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‘WIJ WEIGEREN
GEZONDHEID
EN ECONOMIE
TEGEN ELKAAR
UIT TE SPELEN’

‘Corona is één groot
pleidooi voor een
eigen Vlaamse
gezondheidszorg’

Politiek gekissebis helpt niet
om een gezamenlijke vijand te
bestrijden. Corona is zo’n vijand.
Daarom kiest de N-VA voor een
constructief-kritische aanpak. Wij gaven geen vertrouwen aan het
anti-N-VA-project Wilmès II, amper 38 op de 150 Kamerzetels
tellend en zonder programma. Wij steunden wel de bijzondere
machten, maar met de eis dat men die alleen tegen corona en
zeer uitzonderlijk gebruikt.

Louis Ide
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Dit nummer werd
afgesloten op 30 april 2020.
Het eerstvolgende nummer
verschijnt op 15 juni 2020.

Wenst u onze wekelijkse
digitale nieuwsbrief te
ontvangen? Schrijf u dan nu
in via www.n-va.be/nieuws

fb.com/nieuwvlaamsealliantie   @de_NVA op Twitter
@de_NVA op Instagram

Onze verantwoordelijke houding maakt ons niet blind voor de
zwakheden van de Belgische regering. Wilmès II eist bijvoorbeeld
wekenlang de bevoegdheid op om mondmaskers te voorzien en
te werken aan een opsporingsapp. Wanneer blijkt dat het Belgisch
niet lukt, schuift ze die door naar het Vlaamse niveau.
We kunnen daar nu woest tegen protesteren. Dat is gemakkelijk
maar goedkoop. Het baat de Vlamingen meer het beleid positief
te beïnvloeden. Onze Kamerfractie kon Wilmès II intomen bij
het gebruik van de volmachten, Ben Weyts neemt de leiding
inzake onderwijs, Jan Jambon eist een verantwoorde en duurzame heropstart van onze economie.
Dat laatste is noodzakelijk. Wij weigeren gezondheid en
economie tegen elkaar uit te spelen. Ook een lockdown maakt
mensen ziek. En zonder economische activiteit kan ons gezondheidssysteem niet gefinancierd worden.
België blijft natuurlijk wat het is. Deze wanconstructie, in
normale omstandigheden al zeer hinderlijk, blijkt in crisistijden
ronduit schadelijk. Een eenvoudige structuur met duidelijke
bevoegdheden kan zo’n crisis doeltreffender aanpakken.
Confederalisme noemen wij dat.

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

3

AAN HET WERK

VLAAMS

Minister van Onderwijs Ben Weyts
trots op lerarenkorps

‘SAMEN ZORGEN WE
ERVOOR DAT DIT
GEEN VERLOREN
WEKEN ZIJN’
Opvang blijven aanbieden, afstandsonderwijs organiseren, nieuwe
leerstof geven en de heropening voorbereiden. Minister van Onderwijs
Ben Weyts is trots op alles waartoe ons onderwijs in staat is om de
coronacrisis door te komen. ‘In moeilijke omstandigheden zorgen we
er samen voor dat dit geen verloren leerweken zijn.’

O

ndanks de ook voor jou wellicht
zware weken, zie je er nog
steeds even strijdvaardig uit.
‘We laten het hoofd niet
hangen. Natuurlijk gaan we
met z’n allen door een heel
moeilijke periode. Maar ook corona
krijgt mijn geloof in ons onderwijs
niet kapot. Samen moeten we erdoor.
En daarvoor kan ik rekenen op een
ontzettend gemotiveerd leraren- en
directiekorps. Zij leveren fantastisch
werk op het terrein.’
Je hebt nochtans al heel wat kritiek
gekregen.
‘Onderwijs is heel gevoelige en vaak
ook emotionele materie. Zowel voor
leerlingen, ouders als leerkrachten.
Ik begrijp die gevoeligheid en ik
aanvaard de kritiek. Het is aan ons om
verantwoorde beslissingen te nemen
die breed gedragen worden. Samen met
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meer dan veertig onderwijspartners én
in samenspraak met virologen is ons dat
ook gelukt.’
Wat zijn op onderwijsvlak jouw doelstellingen in deze crisis?
‘Ten eerste moeten we ervoor zorgen
dat het geen verloren leerweken worden.
Dankzij de tomeloze inzet van onze
leerkrachten, leerlingen en ouders
geloof ik dat we daarin kunnen slagen.
Daarnaast moeten we er uiteraard voor
zorgen dat we alles op een voor iedereen
zo veilig mogelijke manier organiseren.’
Zal deze crisis niet sowieso een impact
hebben op de onderwijskwaliteit?
‘Ik ben optimistisch gestemd. Ons
onderwijs is sterker dan we denken. Na
de paasvakantie zijn we gestart met het
zogenaamde aanloopleren of preteachen:
nieuwe leerstof aanbieden waarop later
teruggekomen wordt. Dat was ook

Vlaams

nodig, want we konden onze jongeren
niet blijven boeien met leerstof die al
gezien was. Tijdens de paasvakantie
werd dat allemaal voorbereid en ik
ben trots op wat de leerkrachten nu
laten zien. Ook omdat er meer dan
ooit inspanningen geleverd worden om
kansarme en kwetsbare leerlingen aan
boord te houden.’

