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Terug naar het Oostfront
Een bladzijde omgedraaid?
Een bewogen stuk geschiedenis, dat zelfs tot op vandaag nog steeds voor
verhitte discussies en de nodige polemiek kan zorgen. En dat verwoord in
een heldere taal zodat men zeker en vast geen professioneel historicus moet
zijn om dit werk te lezen. Peter Dejaegher heeft met zijn 'Terug naar het
Oostfront' op zijn minst een interessant boek gepubliceerd. De titel van
deze pocket (89 bladzijden) zegt, voor wie enigszins vertrouwd is met de
geschiedenis van vorige eeuw, voldoende. Het Oostfront is een begrip dat
verwijst naar het bewogen verhaal van om en bij de 10 000 jonge Vlamingen,
die tijdens WO II als vrijwilligers dienst namen in het Duitse leger. Twintig
jaar geleden heeft Dejaegher, in een vorig professioneel leven journalist bij
het weekblad 'Wij', een lange reeks gesprekken gevoerd met een zestal oudOostfronters en twee Vlaamse historici. Niet de minste, onderlegd in deze
materie: prof Bruno De Wever en Frank Seberechts (onderzoeksleider bij
het ADVN). De neerslag van deze gesprekken verscheen in aantal afleveringen in 'Wij' en werd nadien gebundeld in een boek. Na bijna een kwarteeuw
kreeg Peter Dejaegher regelmatig vragen naar dit werkje. Wat hem deed
besluiten om het opnieuw uit te brengen. Dit deed hij pas nadat hij alles had
herwerkt, geactualiseerd met bijkomende info en door toevoeging van een
nieuw hoofdstuk.

Ja: ook de VVB wil liever geen communautair geharrewar meer, net als de
Franstaligen. Het levert toch niets op waar de Vlamingen beter van worden,
integendeel. Liever de korte pijn. En dus ja, wij willen óók het einde van België
voorbereiden, net als de Franstaligen dat doen. Maar dat moet zó gebeuren,
dat we ons door belgo-Brusselse kuiperijen niet met een kluitje het riet laten insturen. Omdat Vlaams-Brabant, maar ook Brussel, onvervreemdbaar deel
uitmaken van het Vlaanderen van vandaag én morgen, willen we op 23 april
verzamelen te Zaventem.
Daarom: vensters en deuren opengooien betekent voor de Vlaamse Volksbeweging dat we willen betogen tégen de Vlaamse angst om de confrontatie
aan te gaan. En tégen de Franstalige verrottingsstrategie, die erop gericht is
Vlaanderen te chanteren met het verlies van duizenden jobs op en rond de
luchthaven. We houden grote voorjaarsschoonmaak, waarbij we drogredenen
en valse schaamte genadeloos wegschrobben en met veel goesting de confrontatie op het scherp van de snee opzoeken: er rolt vanuit Brussel een Franstalig
offensief tegen Zaventem en dat willen we op voorhand de pas afsnijden. Liefst
met zwaar gezichtsverlies voor onze tegenstander. Want de aanval is de beste
verdediging.

TOP VVB-LEDENWERVERS

Dejaegher poogt via een reeks prangende, eerlijke en scherpe vragen een
historisch zo juist mogelijk beeld te brengen van die jonge mannen, van hun
zo omstreden engagement en het tumultueuze tijdskader waarin zij actoren
waren. Wat bewoog hen om die stap te zetten? Welke politieke en maatschappelijke redenen speelden bij hen mee? Welke rol vervulde de toenmalige Vlaams-nationale partijpolitiek (VNV en DeVlag) in het engagement
van die jonge mannen? Waren zij avonturiers, verstokte nazi’s of was het
uit sociale noodzaak dat zij die stap zetten? Klopt het dat er oostfronters
waren die niet zomaar zonder meer het nazidiscours volgden? De grote verdienste van Dejaeghers boek(je) ligt vooral in het feit dat hij eerlijk en onbevangen, zonder enige vooringenomenheid, een zo nauwkeurig mogelijke
‘robotfoto’ van deze mensen in een bewogen tijdsperiode tracht te maken.
Dit boek(je) verdient het om zo ruim mogelijk gelezen te worden door een
breed publiek, dus ook door jongeren, die soms verbaasd opkijken hoe een
gebeurtenis van om en bij driekwart eeuw geleden de gemoederen in dit
land vandaag nog hoog kan doen oplaaien! Is daarmee gezegd dat de auteur
hierdoor een bewogen bladzijde uit de geschiedenis heeft omgedraaid? Op
zijn minst heeft hij daarvoor een goede aanzet gegeven. Dus, dit bescheiden
werkstuk is zeker en zonder de minste twijfel een aanrader!
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Terug naar het Oostfront van Peter Dejaegher is uitgegeven bij bravenewbooks.nl. ISBN: 9789402157277. Te verkrijgen in de betere boekhandel.

LID WORDEN?
De bijdrage kan worden gestort
op rekening BE49 4099 5217 4171
(BIC = KREDBEBB) van Vlaamse
Volksbeweging, Passendalestraat 1A,
2600 Berchem, met vermelding van
het gewenst lidmaatschap. Elektronische leden en studentleden vermelden uiteraard ook een e-postadres.
Giften vanaf 40 € naast de lidmaatschapsbijdrage zijn fiscaal aftrekbaar.
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Verder in Grondvest

ONZE AANZET, JULLIE INZET
Beste leden,

❯ Op het moment dat u de nieuwe Grondvest opent zijn we in de laatste rechte lijn richting
bevlaggingsactie tijdens de Ronde Van Vlaanderen. Een hoogdag van Vlaams bewegen met beelden van een enthousiast wielergek Vlaanderen dat die dag trots is Vlaming te zijn, omdat de
koers van ons is, een symbool van Vlaamse identiteit. Een dikke pluim op de hoeden van stafmedewerker Jo Van Bever en bestuurslid Joris De Kerpel, die al maanden van tevoren in de weer
zijn om deze organisatorische puzzel elk jaar weer in elkaar te passen.

4-5
We konden Bart Claes en Tomas Roggeman, de
voorzitters van Vlaams Belang Jongeren en Jong
N-VA strikken voor een dubbelinterview. Ze
beantwoorden vragen die vooral gaan over de
aantrekkingskracht van de Vlaamse Beweging
voor jongeren en hoe hun moederpartij hier
een rol in kan spelen.

6-7
Hendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden in maart hun Grendelboek. In Sleutels tot
ontgrendeling, uitdagingen aan de Vlaamse meerderheid onderzoeken Hendrik Vuye en Veerle
Wouters hoe het komt dat Vlaanderen in
België vergrendeld zit en hoe het deze grendels kan doorbreken.

9
Bart Maddens haalt herinneringen op aan de
Voerwandelingen uit zijn studentenperiode.
Vandaag de dag is het evident dat Voeren een
onbetwist en welvarend deel van Vlaanderen
is. Dit was echter niet altijd het geval en daar
zijn de huidige inwoners van de Voerstreek
zich nog steeds van bewust, leert Bart Maddens ons.

Alle respect voor onze honderden vrijwilligers die deze dag met 90 000 Vlaamse leeuwenvlaggetjes en honderden actievlaggen geel-zwart kleuren. Dit voor de ogen van miljoenen kijkers
en ruim 1 miljoen toeschouwers. Op deze manier geven ze Vlaanderen een gevoel van Vlaamse
trots zonder complexen. De VVB was ook op andere vlakken zeer productief de afgelopen
maand. We kregen zeer lovende opmerkingen, zowel van de bevoegde ambtenaar als van de
koepelorganisaties uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De aanpassingen
die het nieuwe bestuur heeft doorgevoerd om ons beleidsplan in een hanteerbare en bereikbare werkvorm te gieten, werden zonder meer positief onthaald.
Onze directeur Bert Schoofs heeft zich de afgelopen maanden ontpopt tot een manager, die de
VVB-werking in een recordtempo tot de zijne heeft gemaakt. De aanwezige leden op de laatste
algemene vergadering waren getuige van Berts deskundigheid, tijdens de voorstelling van het
voortgangsrapport. De secretariaatswerking draait op volle toeren en is in goede handen. En
dat is voor de raad van bestuur een hele opluchting. Onze jongerenwerking JeV nam onlangs
een frisse doorstart. Een vernieuwde ploeg van dynamische en enthousiaste jongeren maken
plannen om de samen met de VVB campagnes in een nieuw kleedje te steken. Stafmedewerker
Simon Cox is procesbegeleider en volgt de jongerenwerking mee op. Meer nieuws van onze
jonge leeuwen verneemt u in ons volgend nummer. De VVB kan rekenen op steeds meer
nieuwe partners op weg naar Vlaamse onafhankelijkheid. Na onze samenwerkingsverbanden
met het ANZ en het V&NZ, heeft de VVB nu ook de banden met het Vlaams Komitee Brussel
(VKB) nauwer aangehaald. Dankzij goede afspraken met Doorbraak en 't Pallieterke (i.s.m. de
tegendraadse nieuwssite Sceptr) tenslotte, kan de VVB rekenen op technische ondersteuning
en gebruik van professionele camera’s, om in de toekomst gerichte en eigengereide “communautaire” reportages te maken.
De VVB roept dan ook alle medewerkers en leden op om onze nieuwe media-cel te ondersteunen. Al wie ons een stap vooruit kan helpen in het bespelen van de sociale media, zal samen
met de bestuursleden Bram Hermans en Bob Wellens, mee kunnen werken aan een communicatie- en mediaplan. Dus: doen, doen en nog eens doen! Noteer nu al zondag 23 april in uw
agenda. De VVB en het TAK verklaren zich solidair met de duizenden werknemers in en rond
de luchthaven van Zaventem, van wie de job op de tocht staat door de communautair getinte
Brusselse geluidsnormen. TAK en VVB roepen een stevige halt toe aan de waterdragers van
de Waals-Brusselse francofonie à la Guy Vanhengel. Wij verzamelen om 15 uur aan het station
van Zaventem achter de volgende slogan: “Uw job is lucht voor Brussel”. Een
solidariteitswandeling met actiemomenten. Laat dit een oproep zijn aan de
Vlaamse politici om assertief te reageren tegen de Brusselse arrogantie
en Open Vld, CD&V, s.pa en Groen op te roepen de Brusselse regering
te verlaten.
Meer info volgt.
U ziet het: de VVB is aan-zet!
Wij rekenen op jullie in-zet.

