roemrijke daad’. Tijdens de campagne voor de ver-
kiezingen van 2019 publiceerde Ecolo immers: ‘À noter 
également donc la présence de candidats Groen: dès la 
3ème place avec Tinne Van der Straeten dont on se re-
mémore le vote singulier lors du vote sur la scission de 
Bruxelles-Hal-Vilvoorde ...’
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DE TAKTIVIST



Tous ensemble? 
Met de campagne ‘1 ploeg, 
11 miljoen’ toont de Vival-
di-regering aan dat Vlamin-
gen niet langer thuishoren 
in hun België! Op naar de 
Vlaamse Republiek!

De taalwet respecteren? 
De Brusselse vice-gouverneur (Jozef Ostyn) geeft in zijn 
meest recente jaarverslag betreffende de naleving van 
de taalwetgeving aan dat bij aanwervingen en benoe-
mingen in de lokale besturen slechts in 20 procent van 
de gevallen de bestuurstaalwet wordt gerespecteerd... 

Graaidag 2021
1 januari, Graaidag, is de dag waarop de Belgische ko-
ning al meer heeft verdiend dan de gemiddelde werkne-
mer in een heel jaar zal verdienen. TAK wil de graaipoli-
tiek van het koningshuis stoppen.

2020 werd beheerst door de coronacrisis en bracht voor 
velen onder meer financiële rampspoed, maar niet voor 
de kliek van Laken. De werkingsmiddelen van het staats-
hoofd werden verhoogd met 61.000 euro, bovenop de 
12.267.000 euro die voorzien was voor dit jaar. Voor ko-
ning Albert komt er 4.000 euro bij, prins Laurent en prin-
ses Astrid krijgen elk 1.000 euro extra.

Zaventem ligt in Vlaanderen!
De paarsgroene regering (VIVALDI) kondigde begin janu-
ari aan dat de grootste politie-eenheid van Vlaams-Bra-
bant, die op de luchthaven van Zaventem, Franstalige 
agenten gaat stationeren. Een duidelijke verfransing van 
de rand. Dit werpt ons tientallen jaren terug in de tijd. 
En dan zwijgen we nog over de vliegroutes die hoofd-
zakelijk nog boven Vlaanderen worden geconcentreerd 
omdat ze in Brussel andere geluidsnormen hanteren en 
de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem niet zien 
zitten. 

STEUN DE ACTIES!

Stort een vrije bijdrage  
op 1 van onderstaande  

rekeningnummers. 
Samen met uw bijdrage  

strijden we verder!

TAK-BOETENFONDS
BE96 9792 5765 1405

TAK-NATIONAAL
BE51 9300 0225 9962

DE TAKTIVIST
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INTERVIEW

Nederlands-  
Landstaal 
Beste vrienden, beste medewerkers,

Januari 2021 is weer voorbij. We kunnen nog steeds niet 
samenkomen of naar de kapper, maar zelfs in die benarde 
omstandigheden is het mogelijk om aan degelijke Vlaamse 
actie te doen. Er ligt genoeg werk op de opdrachtenplank. 
De mogelijkheden om er iets aan te doen, die zijn er ook. 
Leg aan het einde van dit artikel dit tijdschrift even opzij, 
neem je pen (in echte of digitale vorm) en schrijf mee de 
taalonvriendelijkheid tegenover het Nederlands de wereld 
uit.

In het Nederlands-Landstaalnummer van februari lees je 
een hoofdartikel dat handelt over het miserabele Waalse 
onderwijs, waar het Nederlands nog amper (en hoe) 
aangeleerd wordt en over onze Vlaamse lankmoedigheid 
hierover. 

De verengelsing van de scholen zet zich sluipend verder: in 
Zottegem en Lokeren wordt een voorlezer nu een ‘Masked 
Reader’ genoemd, in Gentbrugge wordt er gesport onder 
de naam van ‘Grego on the move’. Ook Jongerenpastoraal 
Vlaanderen ziet het licht nu uit een andere hoek komen en 
zet de kaarsjes aan met ‘Light up the night’. 

We vragen ook uw medewerking om pakjesbedrijf DPD 
duidelijk te maken dat een Engels meldingsbericht in 
Vlaanderen teveel van het goede is. Argenta heeft haar 
betaalrekeningen gewijzigd in Green – Silver – Gold, ook 
voor de Vlaamse klanten en VAB gaat verder de verkeerde 
weg op met een ‘Bike of the year’. Toch kan het ook anders. 