Federaal

Brussel

Europa

Nooddecreten zorgen voor flexibiliteit
De traditionele (eind)examens in het
leerplichtonderwijs komen in het
gedrang door de coronacrisis. Scholen
moeten op zoek naar alternatieve
evaluatie- en lesmethodes. Maar het
schoolreglement legt vast hoe en
wanneer scholen evalueren. Wanneer
ze daarvan afwijken, riskeren ze
juridische procedures met jongeren of
ouders die het resultaat aanvechten.
‘Daarom dienden we in het Vlaams
Parlement een nooddecreet in dat het
mogelijk maakt om af te wijken van het
schoolreglement’, zegt Vlaams Parlementslid
Koen Daniëls. ‘Meteen werden ook enkele
termijnen versoepeld, zodat het resterende
schooljaar maximaal gebruikt kan worden om
les te geven. Scholen kunnen ervoor kiezen
om na 30 juni nog te delibereren en om
proclamaties te organiseren tot 7 juli.’
Het decreet zorgt er ook voor dat
inschrijvingen voor volgend schooljaar digitaal

Dan heb je het over het laptopproject?
‘Er zijn heel wat creatieve manieren om
iedereen mee te krijgen. Het project
met de laptops is er een van. We zijn op
zoek gegaan naar 10.000 laptops. Door
de grote vraag hebben we die zoektocht
daarna uitgebreid naar 18.000 stuks. Er
is nu ook een budget voorzien dat vier
keer hoger is dan aanvankelijk beloofd.
We gaan dit niet meer loslaten, ook niet
na corona. Mijn uiteindelijke doel is dat
elk kind dat schoolloopt in Vlaanderen
toegang heeft tot een computer.’

‘We willen vermijden
dat de meest
kwetsbare leerlingen
nu leerachterstand
riskeren’
LEO
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Wat gebeurt er nog voor de meest
kwetsbaren?
‘Leerkrachten en directeurs doen
fantastisch werk om alle leerlingen
te bereiken. Desnoods gaan we op de
deur van de mensen thuis kloppen.
We brengen de scholen ook in
contact met een heel netwerk van
buitenschoolse bondgenoten zoals

kunnen gebeuren in
plaats van enkel fysiek.

Ook in het hoger
onderwijs
In het hoger onderwijs
Koen Daniëls
is de timing anders,
maar de principes zijn gelijkaardig.
‘De evaluatie of deliberatie voor een
opleidingsonderdeel kan uitgesteld worden.
Indien nodig zelfs tot na het beëindigen
van het academiejaar 2019-2020.
Zo vermijden we dat de student extra
leerkrediet moet opnemen of extra
inschrijvingsgeld betalen.’
‘Dankzij die nooddecreten kunnen het
leerplicht- en het hoger onderwijs zich zo
organiseren dat leerlingen en studenten het
maximale halen uit de beschikbare lestijd.
Het is nu aan het onderwijsveld om zich
verder te organiseren en goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders.’

armoedeorganisaties, initiatieven
rond huiswerkbegeleiding en
buurtwerkingen. Met vereende krachten
willen we alle leerlingen bereiken. In
juli en augustus komen er zomerscholen
waar jongeren die dat nodig hebben,
bijgespijkerd kunnen worden. We
willen allemaal vermijden dat de meest
kwetsbare leerlingen nu leerachterstand
riskeren.’
Heb je nog een boodschap voor onze
lezers?
‘We beseffen dat we veel vragen.
Van leerlingen. Van leerkrachten en
schooldirecties. En van ouders. Wat we
de afgelopen dagen en weken hebben
gedaan, is pionierswerk waarvoor we
iedereen nodig hebben. Alles is vatbaar
voor kritiek, maar samen moeten we
hierdoor om de enige grondstof die we
in Vlaanderen hebben, onze hersenen en
dus ons onderwijs, sterk te houden.’
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EUROPA

Geert Bourgeois over de
rol van de Europese Unie

‘EUROPA MOET BESCHERMEN
ZONDER PROTECTIONISME’
We zullen doorgaan. Vlaanderen zal opveren.
Maar we zullen niet meer terugkeren naar de
samenleving zoals we die kenden, stelt Geert
Bourgeois vast. ‘Dé vraag die mij als Europees
Parlementslid bezighoudt: zal de Europese Unie
de juiste lessen trekken?

D

e EU moet focussen op haar
kerntaak: burgers en bedrijven
beschermen. ‘Of worden we
morgen onder het mom van
mooie woorden als ‘daadkracht’
en ‘solidariteit’ wakker in een EU
die het laken nog meer naar zich toe
trekt?’ vraagt Geert Bourgeois zich af.
‘Begrijp me niet verkeerd. We zijn wel
degelijk voor verstándige solidariteit,
waarbij Europese steun zo snel mogelijk
terechtkomt bij de meest getroffen
landen, regio’s en bedrijfssectoren.’
In die geest hebben de Europarlements
leden van de N-VA tot nu toe de
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voorstellen van de Europese Commissie
gesteund. ‘Maar we zullen erover blijven
waken dat deze crisis geen aanleiding
geeft tot onverstandige solidariteit, tot
een centralisatie van bevoegdheden met
Europese belastingen, zoals de Vlaamse
liberalen willen. Of tot gemeenschappelijke schulden.’