Bart De Valck
Algemeen voorzitter VVB

beste leden
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DE VLAAMS-NATIONALE
JONGERENVOORZITTERS AAN HET WOORD
Toen heeft de N-VA een fatale vergissing gemaakt: je kan iets levend
invriezen, maar je haalt het niet meer levend uit de frigo… Dat heeft
de Vlaamse Beweging vele jaren achteruit gezet, nu moeten we opnieuw momentum en enthousiasme zien op te bouwen.

Bart Claes.

Tomas Roggeman.

Bart Claes en Tomas Roggeman zijn beide opkomende politieke talenten en bekleden de positie van jongerenvoorzitter. Bart Claes (°1989)
is voorzitter van Vlaams Belang Jongeren,Tomas Roggeman (°1987) is
voorzitter van Jong N-VA. Tomas is sinds 2013 het jongste gemeenteraadslid van de stad Dendermonde en werd onlangs herverkozen als
voorzitter van Jong N-VA. Bart nam op 30 januari 2016 de fakkel over
van zijn voorganger als jongerenvoorzitter. Hij wil naar eigen zeggen
jongeren op een eigentijdse en inhoudelijk sterke manier enthousiasmeren voor zijn toekomstproject.

❯ Wat zijn voor jullie de uitdagingen wanneer het gaat over jon-

geren en Vlaams bewustzijn? Welk verschil zie je tussen werking op
korte en op lange termijn?

Claes: Jongeren voelen zich alvast Vlaming, dat is een succes van
de Vlaamse Beweging die onze identiteit vorm heeft kunnen geven. Waar het nu om gaat, is om die identiteit te vertalen naar een
politiek project. Dat project is voor ons duidelijk: enkel een ‘Flanders
first’-politiek zal ons een onafhankelijk en soeverein Vlaanderen kunnen bieden, een Vlaanderen dat opnieuw floreert op economisch,
cultureel en sociaal vlak.
Met onze werking op de korte termijn ‘zaaien’ we: we mobiliseren
jongeren voor onze idealen, vormen hen tot militanten en sporen
hen aan om zich blijvend in te zetten. Dat is een intensief werk, maar
het is wel nodig. Op de lange termijn kunnen zij de bagage die we
hen meegeven omzetten in de praktijk. Een andere manier om fundamentele veranderingen door te voeren, is er niet. Het is bovendien
belangrijk om te beseffen dat een beweging een ‘levend’ iets is. Nog
niet zo lang geleden hadden we een bloeiende, enthousiaste Vlaamse
Beweging met een zeker ‘momentum’. In Brussel stonden de buitenlandse media simpelweg te wachten tot België uit elkaar zou vallen.
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Roggeman: De grote uitdaging is om jongeren te tonen hoe Vlaamse
autonomie voor hen een verbetering zou zijn. Vele communautaire
vraagstukken blijven vandaag verborgen onder de waterlijn. Over
verschillende communautaire kwesties lees je vandaag weinig in de
kranten. Denk maar aan de protocollaire monarchie, de geldtransfers naar Wallonië, de onbeperkte werkloosheid, mobiliteitsbeleid,
fiscale autonomie… Het gevaar van de communautaire luwte is dat
jongeren die vandaag hun mening over politiek en de samenleving
vormen, de verkeerde indruk krijgen dat communautaire discussies
niet meer belangrijk zijn.
Zo kan de illusie ontstaan dat de Vlaamse Beweging een verhaal is
van het verleden. De communautaire stilstand laat volgens sommigen uitschijnen dat België een werkbaar land kan zijn. Maar de strijd
die volop woedt over Parking C en vooral over het luchtvaartdossier
toont dat schijn bedriegt. Een volgende staatshervorming komt er
onvermijdelijk aan. Ook de klassieke vraagstukken komen vroeg of
laat terug.
De communautaire stilstand mag geen rem betekenen op de Vlaamse natievorming. We moeten de jeugd dus tonen dat er achter de
politieke waan van de dag veel dieperliggende en ingrijpender vraagstukken schuilgaan, die bepalend zijn voor de toekomst van onze
Vlaamse gemeenschap.
De Vlaams-nationale aandacht van N-VA mag niet verslappen. Met
Jong N-VA willen we onze moederpartij daarom alert houden op
het communautaire front. We moeten offensief bouwen aan het
draagvlak voor een nieuwe staatshervorming. De nood daaraan is
hoog: kijk maar naar de blokkering van luchtvaartdossier door Franstaligen in de federale regering, de aanhoudende miljardentransfers,
de Waalse blokkeringen van Vlaamse handel, enzovoort. En met de
opmars van communisten in Wallonië schuift het Waalse politieke
landschap enkel verder af van het onze. Buiten MR vind je er alleen
nog linkse of extreemlinkse partijen. Met zo’n mensen wordt eender
welk federaal beleid in de toekomst onmogelijk.
Geloven jongeren in partijwerking? Of is een jongerenafdeling van
een politieke partij toch altijd iets bijzonders? Tegendraads, creatief?
Claes: Vaak zijn jongeren weinig geïnteresseerd in politieke partijen,
maar op dat vlak is onze partij net iets bijzonders. Bij ons bestaat
er geen tegenstelling tussen een duffe, ongeloofwaardige en politiek-correcte moederpartij en een kunstmatig ‘rebelse’ jongerenafdeling. Tomas kwam enkele weken geleden bijvoorbeeld nog met
eisen om de perceptie dat N-VA een traditionele partij is tegen te
gaan.

Onze partij heeft natuurlijk geen probleem met een dergelijke perceptie, als VBJ vallen we niet in affronten door ‘graaiers’ in onze
rangen. Volgens mij bestaat er een wezenlijk verschil tussen leden
van VBJ en die van andere jongerenafdelingen in die zin dat VBJ’ers
meer ‘revolutionair’ zijn, ze durven na te denken over fundamentele
veranderingen. Ik ben vanzelfsprekend geen voorstander van het
cordon sanitaire, maar één van de voordelen van dat cordon is
wel dat carrièristen en opportunisten zich minder tot het Vlaams
Belang aangetrokken voelen.
Roggeman: Elke jongerenpartij is per definitie een verlengstuk van
de werking van de moederpartij. Daardoor kan je terugvallen op
een heel professioneel kader, maar tegelijk moet je erover waken
dat je als jongerenwerking niet degenereert tot een verzameling
apparatsjiks in plaats van de kritische denkers en vernieuwers die
we moeten zijn.
Dat is ook de reden waarom wij niet zomaar in de voetsporen
willen treden van de N-VA. Integendeel, de taak van Jong N-VA
is om de partij te vernieuwen met jonge mensen en frisse ideeën.
Wij zijn een politieke voorhoede en leggen de basis voor de partij
van morgen. Daarom rijden wij heel bewust een ander traject dan
de moederpartij, met eigen inhoudelijke nadrukken. Om die reden
hebben wij in maart 2016 een eigen inhoudelijk congres gehouden.
Onze politieke focus is nadrukkelijk Vlaams-nationaal. In tegenstelling tot N-VA moeten wij bij ons doen en laten geen rekening
houden met federale coalitiepartners. Wij zeggen ons gedacht en
pleiten nadrukkelijk voor Vlaamse onafhankelijkheid.
Jullie debatteerden recent op uitnodiging van de NSV! Wat is de
meerwaarde (nog) van politieke debatten tussen Vlaamsgezinden?
Lijkt het soms niet op een verplicht nummertje? Of blijven debatten voor studenten vormend voor nieuwe generaties Vlaamsgezinde jongeren?
Claes: Dergelijke debatten zijn net bijzonder belangrijk. Het is niet
voldoende om zichzelf het etiket ‘Vlaamsgezind’ op te kleven, men
moet er ook rechtlijnig naar handelen. Organisaties als de Vlaamse
Volksbeweging en de Nationalistische Studentenvereniging hebben
daarbij een belangrijke rol: waken over de rechtlijnigheid van de
partijen - en hen zo nu en dan eens op de rooster leggen.
Ik kan natuurlijk begrijpen dat zo’n debat voor iemand die al jaren
meedraait in de beweging niet altijd veel nieuws oplevert. Maar uit
de hevige reacties van het publiek tijdens het debat bleek toch dat
veel studenten niet enkel geboeid, maar ook betrokken waren bij
de discussie over het Vlaams-nationalisme.
Roggeman: Dit heeft absoluut een grote meerwaarde! Om verschillende redenen. Vlaamsgezinde toeschouwers kunnen er inderdaad
veel informatie en vooral argumenten aan overhouden die ze zelf
kunnen gebruiken in hun persoonlijke omgeving. Bovendien zijn er
bij elk debat sowieso mensen aanwezig die niet je overtuiging delen, en die dus overtuigd kunnen worden van de meerwaarde van
Vlaamse onafhankelijkheid. Zelfs bij dat NSV-debat waren er belgicisten aanwezig in de zaal.