Een trouwe lezer en bewuste Vlaming uit Sint-Stevens- 
Woluwe (Vlaanderen, voor de twijfelaars) richtte zich tot 
de diepvriesfirma Picard uit Waterloo, omdat dit bedrijf in 
zijn gemeente Franstalige folders bedeelde. Hij lichtte de 
schepen van Vlaams karakter Hamid Akaychouch (CD&V) 
in, die de diepvriesfirma op zijn beurt aansprak over het 
gebeurde. Volgens onze lezer zouden enkele coalitiegenoten 
van Open Vld Hamid al verweten hebben te voortvarend te 
zijn, wij kunnen hem enkel feliciteren met zijn houding. Graag 
zagen we in Vlaanderen wat meer dergelijke schepenen. 

En even graag zien we ook u meewerken. Lees alle 
actiepunten en commentaren in het februarinummer van 
Nederlands-Landstaal. 

Indien je Nederlands-Landstaal nog niet ontvangt, ga naar 
www.vvb.vlaanderen/onze-nieuwsbrieven/
en klik Nederlands-Landstaal aan. 

Karel Adams 

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

info@aquavitae.be 
http://www.aquavitae.be 
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In dit en volgende nummers zullen we het niet hebben over de aan coronacrisis gerelateerde gezondheidssituatie. Wij 
kunnen daaromtrent immers alles vernemen in de diverse nieuwsberichten en in de sociale media. Wellicht wilt u zich 
even verpozen zonder deze nare berichten en u bijvoorbeeld in ons maandblad Nederlands/Landstaal verdiepen.  

          Engelstalig onderwijs en het watervaleffect 
                    Bron: Doorbraak 31 januari 2020 – auteur is Yvan Vanden Berghe 
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Een volk dat zijn taal verliest, verliest zijn identiteit en kwijnt langzaam weg. 

Engelstalig onderwijs is niet het beste wat we aan onze bachelor studenten 
kunnen aanbieden. Het is al dikwijls aangetoond – wat iedere leraar spon-
taan weet – dat dit niet de meest effectieve manier van studeren is. Heeft, 
zeker daarom, niet iedereen het recht te studeren in de eigen taal? 
 
Engelstalig onderwijs, again and again 
 

De discussie over Engelstalig hoger onderwijs is al zo dikwijls gevoerd, 
maar de rectoren willen daar niet aan herinnerd worden. Ze vragen steeds 
opnieuw meer onderwijs in het Engels. Dat is logisch: de sterkere taal En-
gels verdringt het Nederlands. Alleen het Chinees in China kan weerstand 
bieden tegen het Engels, bv. in Hong-Kong. 
 

Soms heb ik de indruk dat de rectoren zich in internationaal gezelschap 
schamen over het feit dat er nog zoveel in ons lokaal taaltje wordt gedo-
ceerd. Heel zeker als ze in aanraking komen met expats en andere geprivi-
legieerde internationale ambtenaren. Voor die zonen en dochters willen ze 
graag heel wat in het Engels doen. 
 
Andere stemmen 
 

Bruno De Wever e.a. hebben in De Standaard (14 januari 2020) overtuigend 
aangetoond dat het ontwerp dat nu bij de Vlaamse regering voorligt onver-
mijdelijk zal leiden tot de volledige verengelsing van ons hoger onderwijs. 
Soms denk ik dat onze rectoren dat stiekem willen en jaloers zijn op hun 
Nederlandse collega’s die dat ideaal bijna hebben bereikt. Zelf loochenen ze 
dit. Rectoren willen uiteraard het beste voor hun instellingen en ook voor 
zichzelf: groeien en bloeien en internationaal prestige verwerven. Vanitas 
vanitatum, omnia vanitas (ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid). Soms 
vergeten ze dat daar pijnlijke consequenties aan verbonden zijn, zoals het 
uitschakelen van het Nederlands als cultuur- en onderwijstaal en mogelijk 
uiteindelijk het verdwijnen van de taal zelf. De Vlaamse rectoren dragen een 
zeer grote verantwoordelijkheid en hun antwoord ‘het zal zo’n vaart wel niet 
lopen’ is onvoldoende. 
 
Watervaleffect 
 

de taal van de hoogste onderwijsinstelling bepaalt automatisch 
de taal van de laagste 

 

De rectoren moeten rekening houden met de wetmatigheid gekend als het 
watervaleffect: de taal van de hoogste onderwijsinstelling bepaalt automa-
tisch de taal van de laagste. Dit betekent dat hoger onderwijs in het Engels 
na een tijd automatisch kleuteronderwijs in het Engels zal veroorzaken.  
 

Yvan Vanden Berghe is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen waar hij de afde-
ling internationale politiek en diplomatie oprichtte en leidde. Hij schreef o.a. een standaardwerk over de  
geschiedenis van de Koude Oorlog en een aantal satirische romans. 
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EN NU IS HET WOORD AAN U 

Epiloog
Het klinkt misschien wat raar. Een epiloog op het einde van een eerste nieuw nummer van dit 

ledenblad. Maar een slotwoord is nodig. Nodig omdat het werk nog niet af is, of zoals u wilt, onaf. 
Een ledenblad bestaat maar bij de gratie van zijn lezers. Zij zorgen ervoor dat het blad leeft,

dat het de moeite is om het blad te maken. Daarom dit uitnodigend slotwoord. 