Een andere belangrijke reden die je niet mag onderschatten, is dat
je toont dat ook de Vlaamse Beweging intern verscheiden is. Voor
de buitenwereld is het belangrijk om te weten dat voorstander
zijn van Vlaamse autonomie niet gelijkstaat aan het bezit van een
lidkaart van partij A of B. Het is niet omdat je een andere mening
hebt over de pensioenhervorming of over integratie, dat je daarom
geen Vlaams-nationalist kan zijn. Het is een boodschap die blijkt uit
bijna elk debat onder Vlaams-nationalisten, en het is een belangrijk
signaal naar mensen die de voordelen van onafhankelijkheid nog
niet in zien.
En bovendien is het ook gewoon plezant om eens goed te kunnen
discussiëren!
Een vraag die het afgelopen jaar meermaals opdook in Grondvest:
hoe zien jullie een Vlaamse Beweging 2.0?
Claes: Twee zaken lijken me daarbij belangrijk. Ten eerste is het tijd
dat we concrete stappen voorwaarts zetten. Gedurende de vorige
eeuw heeft de Vlaamse Beweging belangrijk cultureel en identiteitsvormend werk verricht, nu is het tijd voor een politieke vertaling
daarvan. Vandaag graag, en niet binnen tien jaar: daarover moet de
Vlaamse Beweging waken. Dat is een rol waarmee niet iedereen
blij mee zal zijn en die minder schouderklopjes oplevert. Het siert
de Vlaamse Beweging overigens dat ze geweigerd heeft zich tot
‘applauscomité’ te laten reduceren.
Als tweede punt zouden we moeten streven naar een integraal
Vlaams-nationalisme. Het kan toch niet dat de Vlaamse Beweging
opkomt voor onze soevereiniteit binnen België, maar dat ze zich
niet verzet tegen de even ernstige bedreiging vanuit de Europese
Unie? Het kan toch niet dat we ons verzetten tegen de verfransing
van Brussel en de Rand, zonder dat we ons vragen stellen bij de
vervreemding die andere Vlaamse centrumsteden treft? Door bang
te zijn voor de eigen schaduw, overtuig je niemand. Zich uitspreken
voor een Vlaamse natie zonder deze in te willen vullen, komt niet
geloofwaardig over. Het is beter om lef te hebben en stelling in te
nemen, want deze onderwerpen zijn zeker even relevant als het
communautaire.
Roggeman: Inhoudelijk moeten we duidelijk kunnen maken aan Janmet-de-pet hoe Vlaamse autonomie in zijn voordeel speelt, en hoe
dat zijn eigen leven kan verbeteren. Dat is niet simpel omdat je een
vergelijking moet maken met een situatie die nog niet bestaat. Maar
gelukkig zijn er wel al succesverhalen, zoals het Vlaamse onderwijs
waar je heel concrete voorbeelden uit kan halen.
Vormelijk is het belangrijk dat je een positieve en constructieve
boodschap brengt, waarvan de Catalaanse beweging een prachtig
voorbeeld is. Wij hebben die klik nog niet helemaal gemaakt. Het
is natuurlijk plezant om eens samen te komen op een plein en
“Belgiekske nikske” te scanderen, maar als we eerlijk zijn weten we
allemaal dat we daarmee geen kat overtuigen van onze ideeën en
dat het toevallige voorbijgangers zelfs kan afschrikken. Uit de acties
die de VVB de voorbije jaren voerde, blijkt wel dat dat besef langzaam doordringt. Het is een bijzonder belangrijke boodschap, ook
als je jongeren wil overtuigen: Wij zijn niet “tegen de Walen”, we zijn
voor Vlaanderen!
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DE KAMERS
VAN DE BEWEGING
#GRENDELBOEK: "NIETS IS
ONMOGELIJK VOOR ZIJ DIE WILLEN"
De Vlaamse Beweging heeft dringend nood aan positieve perspectieven. Eerst en vooral zouden de eigen gelederen er moed uit kunnen
putten om zichzelf inhoudelijk en wat betreft imago te vernieuwen.
Ten tweede - en geenszins los van het eerste, 'vernieuwende' motief zou een positieve, opbouwende visie het draagvlak kunnen verbreden
om opnieuw een volksverbonden Vlaamse Beweging gestalte te geven.
Zo'n brede, Vlaamsbewuste stroming in de samenleving is nodig als
zwaartepunt om tot Vlaamse onafhankelijkheid door te kunnen stoten.
Ze bestond ooit: het was de Beweging die de Marsen op Brussel organiseerde in de jaren zestig en een breed links-rechts spectrum zag
opkomen voor gerechtvaardigde Vlaamse eisen. Ze leidde tot de eerste
staatshervorming, die van 1970.

feerd met straffe voorbeelden van legistiek surrealisme? En, om
niet uit de toon te vallen in de Vlaamse Beweging, tegen het einde
van het boek een gratuit pamflet vóór de onafhankelijkheid van
Vlaanderen? Want, Vuye en Wouters weten het goed, de auteurs
zijn communautair integer en dat is heel erg naar de zin van een
groot deel van de beginselvaste en rechtlijnige Vlaamse Beweging.
Die Beweging ziet de N-VA de niet noodzakelijk zo Vlaamsvoelende hardwerkende tweeverdieners tot elke prijs te vriend houden.
Die Beweging ziet ook een Vlaams Belang dat het moeilijk vindt om
duurzaam te werken aan herstel van cultureel zelfrespect bij de
Vlamingen. Want ook niet iedereen die op Vlaams Belang stemt is
o zo Vlaamsbewust, terwijl het voorbehoud tegen elke vorm van islam wel gemeengoed is. Electoraal dreigt de rekening snel gemaakt
te zijn.
BAKENS VERZETTEN, ZONDER POTTEN TE BREKEN (BELGIË MAG WÉL)

❯ In hun jongste boek, 'Sleutels tot ontgrendeling - uitdagingen aan
de Vlaamse meerderheid', openen Hendrik Vuye en Veerle Wouters
een doorkijk op dat waartoe een Vlaamse Beweging 2.0 in staat
zou zijn. De verwachtingen waren hooggespannen. In 'De maat van
de monarchie' had het tweetal het Belgische Hof gefileerd. Maar,
hoe onthecht je ook kijkt naar een monarchie, voor republikeinse
auteurs is het bijzonder moeilijk om een juridische, institutionele
en democratische kritiek van het politiek functioneren van een koninkrijk niet te doen verwarren met een persoonlijke filippica tegen
het Belgisch Hof zelf. Op het moment dat het monarchieboek van
de persen rolde, was het duo nog volop in de N-VA geëngageerd.
Het veilige en dus in tal van kringen salonfähige thema van kritiek
op politieke inmenging vanwege een vorst en zijn acolieten, ruilden
de 'vrije radicalen' Vuye en Wouters nadien in voor iets heel anders:
de Belgische grendels gewikt en gewogen. Een taak met potentieel
revolutionair gehalte. Zou het hen lukken zonder hun sérieux te
grabbel te gooien?
Maar vooral: hoe anekdotisch ging 'Sleutels tot ontgrendeling' zijn?
Een zinderend pleidooi tégen de vergrendeling van België, gestof-
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De Vlaamse Beweging snakt naar een consequente partijpolitieke
vertaling van haar idealisme. Dat dit zuivere idealisme niet echt
wervend is, doet de rijen uitdunnen. De lokroep van snel gewin via
politieke partijen langs ideologische tegenstellingen leidt tot bloedarmoede en defaitisme bij de achterblijvers in de niet-partijpolitiek.
Het werk en de successen van de VVB vermag dit aanvoelen en
deze perceptie voorlopig niet te keren. Honderden, ja duizenden
Vlaamse Bewegers die de afgelopen jaren in een V-partij actief
werden, hebben het nochtans aan de lijve ondervonden: met onze
naïviteit wanneer het over machtspolitiek gaat, dempt België de
gracht. Meer gebeurt er voorlopig niet. Grijze sterkhouder sinds
jaar en dag in een VVB-afdeling of ambitieuze spring-in-het-veld in
de N-VA: misschien zijn ze allebei wat té idealistisch of (schrappen
wat niet past!) té naïef om de Belgische dans te wagen. Misschien
verschuilt onze onmacht zich wel in ons Vlaams gebrek aan een
gezonde dosis machiavellisme. Vele Vlaamse publicisten, zoals wijlen
Lode Claes en Joost Ballegeer, schreven er ooit over. Een politieke
elite durft bakens te verzetten, zonder potten te breken.
Het is de grote verdienste van Hendrik Vuye en Veerle Wouters om
allesbehalve een anekdotisch boek te hebben geschreven. De academische rigueur van hun bijdrage met 'Sleutels tot ontgrendeling'
is groot. Temeer daar het boek minder een methodische analyse is
van de Belgische vergrendeling als zodanig. De auteurs zijn de anekdotiek voorbij, maar ook de loutere omschrijving van de democratische problemen die België stelt. Ze willen heel bewust aantonen
dat de grendels relatief zijn en maar een absoluut statuut hebben
gekregen in de (té) idealistische kijk van de Vlamingen op de Belgische blokkeringen. Zo ontkennen de Vlamingen dat ze zelf de hand
hebben gehad in een aantal grendels (de constitutieve autonomie

en Art. 35 van de Grondwet) en dat enkele instrumenten oorspronkelijk zelfs de bedoeling hadden om de Vlamingen te beschermen (zoals de taalparitaire ministerraad), maar in hun tegendeel
zijn uitgedraaid.Vuye en Wouters onderzoeken nauwkeurig hoe dat
zover is kunnen komen. Ze doen aan deconstructie en demystificatie van het grendelverhaal zoals dat gemeengoed is in Vlaamse
middens. En zoals die Vlaamse middens daaruit afleiden dat binnen
België alleen maar kan worden geploeterd en voortgedaan. Alarmbellen en belangenconflicten zijn anders hun deel, of niet?
Bijzonder nauwgezet overlopen Hendrik Vuye en Veerle Wouters
alle grendels en tonen ze aan dat er achterpoortjes zijn om de grendels buitenspel te zetten of dat die grendels voor een groot deel
mentale grendels zijn, dat wil zeggen: dat ze goeddeels berusten op
politieke conventies en dus door een Vlaamse meerderheid kunnen
worden veronachtzaamd zonder dat er wettelijk of grondwettelijk
een vuiltje aan de lucht is. Het is dan aan Franstalig België om zijn
conclusies te trekken, namelijk dat de Vlamingen zich eindelijk bewust geworden zijn van hun eigenaardige situatie: een meerderheid
die zich als minderheid gedraagt. Van dat complex zullen we ons
dan eindelijk kunnen bevrijden. Pas dan zijn we politiek echt 'rijp'.
Dat emancipatieproces geven beide volksvertegenwoordigers een
duwtje in de rug door te pleiten voor 'mentale ontgrendeling'. En
vooral door aan te tonen hoe het instrumentarium van de grendels
ook door de meerderheidspartijen heel geregeld wel érg rekkelijk
wordt geïnterpreteerd om, bijvoorbeeld, tot staatshervormingen te
komen.
'De truc van Servais (Verherstraeten)' is in die optiek een van de
straffere toeren, maar is zeker geen unicum. De CD&V'er bedacht
een overgangsregeling om de zesde staatshervorming toch grondwettelijk te vertalen, terwijl de te wijzigen grondwetsartikels niet
in herziening waren gesteld door de uittredende legislatuur (dat
gebeurde dan via een tijdelijk addendum bij het befaamde Art. 195,
dat de herziening van de Grondwet zelf regelt). Vuye en Wouters
beklemtonen: net zoals de vorige staatshervormingen, heeft die
zesde editie alleen maar meer nieuwe conflictstof opgestapeld en
geraakt België alleen maar meer gepolariseerd, omdat de Vlamingen
uit schrik voor de eigen schaduw tot in de idiotie zelf vasthouden
aan de voor hen nadelige en antidemocratische grendels. "De boeien los, de banden breekt", blijkt nog steeds een brug te ver.
DE GRONDWET EEN VODJE PAPIER? JA EN NEE
Het is pas wanneer de Vlaamse Beweging zich ook van zulke mechanismen wil bedienen of ze - naar believen - straal wil negeren
omdat het Vlaamse belang daar beter mee is gediend, dat we de
Vlaamse onafhankelijkheid actief kunnen voorbereiden. Werken aan
Vlaamse onafhankelijkheid is een revolutionair project, maar hoeft
geen potten te breken. Je kan bakens verzetten zonder dat daar,
behalve in de Wetstraat bij de Franstalige politieke partijen, ongelofelijk veel beroering over ontstaat. Zonder maatschappelijke chaos,
ontwrichtende oproer of buitenlandse militaire inmenging. Zonder

Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

dat de realiteit de rare fictie van 'bye bye Belgium' (de RTBF-docufictie uit 2006) overtreft (minder buitenissig mag ook). Buiten de
Belgische Grondwet treden staat niet gelijk aan het openen van de
doos van Pandora. Een loopje met de Grondwet nemen behoort
tot de gangbare praktijk van de Belgische politieke besluitvorming.
Samengevat: ja, de Belgische Grondwet is heel strak, maar net daarom mogen we onze bestuurders niet te veel verwijten soms de weg
binnendoor te nemen. Want nee, het is niet zo dat een Grondwet
maar grond-wet is en blijft door hem nooit te interpreteren. Interpretatie houdt een grondwet relevant en pertinent. De problemen
verbonden aan interpretatie beginnen pas indien een grondwet
vervuild dreigt te geraken met "ideologische fixaties", zoals Matthias
Storme ze ooit noemde: sociaaleconomische rechten in de grondwet verankeren bijvoorbeeld, zoals de kinderbijslag. "Voor mij is de
Grondwet geen vodje papier", liet Leo Tindemans in 1978 optekenen. Daarmee bedoelde hij dus echter niet dat de Grondwet altijd
en overal letterlijk te nemen of te laten is. Daarvoor was hij wellicht
te veel staatsman - en te weinig Vlaamse Beweger.
'Sleutels tot ontgrendeling' is uitgegeven bij Doorbraak Boeken
(ISBN 978 94 92639 00 4; 22,95 euro) en is redactioneel goed
overdacht. Het is duidelijk dat de auteurs, in hun niet-politieke leven
beiden docenten, goede didactici zijn. Op geen enkel moment heeft
de lezer het gevoel het spoor bijster te geraken in een of ander
juridisch spitstechnologisch verhaal. Die toegankelijkheid, zonder
ooit in te boeten op precisie, maakt dit werk tot plichtliteratuur
voor iedereen die het staatsvormend proces van Vlaanderen op de
sporen wil zetten. Wat in die zin hoopgevend is, is dat er tussen de
publicaties over een pad naar verdere Vlaamse autonomie duidelijk
sprake is van kruisbestuiving. Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben een aanbod aan de héle Vlaamse Beweging willen doen en dat
heeft hen hun huiswerk goed doen maken. "Nil volentibus arduum"
of "niets is onmogelijk voor zij die willen" staat op een van de flappen
te lezen. Het deed meer dan één belletje rinkelen.
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MAAKT DIT AFSCHEID HET VERSCHIL?
Na de AlgemeneVergadering van zaterdag 11 maart in Beveren schoven
de leden van de Raad van Bestuur (RVB) en de personeelsleden hun
voeten onder tafel in het Aalsterse restaurant Het Verschil.Vroeger was
dit een jaarlijks gebeuren, maar deze traditie ging wat verloren. Aangezien de nieuwe RVB wel heel wat veranderingen naar voren schuift,
maar tevens ook oog wil hebben voor wat goed was in het verleden,
plaatste ze dit gebeuren terug op de kalender. En dat tot grote tevredenheid van de aanwezigen.
❯ We waren er niet alleen om eens op een informele wijze van
gedachten te wisselen en elkaar op een andere wijze beter te leren
kennen. Maar ook om afscheid te nemen van een aantal verdienstelijke medewerkers. Ex-RVB-leden Koen Wauters (IT-verantwoordelijke), Erik D’hamers (vorming) en Walter Winkeler (jarenlang
de stille maar hardwerkende ‘Antwerpse’ motor in zijn nieuwe
thuisland Limburg) konden spijtig genoeg niet aanwezig zijn. Wie
wel present tekende?
Het Vlaams-Brabants ‘konings’(sic)-koppel Marc Van de Woestyne
en Pol Christiaens. Deze beide bebaarde personeelsleden namen
tijdens de voorbije beleidsperiode min of meer afscheid van hun
werkplek en hun collega’s, maar nog niet officieel van de vereniging.
Met dit etentje zette de RVB alvast dit euvel recht. Paul liet in 2015
een prima bijgehouden boekhouding achter en gaf de organisatie
van o.m. de erfgoed- en wandel- en fietsdag over in andere handen.
Marcs afscheid vond officieel in 2016 plaats maar hij duikt nog erg
regelmatig op in de Passendalestraat. Jarenlang verzorgde deze duivel-doet-al onze computersystemen en dito programma’s maar de
meesten onder onze lezers zullen hem
wellicht kennen als de drijvende kracht
achter Grondvest. Dat dit tijdschrift opklom van een klein A5-ledenblad tot een
volwaardig ledenmagazine mag voor een
groot deel op zijn conto worden geschreven. Als ervaren leidsman staat hij nu als
vrijwilliger onze jongste collega’s bij met
raad en daad.

rusten. We kunnen eropaan dat zijn alziend oog ons ongetwijfeld
nog af en toe op een taalfout zal wijzen. En hij informeerde al naar
toekomstige activiteiten. Echt stilzitten zal er vast en zeker nog niet
bij zijn in ’t Rode Paard in Bellegem.
Wie ook voor het laatst mee aan tafel schoof? Renaat Van Beeck.
Net zoals zijn West-Vlaamse collega iemand die zowat alle andere (jongere) tafelgasten er al altijd ‘bij’ hebben geweten. Bij de
VVB, het ANZ, de Marnixring, de Gulden Sinjoren, de Wakkere
Wapper… Hij verraste ons toch nog met de mededeling dat er op
25 maart tijdens de Antwerpse provinciale raad een opvolger
wordt verkozen. “Op mijn 80ste mag ik wel stoppen zeker?” Ook
Renaat ‘stopte’ diverse provinciale gaten. Hij trad als bemiddelaar
op tussen zijn soms wel moeilijke Antwerpse discipelen. Hij trotseerde diverse stormen en zette als begaafd zanger menigmaal een
stormachtige Vlaamse Leeuw in. Maar echt stoppen? Ik heb een
vermoeden dat het daarvoor nog te vroeg is. Hoorde ik hem immers niet zeggen in de trant van: “Hmm, lijkt me een interessante
voordracht. Misschien eens voorstellen aan mijn Marnixring. Ben er net
aangesteld als organisator.”
U merkt het beste lezer. De VVB houdt je vitaal en jong. Dat moet
voor de (al dan niet relatief) jongere krachten die het nu overnemen een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. Met al de ervaring die
ze van hun voorgangers meekregen en krijgen, moeten ze na dit
overigens lekkere etentje ‘het verschil’ kunnen maken.
Steven Vergauwen