Was het nodig om te vernieuwen? 
Heel wat dieren vervangen jaarlijks hun vel of vacht, her-
ten gooien hun gewei af. Daarna staan ze beter en ge-
sterkt klaar om de uitdagingen aan te gaan. Grondvest 
bestond 10 jaar. De eerste vier jaar in een klein formaat 
als bijlage bij Doorbraak, daarna zes jaar als zelfstandig 
ledenblad. Het was tijd voor iets nieuws. 

Ook omdat het oorspronkelijke opzet in de loop der jaren 
wat verloren ging, zoals de leesbaarheid (bladspiegel). 
Tevens kregen we regelmatig opmerkingen over het (te 
kleine) lettertype. We hopen dat de veranderingen deze 
euvels zullen verhelpen. En we zullen strenger zijn om het 
concept nu wel te behouden (en uiteraard bij te sturen 
waar nodig).

Eenheid in verscheidenheid
De Taktivist zat al jaren vervat in ons ledenblad. Een paar 
jaar geleden verwelkomden we De Brusselse Post. Wie 
weet komen er in de toekomst nog organisaties ons ver-
sterken. Maar als iedereen zijn oorspronkelijke opmaak 
behoudt, dan krijg je een bont allegaartje. Wij wilden 
wat eenheid in die verscheidenheid brengen. Dat brengt 
niet alleen rust, maar geeft het blad ook een standing-
voller allure. Voor alle duidelijkheid, redactioneel blijven  
De Taktivist en De Brusselse Post wel zelfstandig. 

Dat onderscheid heb je tijdens het lezen misschien al op-
gemerkt. We werken met gekleurde achtergronden: 

•  Algemene artikels: wit
•  Pagina’s over specifieke VVB-werking: VVB-geel
•  De TAKtivist: het TAK-oranje
•  De Brusselse Post: groen
•  Internationaal nieuws: het blauw van ICEC (tevens 

het blauw van de Verenigde Naties)

Een nieuwe titel? 
Er is heel wat gewijzigd. Niet alleen dit blad, maar het 
VVB-logo kreeg een opfrissing, de oude webstek is 
definitief gearchiveerd en vervangen door een nieuw  
exemplaar (bekijk het maar even op www.vvb.vlaanderen) 
en ook ons intern beheersysteem LEO is compleet  
vernieuwd. Het ledenblad mocht dus niet achterblijven in 
dit feestjaar (want we blazen dit jaar 65 kaarsjes uit). 

Hoe kan je dan een verandering beter naar buiten bren-
gen dan met een naamsverandering? Tien jaar geleden 
was Grondvest het resultaat van een zeer intensieve her-

senhoos binnen de personeelsgroep. Deze keer spraken 
we een extern bureau aan. Zilt verzorgt al meer dan 10 
jaar de opmaak van de VVB en kent ons ondertussen net 
zo goed als hun broekzak. En toch kunnen ze met een 
zekere afstand raad geven. 

ONAF staat uiteraard voor onafhankelijkheid. Maar ook 
voor ‘ons werk is nog niet af’ en dat op vele vlakken (VVB, 
politiek, beleidsplan, buitenland…). We moeten blijven 
de hand aan de ploeg slaan. Het is niet omdat we 65 jaar 
worden dat we als vereniging op pensioen gaan. ONAF 
is kort en krachtig, is aanstekelijk en roept vragen op. De 
schuine streep in de hoofdletter A staat er niet zomaar. 
Die staat voor ‘splitsing’. 

Samen met de nieuwe verpakking (papier heeft meer 
klasse en is milieuvriendelijker dan plastic, dat sowieso 
zal verdwijnen), het andere nu gestreken papier (dat ei-
gentijdser oogt en de foto’s beter weergeeft) en de kwali-
teitsvollere illustraties moet ONAF hebt beeld geven van 
een duidelijke breuk met het verleden. De VVB vernieuwt, 
de VVB heeft een nieuw elan. 

Reageer
Zoals hoger al vermeld leeft een blad maar echt bij de 
gratie van zijn lezers. Daarom deze oproep. Graag kregen 
we uw reacties op dit eerste nummer. Ook suggesties zijn 
altijd welkom. We kunnen eruit leren en het blad van bij 
de aanvang per nummer verbeteren. U kan dit doen via 
onaf@vvb.vlaanderen. We kijken er naar uit.
 

Steven Vergauwen
hoofdredacteur

ONAF staat voor 
onafhankelijkheid. 
Maar ook voor 
‘ons werk is nog niet af ’
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