Ook Jean-Pierre Dewijngaert nam afscheid. Voor hem past de omschrijving
‘sinds mensenheugenis bij de VVB’. Als
we in het fotoarchief grasduinen dan
duikt deze Kortrijkzaan sedert de jaren
’70 van de vorige eeuw heel regelmatig
op, niet in het minst bij congressen en
bij acties zoals de Vlaamse school in Komen. Hij moet zowat alle functies binnen
onze vereniging hebben vervuld, met uitzondering van nationaal voorzitter. JeanPierre hield halverwege de jaren tachtig de touwtjes in handen van de enige
goeddraaiende afdeling van het land en
heeft de VVB in zijn provincie meer dan
eens gedepanneerd. Nu geeft hij de
West-Vlaamse fakkel definitief door aan
zijn opvolger Hugo Maes, maar ongetwijfeld nog niet om op zijn lauweren te De raad van bestuur en personeelsleden aan tafel in Aalst.

8

VVB nationaal

EEN BOODSCHAP UIT 1986
tigheid opbiecht aan Martine voel ik een zekere bewondering. Zelfs
iets van dankbaarheid. En dat doet me wel wat. Die talloze betogingen in Voeren zijn dan toch niet voor niets geweest, besef ik plots.
Vandaag vindt iedereen het evident dat Voeren een onbetwist en
welvarend deel van Vlaanderen is. Maar we vergeten te gemakkelijk
dat het lot van Voeren in de jaren tachtig lange tijd aan een zijden
draadje heeft gehangen. José Happart was toen oppermachtig. De
Vlaams-nationalisten stonden relatief zwak in het parlement. Het
heeft niet veel gescheeld of het statuut van Voeren was veranderd.
Het is mede dankzij de radicale Vlaamsgezinde agitatie in Voeren
dat dit niet is gebeurd. Het Belgische regime zag met lede ogen
hoe TAK vlot een paar duizend flaminganten kon mobiliseren, keer
op keer. Dat die wandelaars zich niet lieten afschrikken door politierepressie en Franstalige terreur. Men vreesde een escalatie van
geweld, die desastreus zou zijn voor het imago van België in het
buitenland. En zo is Voeren Vlaams gebleven.

Een Voerwandeling vol animo.

❯ Eind vorig jaar waren wij op bezoek bij de ouders van een
vriendin van mijn dochter. De gastvrouw, Martine, zegt plots op
een geheimzinnige toon “ik zal je eens iets tonen”. Tot mijn verrassing komt ze op de proppen met een oud exemplaar van Voeren
Aktueel, het vroegere tijdschrift van de Vlaamse Voerenaars. Het
is het kerstnummer van 1986. Op de voorpagina prijkt een jong
meisje uit Voeren, verkleed als Maria. Het blijkt Martine zelf te zijn,
dertig jaar jonger.
Ik blader nieuwsgierig in het blad en bots op het verslag van een
Voerwandeling. Dan realiseer ik me ineens : daar was ik ook bij. Begin december 1986. Het moet een van de laatste grote TAK-wandelingen geweest zijn. Ik was mee met het KVHV van Leuven. De
bussen reden via het Nederlandse Mheer. Ik zie het nog zo voor me.
Het grimmige Rijkswachtcordon aan de grens. Eric Crommelynck
die ons met zijn megafoon de weiden in stuurt, richting ‘s Gravenvoeren. Het oorverdovende lawaai van de Rijkswachthelikopter die
laag boven ons scheert. De chaos van de honderden flaminganten
die langs alle kanten uitwaaieren over het winterse landschap. De
scheur in mijn jas als we plots onder de prikkeldraad moeten duiken. De eeuwig studentikoze Walter Luyten die de boel opvrolijkt.
En dan ’s avonds het lange wachten aan de bussen, totdat de Rijkswacht alle aangehouden betogers heeft vrijgelaten.

Als er in de Republiek Vlaanderen ooit een monument wordt opgericht voor de leiders van TAK, dan zal dat zeker in Voeren moeten
staan. Want inderdaad, op een cruciaal moment heeft het radicale
flamingantisme zijn verantwoordelijkheid opgenomen om een dreigend onheil af te wenden.
Vandaag beleven we weer zo een gevaarlijke periode. De roep om
herfederalisering wordt steeds luider. Als we niet opletten, dan glijdt
de zo moeizaam bevochten autonomie als zand door onze vingers.
Dan keren we terug naar een sterk unionistisch België. Dan is alles
voor niets geweest. Het komende decennium zal beslissend zijn. De
militante Vlaamse Beweging heeft hier opnieuw een belangrijke rol
te spelen. Is ze er klaar voor ?
Bart Maddens

Ik ben net iets te jong om de legendarische wandelingen van 1979
en 1980 nog te hebben meegemaakt. Hoe het is om beschoten
te worden door Franstaligen weet ik dus enkel maar van horen
zeggen. Maar ik herinner me wel nog de spectaculaire reportages in
het avondjournaal. Die gingen de wereld rond. Het leek wel alsof in
België de burgeroorlog was uitgebroken.
De mensen kijken mij meestal vreemd aan als ik vertel over die
Voerwandelingen. Heeft die zich echt aan dat soort extremisme
vergrepen, zie je hen denken. Het is vandaag bon ton om daar
schamper en denigrerend over te doen. Maar als ik mijn medeplich-
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T.A.K.-ACTIE AAN
GHELAMCO KANTOREN

Ghelamco ging vorige week graven naar de buurtweg
op parking C. T.A.K. ging zaterdag 4 februari aan de
kantoren van Ghelamco met de schup graven naar de
rechtsgrond voor het eurostadion.

DAAR IS
LINKEBEEK WEER!
Bij de gemeenteraad, van begin maart,
in Linkebeek hebben drie Franstalige
raadsleden tijdens de raadszitting in de
Franse taal tussengekomen. Dit terwijl
Yves Ghequiere die voorgedragen is als
nieuwe burgemeester en bij afwezigheid
van Damien Thiéry de raad voorzat,
hiertegen niet optrad.

“Bij het tweede punt op de agenda wou een
Franstalig raadslid toelichting geven. Na twee
zinnen in het Nederlands is hij overgeschakeld
naar het Frans. Daarna voegde iemand anders daar
nog een opmerking in het Frans aan toe. Tijdens
de derde tussenkomst werd Damien Thiéry in
het Frans geciteerd. Dit is onwettelijk want het
is decretaal vastgelegd dat gemeenteraden in het
Nederlands moeten verlopen. Ook tijdens de
vorige gemeenteraad was er al een Franstalige
tussenkomst. Het is kennelijk een nieuwe taktiek
van de Franstaligen om af te tasten hoever ze
kunnen gaan.” aldus raadslid aldus Rik Otten.
Diegene die dachten dat met Ghequiere de
communautaire rust in Linkebeek weer zou
terugkomen zijn, is eraan voor de moeite. Dat hij
deze Franstalige provocaties laat begaan is geen
goed signaal Daarom is T.A.K. naderhand langs
geweest is aan het gemeentehuis om als waakhond
van de Rand een signaal terug te sturen naar
Ghequiere. We laten de Rand niet los!

Het Taal Aktie Komitee ziet de bouwplannen op parking C
(Grimbergen) absoluut niet zitten. Het is onbegrijpelijk dat net langs het
drukste stuk snelweg van België op korte tijd 3 verkeersaanzuigende
projecten uit de grond zouden worden gestampt (Uplace, Neo en dus
het eurostadion).
Niemand zit te wachten op het eurostadion. Noch de KBVB, noch
RSCA en al evenmin de buurtbewoners die terecht de overlast vrezen.
Het project wordt door Franstalig België bovendien misbruikt om
andermaal de Brusselse grenzen in vraag te stellen. Ghelamco kreeg
vanuit Brussel allerlei beloften over de invulling van het project zonder
dat rekening werd gehouden met de Vlaamse stedenbouwkundige
invulling van parking C. Het territorialiteitsprincipe komt verder
onder druk te staan door de huisvesting van Brusselse of Waalse
overheidsdiensten in de voorziene kantoorruimte. Ook de
taalwetgeving kan er volgens Brussel niet van kracht zijn.
Ghelamco blijkt trouwens in hetzelfde bedje ziek als de Brusselse
bouwheren en lijkt lak te hebben aan de Vlaamse regelgeving. Via een
inventieve interpretatie meent de NV een bouwaanvraag ingediend
te hebben die binnen het GRUP voor parking C zou passen. Totaal
ongeloofwaardig wanneer je er de cijfers naast legt die het bedrijf
hanteert rond de Ghelamco arena (die driemaal kleiner is dan het
eurostadion).
Het T.A.K. zegt dan ook duidelijk neen tegen dit project. Het EK dat
kan doorgang vinden in een opgelapt Kon. Boudewijnstadion. Of is
dat misschien te klein voor het ego van Vanhengel (Open VLD) en co?

Lied van mijn land

Loopt Brussel over tot in Brugge?

❯ Op zondag 26 februari organiseerde de
VVB-Kalmthout de 35e editie van de zangnamiddag: ‘ Lied van mijn land’.

❯ Het was een interessante
avond. Davidsfonds en VVB haalden met Bart Laeremans een
boeiende spreker uit Grimbergen
naar Brugge. Het verhaal dat
hij bracht over de situatie in de
Vlaamse en groene rand rond
Brussel en in Brussel was niet
dadelijk een boodschap waar je
vrolijk van werd. Er ligt nog heel
wat werk op de plank, niet in het
minst voor de Vlaamse regering.
Een boodschap die de VVB de
voorbije jaren al meermaals liet
horen. Het is vijf voor twaalf, nu
langer dralen is fout. Toch was er
ook een positieve boodschap. Ons onderwijs
verzet bergen werk en zal misschien wel mee
voor de erg noodzakelijke ommekeer zorgen.
Na de pauze stelde het aandachtige publiek
nog heel wat vragen. Het was al na half elf
vooraleer we konden afsluiten.

Een gevarieerd programma van oude en nieuwe liederen werd uitbundig meegezongen.

Bart Laeremans ging niet met lege handen
naar huis. Naast een Brugse Zot en een Straffe
Hendrik vertrok hij ook met een aantal nieuwe abonnees en de opbrengst van de avond
voor De Zes. Een avond aan te bevelen aan
andere afdelingen.

Wij willen Willem weg. Wil Willem wijzer worden, willen wij Willem weer.
❯ En zo geschiedde! Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VVB Brugge Oostkust op
12 februari mocht onze verlichte monarch
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden,
Willem I, zijn zeg komen doen. Niet dat het
Brugse VVB-genootschap plots overweldigd
werd door een onweerstaanbare opstoot van
royalistisch reveil, maar enige duiding door de
koninklijke Oranjetelg van vooral het tijdsmoment vlak voor de belgische ramp van 1830
leek toch nuttig voor onze lokale Vlaamse
onafhankelijkheidsbewegers.
Ondanks de jaarlijkse inflatie van nieuwjaarsvieringen, recepties en samenkomsten tijdens
de maanden januari en februari, was een talrijk en vooral geïnteresseerd publiek op de
afspraak in De Ark in Sint-Michiels Brugge.
De koninklijke gast, voor de gelegenheid in militair galauniform uitgedost, was vooreerst dankbaar voor het warm welkom in de Breydelstad en herinnerde terloops aan zijn vorige
passage in 1829. Koning Willem I schetste niet zonder een kwinkslag - zijn levensloop
voor en na 1814-1815, waarin hij van een in
Europa zwervende Prins zonder land en centen tenslotte landde in Vlissingen als soeverein
vorst en koning in en van onze contreien.
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Dat de man een vrij positief beeld van zichzelf
schetste door zijn realisaties op economisch
en educatief vlak sterk in de verf te zetten,
is hem uiteraard gegund. Ook zijn alom geprezen inspanningen voor de introductie en
restauratie van de Nederlandse taal in de
Zuidelijke Nederlanden kwamen terecht aan
bod. Tenslotte onthouden de toehoorders zeker zijn verknochtheid aan het 'ancien régime',
die zijn regeringsstijl kenmerkte. Dit alles gekruid met een vleugje autisme en een koppig
karakter waren mee de ingrediënten voor de
ravage van 1830, met De Potter, Houtenbeen
en de stomme van Portici. Een triest verhaal,

Koning Willem I spreekt VVB Brugge Oostkust toe.

niet van het ontstaan van een belgisch land
maar van een misverstand. Na zowat een vol
uur waarin de aanwezigen blijkbaar geboeid
in een brok vaderlandse geschiedenis waren
gedompeld, werd de nieuwjaarsreceptie met
het traditionele natje en droogje afgerond.
Een geslaagde aftrap dus voor een strijdbaar
werkjaar 2017. En dat zonder de traditionele
start van onze Ronde van Vlaanderen in de
Boergondische hoofdstad. Het zal ons maar
overkomen!
Hugo Maes

Europese avond

De

met 2 sprekers

Wanneer?

(en andere Europese struikelstenen):

kansen voor Vlaanderen?

donderdag
20 april
20 uur
Waar?

Hof van Vlaanderen
Botestraat 10
Gent - Wondelgem

De brexit (en andere Europese struikelstenen): kansen voor Vlaanderen?
Het Britse Lagerhuis stemde de brexit-wet en de Schotse premier
Nicola Sturgeon maakte quasi gelijktijdig bekend dat ze een nieuw
referendum wil over de onafhankelijkheid van Schotland. Terwijl in
Catalonië de regering een volksraadpleging voorbereidt, wordt hun
ex-premier veroordeeld door het Spaanse gerecht om … een referendum te organiseren. Heel wat struikelstenen in en voor Europa.
We willen daarom enkele interessante raakpunten bekijken:

Helga Stevens
(N-VA / ECR)

Harry De Paepe
(Doorbraak)

❯ Van maandag 2 tot en met woensdag 4 oktober 2017 trekt de VVB
naar het Europees Parlement in Straatsburg en dat op uitnodiging van
Europees parlementslid Helga Stevens (N-VA/ECR).
Ter voorbereiding van deze trip organiseren we op donderdag 20 april
2017 een inhoudelijk gesprek over enkele actuele Europese struikelstenen met onze N-VA-gastvrouw en Doorbraakredacteur Harry De
Paepe.

❱ De brexit en de gevolgen voor Vlaanderen.
❱ De gevolgen van de brexit voor Schotland en Ierland.
❱ Hoe verhoudt de N-VA zich tegenover hun fractiegenoten,
de Britse conservatieven
• over de brexit.
• over een Schots referendum.
❱ Kan het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven hier voordeel uit halen?
Ongetwijfeld hebt ook u een uitdagende vraag op uw lippen branden.
Stuur die dan vóór woensdag 5 april naar steven.vergauwen@vvb.org.
Wij zullen uw vragen bundelen en aan de sprekers voorleggen.
Er staat ons ongetwijfeld een boeiende avond te wachten. Harry De
Paepe is niet alleen geschiedenisleraar maar binnen de Doorbraak
redactie de specialist betreffende het Verenigd Koninkrijk. Aangezien
Helga Stevens ook ondervoorzitter van de ECR (Europese Conservatieven en Hervormers) is en de Britse Tories daar de grootste fractie
vormen, is zij zijn uitgelezen gesprekspartner.
De gespreksavond praktisch:
WANNEER? Donderdag 20 april om 20 uur
WAAR? Hof van Vlaanderen, Botestraat 10, Wondelgem (Gent).
Er is een ruime parking (Delhaize) naast het lokaal. Wie met het openbaar vervoer komt, tramhalte Botestraat (Lijn 1) ligt op 350 meter.
TOEGANGSPRIJS? € 2 voor VVB-leden, € 3 voor niet-leden.
I.s.m. VVB nationaal, ICEC en Doorbraak.
NB: Een extra stimulans om aanwezig te zijn? Ter plaatse krijgen de
deelnemers in avant-première het programma van de Straatsburgreis.
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, zullen aanwezigen de eerste
kans hebben om in te schrijven. Meer info verschijnt vervolgens in het
meinummer van Grondvest.
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Madrid blijft op ramkoers met Barcelona
❯ Eerst even alles op een rijtje zetten. Er is een
grote onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië.
Die organiseert in de periode 2010-2011 lokale
referenda waarbij een overgrote meerderheid
kiest voor ‘independència’. Ze zet daarna de politiek onder druk om een nationaal referendum
te organiseren. Een aantal politici (onder wie
Artur Mas, toenmalig Catalaans ministerpresident) zwakken de omschrijving af tot consultatief, want ze willen hun hand niet overspelen
in Madrid. Ze laten de organisatie over aan een
comité en stellen wel schoolgebouwen ter beschikking. Meer dan 2,3 miljoen Catalanen gaan
op 9 november 2014 stemmen en de meerderheid kiest voor de optie onafhankelijkheid.
Madrid kan er niet mee lachen en besluit op
te treden. Daarom laat de conservatieve meerderheidsregering onder leiding van de Mariano
Rajoy (Partido Popular) in september 2016
een wet stemmen waarbij het Spaans Hoog
Gerechtshof de macht krijgt om bewindvoerders uit de autonome gebieden te vervolgen
of uit hun ambt te ontzetten. Tel daarbij dat het
Spaans parlement de rechters zelf mag benoemen en dan weet je wat er staat te gebeuren.
Op maandag 13 maart 2017 besliste dit ‘neutrale’ gerechtshof na een reprimande van de
openbaar aanklager in tweede aanleg om zowel
oud minister-president Mas als twee van zijn ministers (Joana Ortega en Irene Rigau) te veroordelen wegens het organiseren van de officieuze
volksraadpleging over Catalaanse onafhankelijkheid. Ze worden veroordeeld tot geldboetes en
mogen twee jaar lang geen openbare functies
uitoefenen. Wat kunnen we hieruit leren?
1. Spanje is geen democratie. Ze passen wetten
aan naar goeddunken om hun tegenstrevers te
bekampen. Je waant je in het Rusland van Poetin
of het Turkije van Erdogan. Madrid wil desnoods
alle Catalaanse politici pro onafhankelijkheid
buitenspel zetten. Pak hun job af, dan zullen ze
wel een toontje lager zingen, is het Madrileense
motto.
2. Artur Mas is en blijft een (liberale) tjeef. Zolang hij niet was veroordeeld, schermde hij met
het argument dat het referendum niet officieel
was en dat het niet door de regering werd georganiseerd. Eens veroordeeld, speelt hij de rol van
martelaar. En dat enkele weken nadat hij (terwijl
iedereen onafhankelijkheid eist) nog bij Madrid
ging pleiten voor vergaand federalisme.
3. De verdeeldheid binnen de liberale partij
(PDECat) van Mas blijft groot. Zijn opvolger
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als minister-president, Carles Puigdemont (burgemeester van Girona), leidt de meer radicale
fractie. Die gaat samen met de uiterst linkse
CUP en het progressieve Esquerra-ERC (de coalitiepartner) voor het regeringsakkoord waarbij
ten laatste eind september een officieel bindend
referendum wordt georganiseerd. De Masgezinden gebruiken het onafhankelijkheidstreven in de eerste plaats om meer macht te hebben, niet voor de onafhankelijkheid op zichzelf.
4. Wie probeert warme broodjes te bakken
met zijn tegenstrever komt van een koude
kermis thuis. Het moet nu stilaan ook voor de
naïevelingen duidelijk worden dat Spanje nooit
zal onderhandelen voorafgaand aan een referendum. Enkel een radicaal stappenplan waarbij
alle internationale regels worden gevolgd, zullen
kunnen leiden tot Catalaanse onafhankelijkheid.
Een les die ook nuttig kan zijn voor Vlaanderen.

Een vrouw met ballen
(en een visie)
❯ We schreven het al eerder, ook van de Schotse
aanpak kunnen onze politici wat leren. Na de
op een sisser uitgelopen volksraadpleging in
2014 ging men er van uit dat een nieuw Schots
onafhankelijkheidsreferendum iets voor een
volgende generatie zou zijn. De door Engeland
gedicteerde brexit van het Verenigd Koninkrijk
zorgde echter voor een compleet nieuwe situatie. Nadat de Britse premier May hautain alle
vragen van Schotland afwees (wat een parallel
met Spanje, ook hier roept de arrogantie van de
hoofdsteden de tegenstand als het ware op tot
actie), loste de Schotse eerste minister Nicola
Sturgeon op maandag 13 maart onverwachts
een serieus schot voor de Londense boeg.
Net voordat the Britse eerste minister de tweejarige procedure inzette om het VK uit de EU te
doen treden, lanceerde haar Schotse evenknie
de mededeling dat ze haar parlement de toe-

stemming zal vragen om ten laatste begin 2019
(als de brexit bijna een feit zal zijn en alle gevolgen min of meer gekend) een referendum over
Schotse onafhankelijkheid te houden. Schotland
zal meebeslissen over een al dan niet harde brexit; of Westminster dat nu graag heeft of niet.
Dat is duidelijke taal en een aanpak naar ons
hart. Je stelt beleefd je vragen, je trekt tegelijkertijd klare grenzen en als je geen antwoord krijgt
of wordt afgewezen, dan trek je je conclusies.
Geen ‘Pas op en houd me tegen!’ maar ‘Wie niet
horen wil moet voelen’. De SNP (de Schotse
onafhankelijkheidspartij) heeft een duidelijke
missie, onafhankelijkheid - en daar wordt dan
ook op zeer veel vlakken aan gewerkt.
De dag voor de bekendmaking kwam onze
Schotse ICEC-partner SIC (Scottish Independence Convention) bijeen om de strategie te
bespreken hoe men een meerderheid van
JA-stemmers kan bereiken. Merkwaardig hoe
die strategie vele raakpunten heeft met die van
de SNP en dat (ondanks?) het feit dat ook andere partijen hun vertegenwoordiger in de SIC
hebben. In Schotland beseft men dat een gemeenschappelijke strategie over partijgrenzen
heen én in samenwerking met de beweging het
enige middel is om het ultieme doel te bereiken.
Eens te meer een wijze les voor hier te lande.
Wie meer wil weten over de hierboven beschreven problematiek (zowel VK als Catalonië
maar ook nog meer) nodigen we van harte uit
op onze Europese gespreksavond ‘De brexit (en
andere Europese struikelblokken): kansen voor
Vlaanderen?’ in Gent. Meer info vind je op bladzijde 13.

Schotse eerste minister Nicola Sturgeon.

Nationaal
De brexit: kansen voor Vlaanderen (donderdag 20 april, 20 uur)
Hof van Vlaanderen, Botestraat 10, Gent-Wondelgem
Solidariteitswandeling Zaventem (zondag 23 april, 15 uur)

Antwerpen
VVB Lier/Berlaar: Turkije, de terugkeer van de sultan
(vrijdag 5 mei, 20 uur)
Lezing door prof.dr. Dirk Rochtus (KULeuven) over Turkije onder
president Erdogan.
Het Moment, Grote Markt 39, 2500 Lier
Meer info: berten_vermeulen@hotmail.com
VVB Duffel: 21ste Zangstonde Vlaamse Kring Duffel
(zondag 22 april)
Jaarlijkse marathon van een 50-tal Vlaamse en studentenliederen,
min of meer op het stramien van de aloude studentencantus. Zangboekje ter plekke verkrijgbaar, maar de meeste liedjes staan ook
in de studentencodex. Daarnaast drank en knabbels, en vooral de
gezelligheid van het zingend samen zijn.Voor het 21ste jaar, mag dus
wel een 'klassieker' genoemd worden!
CC De Locht, Liersesteenweg 44, 2570 Duffel
Routebeschrijving: Baan Duffel-Lier, voorbij oud postkantoor, aan
rotonde rechtsaf richting Lier. Na 150m. aan rechterzijde ligt De
Locht.

Vlaams-Brabant
VVB Pajottenland: Muziek van bij ons (zaterdag 29 april, 20 uur)
De eerste editie van het evenement 'Muziek van bij ons' met een
optreden van de Pajotse groep Arjaun werd een schot in de roos.
Voor de tweede editie kiezen we opnieuw voor kleinkunst uit onze
regio: de groep Tantris uit het Aalsterse en Heimdall uit Dilbeek.
Parochiezaal Pol De Montstraat, 1741 Wambeek (Ternat)
Tickets: voorverkoop: 5 euro, aan de kassa: 7,5 euro
Tickets via bart.borloo@telenet.be
VVB Leuven: Boekvoorstelling Grendels van de Grondwet
(vrijdag 5 mei, 20 uur)
Hendrik Vuye en Veerle Wouters zullen hun nieuwste boek komen
voorstellen voor de VVB Hageland en VVB Leuven namelijk 'de
grendels van grondwet'.
Deuren open om 20 uur. Gratis toegang
De schuur, Gasthuisstraat, 3200 Aarschot
VVB Leuven: Tour de geuze. (zondag 7 mei)
Aankomst 10 uur. Te bezoeken brouwerijen: De Troch,
Timmermans, Boon, 3 Fonteinen en De Lambiek.
Opstapplaatsen: Diest, station parking 7.45 uur
Leuven, parking Bodar, 8.40 uur
Nossegem, carpoolparking E40, 9.20 uur
Groot-Bijgaarden, parking E40, 9.45 uur
Inschrijven via vvb.leuven@gmail.com.
VVB-leden: 10 euro, niet-leden: 15 euro.

VVB Dilbeek: Molendag (zondag 14 mei, 14 uur)
Op 14 mei 2017 houden we met Vlaamse Volksbeweging de
Watermolen van Pede open. Die zondag wordt er graan gemalen
en legt de molenaar van dienst ons uit hoe alles functioneert om
van granen een bruikbaar ingrediënt te maken. Zoals vorig jaar kan
je er vers gebakken pannenkoeken smullen.
Watermolen Sint-Gertrudis-Pede, Lostraat 84, 1703 Schepdaal.
Meer info: dilbeek@vvb.org
VVB Dilbeek: Praatavond met Jean-Marie De Decker
(Vrijdag 2 juni, 20 uur)
Op vrijdag 2 juni krijgen we niemand minder dan Jean Marie De
Decker op bezoek voor een praatavond. Ook deze avond vindt
plaats in het auditorium van kasteel La Motte om 20 uur.
Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 St-Ulriks-Kapelle
Meer info: dilbeek@vvb.org

West-Vlaanderen
VVB Kortrijk: Sleutels tot ontgrendeling
(dinsdag 18 april, 19.30 uur)
Rodenbachfonds afdeling Groot-Kortrijk nodigt u uit op de boekvoorstelling van “Sleutels tot ontgrendeling”, bespreking door de
auteurs Hendrik Vuye en Veerle wouters.
OC Lange Munte, Beeklaan 8, 8500 Kortrijk
VVB Middenkust: Ook dat was de Grote oorlog!
(donderdag 6 april, 20 uur)
In het gedruis van de officiële plechtige herdenkingen naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wordt
nergens met één woord gerept op het drama van de Ijzer, over de
kruisgang van vernedering en sociale achteruitstelling van talloze
Vlaamse frontsoldaten. Jonge mannen die in die wondere zomer
van 1914 enthousiast gehoor gaven aan de koninklijke oproep
“Vlamingen gedenk de slag der Gulden Sporen….” en gezwind de
oorlog introkken. Een verhaal over wanhoop en menselijke ellende,
of toch niet helemaal ?
Voor de locatie genieten we terug de gastvrijheid van het V&NZ
Nieuwpoortsesteenweg, 13, te 8400 Oostende.
VVB Kortrijk: 3de Frontroute: De slag bij de Somme 1916
(zaterdag 22 april)
Deze 3de Frontroute staat opnieuw onder deskundige leiding van
licentiaat geschiedenis Jan Vancoillie. Dit jaar bezoeken we de regio
van de Somme. Vertrek is voorzien: achterkant station: 6.50u, Cowboy Henk: 7.00u. We zijn terug rond 21.00u.
Interesse? Uiteraard! Schrijf daarom vandaag nog in (tot 15 april) bij
Jean-Pierre Dewijngaert, ’t Rode Paard 50, 8510 Bellegem,
056/21.16.12, jpdewijngaert@hotmail.com. Uw inschrijving is pas
definitief na overschrijving op BE86 4696 1602 8150 van VVB
Kortrijk! PLAATSEN ZIJN BEPERKT!

eropuit
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De politieke versnippering is het eerste
struikelblok richting meer Vlaamse autonomie
❯ Deze week stelden Veerle Wouters en Hendrik Vuye, de Bonnie & Clyde van
de Vlaamse Beweging, hun langverwachte
boek over de Belgische vergrendeling voor.
Maar het boek is meer dan een beschrijving
van de huidige situatie. De auteurs reiken
ook pistes aan tot ontgrendeling, en dus tot
een beter functioneren van de democratie.
Veerle en Hendrik zullen mij zeker niet tegenspreken wanneer ik voor de vuist weg
beweer dat een goed functionerende en
rijk geschakeerde democratie maar realiteit
zal blijken in een autonoom Vlaanderen.
Autonoom betekent: met een eigen Vlaamse
grondwet, met soevereine zeggenschap
over de inkomsten en de uitgaven en met
een politiek bestel waarin we voorgoed af
zijn van de steriele etnische compromissen
tussen Vlamingen en Franstaligen. Waarin
coalities mogelijk worden op links en rechts
die nog veel beter dan nu rekening kunnen
houden met de voorkeuren, de wensen en
de belangen van de Vlamingen. Waarin dus
het parlement een laboratorium is van democratische besluitvorming dat Vlaanderen
eindelijk volwaardig aan de eenentwintigste
eeuw laat deelnemen. Daarom: een redelijk pleidooi voor ontgrendeling van België
stelt de inherente labiliteit van de Belgische

Het Brussels Parlement.
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constructie te kijk. Die verdienste heeft
het boek van de twee V-parlementsleden
ontegensprekelijk.
Het interview met Veerle en Hendrik in
kranten van het Mediahuis ging ook over
de stand van de Vlaamse Beweging. Ze zien
zichzelf als de parlementaire exponent van
de zuiver communautaire, institutionele en
natievormende lijn binnen die maatschappelijke stroming. Terecht merken ze op dat
er uit de Vlaamse Beweging te weinig technische oplossingen worden aangedragen
voor de vergrendeling van de Belgische federatie. Vanuit hun expertise hebben Veerle
en Hendrik daar dan maar zelf een mouw
aan gepast, getuige hun nieuwe boek.
Nu, de reden van een deel van onmacht
van de Vlaamse Beweging ligt in de juridische spitstechnologie die nodig is om het
debat op niveau te kunnen voeren. Heel
wat briljante mensen die democratische
vooruitgang voor Vlaanderen wilden ontgrendelen maken thans deel uit van het politieke personeel van de N-VA. Ze hebben
hun lot - en hun broodwinning - verbonden
aan verhoopte hoge electorale ogen die de
partij zou blijven gooien.
Maar vooral de polariseringsstrategie die de
N-VA blijkbaar node moet volgen heeft de
resterende zuiver aan de Vlaamse Beweging
gebonden mannen en vrouwen aan het
denken gezet. Dat er geen communautaire stappen vooruit worden gezet, kan nog
op conto van een politieke verankeringsstrategie van de N-VA worden geschoven.
Nochtans zijn er inmiddels op geen enkele manier perspectieven gecreëerd om de
trein vroeg of laat opnieuw aan het rollen
te krijgen richting meer autonomie.
Veerle en Hendrik geven mee dat de Vlaamse Volksbeweging goeie analyses maakt,
maar dat we tekortschieten wanneer het
gaat over oplossingen. De redenen heb ik
net toegelicht, tenminste indien het gaat
over institutioneel-juridische dossiers, die
overigens beter op korte termijn behartigd
kunnen worden door politieke partijen dan
door een basisbeweging. Een organisatie zoals de VVB zet de wegwijzers uit, dat is haar
voornaamste bijdrage aan het Wetstraatgewoel. In de Dorpsstraat van de Vlaamse Be-

Een van de actuele communautaire problemen.

weging kunnen wij wel een serieuze steen
in de rivier verleggen. Dat kan door de polarisering met politieke tegenstanders, deels
waarmerk van de actuele partijpolitieke
vertaling van het nationalisme, verregaand
te vervangen door een verbreding van het
maatschappelijk draagvlak voor autonomie
en zelfbestuur. De auteurs van 'Sleutels tot
ontgrendeling' refereren zelf graag aan het
Catalaanse en Schotse model.
In Vlaanderen is er wat betreft verbreding
van 'goesting' in Vlaamse autonomie nog
veel werk aan de winkel. Daar is een sleutelrol weggelegd voor de mensen van de
Vlaamse Beweging. Met flair en een actief
pluralistische opstelling kunnen vele Vlaamse geesten ontgrendeld worden. We moeten laten zien hoe een Vlaamse republiek
komaf maakt met de klassieke Belgische
breuklijnen tussen rijk versus arm, vrijzinnig
versus gelovig en natuurlijk Vlaams versus
Franstalig. Dan ontdoen de Vlamingen zich
van het federaal-Belgische mentale carcan
als het enige politiek denkbare, ook als
het gaat over al lang gedefederaliseerde
bevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur.
Ook die ademen nog altijd de Belgische
stalgeur.
Kiezen voor een republikeinse toekomst
van Vlaanderen kan zo eindelijk plausibel
worden, zelfs vooruitstrevend. Het is de
enige weg voorwaarts voor wie zich niet
gewoon wil opsluiten in zijn eigen politiek
gelijk. Elk groen- of witboek Vlaamse Staatsvorming zal hiermee in het reine moeten
komen. Het is het pad dat geloofwaardig
wegleidt van verdere versnippering van veel
Vlaams idealisme.
Bart De Valck

Persmededeling 10 maart 2017

Colofon
Grondvest is het ledenblad
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SCHRIJNWERKER

OUDE VELDSTRA
9080 ZAFFELARE
tel. 09/355 59 31
info@janbaert.com

SCHRIJNWERKERIJ
& MEU
kwaliteitszorg milieuzorg

Korte Kruisstraat 3
9000 GENT
Tel. 09 233 89 09
GESLOTEN OP ZONDAG
eetcafe.uilenspiegel@skynet.be
www.eetcafe-uilenspiegel.be

OUDE VELDSTRAAT 149
9080 ZAFFELARE (LOCHRI
tel. 09/355 59 31
info@janbaert.com

kwaliteitszorg milieuzorg
veiligheid
SCHRIJNWERKERIJ
& MEUBELMAK

OUDE VELDSTRAAT 149
9080 ZAFFELARE (LOCHRISTI)
tel. 09/355 59 31
info@janbaert.com
SCHRIJNWERKERIJ & MEUBELMAKERIJ
kwaliteitszorg

OUDE VELDSTRAAT 149
9080 ZAFFELARE (LOCHRISTI)
tel. 09/355 59 31
info@janbaert.com
kwaliteitszorg

milieuzorg

milieuzorg

veiligheid

veiligheid

Kouterdreef 45 – 2800 Mechelen
Tel. 015 20 66 96 - Fax. 015 20 72 88
info@aquavitae.be
http://www.aquavitae.be

Uniek waterbehandelingssysteem
volgens natuurlijke principes voor
huishoudelijk en professioneel gebruik.

www.salonsdeboeck.be

Captain’s Lounge
R E S T AU R A N T & F E E S T Z A A L

Beatrijslaan 27
2050 Antwerpen
Tel.: 03 219 08 38
info@captainslounge.be

Salons Frank De Boeck
C AT E R I N G & T R A I T E U R

Jacob Jacobsstraat 41
2018 Antwerpen
Tel.: 03 226 02 58
info@salonsdeboeck.be
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De communautaire leegte
door Barbara Pas

Door de afkondiging van een (minstens) vijfjarige communautaire stilstand bij de federale regeringsvorming ontstond er als het ware een grote, onmetelijk diepe communautaire vergeetput. Of nog aanschouwelijker: een gigantische galactische communautaire leegte zonder
voorgaande. Allemaal om België mee overeind te houden. Deze onuitgegeven Wetstraatkroniek bevat een integrale oplijsting van verregaande inconsequenties en onwaarheden van
N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Daarnaast beschrijft het boek hoe
het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar - als enige in de Kamer - permanent de vinger
op de institutionele wonde legde en biedt het een
gedetailleerde strategie om Vlaanderen uit het Belgische moeras te helpen.

273 blz. • 15 euro
ISBN: 978-90-78898-44-3

Bestel via
www.uitgeverijegmont.be
info@uitgeverijegmont.be - 0472 603 552

Tal van
voordelen
ongeacht
jouw leeftijd
Brillen en lenzen
tot 100 euro
Lidgeld sportclub
tot 30 euro
Oordoppen op maat
tot 50 euro
Tandimplantaten
tot 500 euro
Vaccinaties
tot 75 euro

Hoofdzetel:
Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen - info@vnz.be
Kantoren & brievenbussen over heel Vlaanderen

Ontdek meer voordelen,

www.vnz.be of bel gratis 0800 179 75
Veranderen van ziekenfonds is heel eenvoudig. Wij regelen alles!