‘Vrije en faire
handel schept
welvaart’
Strategische voorraden
De pandemie heeft ook pijnlijk blootgelegd dat we voor beschermende en
levensreddende producten te afhankelijk
zijn van het buitenland, vooral van China
en India. ‘De EU moet die aanvoerlijnen
meer spreiden. Want er kunnen

Vlaams

helaas nog crisissen volgen waarbij
een aanvoerlijn om diverse redenen
dichtgaat’, zegt Bourgeois. ‘Ik pleit er
ook voor dat de productie van cruciale
medische apparatuur, geneesmiddelen en
beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handgel en kledij in de toekomst
ook hier bij ons gebeurt. En dat we er
voldoende voorraden van aanhouden,
zodat we steeds voorbereid zijn.’
Toch is en blijft Bourgeois een fervent
voorstander van vrijhandel. ‘Volledige
zelfvoorziening is niet wenselijk en
overigens onhaalbaar. Vrije en faire
handel schept welvaart. In Vlaanderen,
dé exportnatie bij uitstek, is een op
de drie jobs te danken aan export. Op
regels gebaseerde wereldhandel brengt
mensen en volkeren bij elkaar en zorgt
voor stabiliteit in de wereld.’ Kortom:
to protect without protectionism is het
devies. Beschermen zonder in de val van
het protectionisme te trappen.

Federaal

Brussel

Europa

Warm en oprecht
dankuwel
‘Veel mensen worden ziek, de meest
kwetsbaren bezwijken en ons excellente
volksgezondheidsstelsel komt onder
immense druk te staan. Ik wens eenieder
van u die zich onder deze omstandigheden
dag in dag uit blijft inzetten voor zowel mens
als economie oprecht en warm te danken.’

VLAAMS

CORONAVIRUS TAST
VLAAMSE BEGROTING AAN
De Vlaamse Regering voorspelde al dat
de coronacrisis een impact zou hebben
op de Vlaamse begroting. De cijfers
van Vlaams minister van Financiën
en Begroting Matthias Diependaele
bevestigen dat.
‘De Vlaamse meeruitgaven door de
coronapandemie bedragen 2,5 miljard. Ik
denk dan bijvoorbeeld aan de uitgaven in
zorg en welzijn, maar ook aan de hinderen compensatiepremie en de tegemoetkomingen voor technisch werklozen’,
verklaart minister Diependaele.
Naast de meeruitgaven zijn er ook minder
ontvangsten in de gewestbelastingen. ‘Er
zijn bijvoorbeeld minder inkomsten uit
registratierechten. Als we al die verschillende belastingen optellen, komen we aan
een minderontvangst van één miljard euro.’

Matthias Diependaele

Tekort van vier miljard euro
De Vlaamse begroting heeft dus een
hoger tekort dan voorzien bij de
begrotingsopmaak 2020 in september
2019. ‘Tellen we de coronamaatregelen
en de minderontvangsten op bij ons
initieel tekort, dan heeft de Vlaamse
begroting in 2020 een tekort van 4,15
miljard euro.’ Hoe de Vlaamse Regering
dat tekort zal wegwerken, is een
opdracht voor de komende maanden.
‘Deze begrotingsaanpassing is een
voorlopige tussenstand en er zijn
nog veel onzekerheden. Een ding is
wel zeker: hoe langer de coronacrisis
duurt, hoe meer economisch verlies en
hoe meer onze welvaart eronder lijdt.
Toch moeten we blijven streven naar
een gezond financieel beleid met een
begroting in evenwicht.’

Harde brexit: ramp
bovenop ramp
Dat onze economie zware klappen krijgt door
de coronacrisis is intussen meer dan duidelijk.
Maar stelt u zich even voor dat daar nog een
no-deal brexit bijkomt. Dat zou een ramp
bovenop een ramp zijn. En het ziet er helaas
niet goed uit.
De (nog maar) tweede onderhandelingsronde
met het Verenigd Koninkrijk is op 24 april
vruchteloos afgesloten. Er is nog veel
onenigheid, zowel over de aanpak als over de
inhoud van de toekomstige samenwerking.
De klok tikt intussen genadeloos verder. Als er
voor 1 juli geen uitstel wordt gevraagd, hebben
we slechts tot 31 december om tot een
akkoord te komen.
Als dat niet lukt, wordt het een harde brexit,
met voor Vlaanderen een geschat verlies van
28.000 jobs en 2,6 procent van het bruto
nationaal product. Zal de EU dan net zoals in
de coronacrisis solidariteit betonen met de
hardst getroffen regio’s zoals Vlaanderen?

LEO
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FEDERAAL

FEDERALE OVERHEID BETAALT
TRAGER DAN VAKBONDEN
Tijdelijk werklozen die hun uitkering
moeten krijgen van de Hulpkas Voor
Werkloosheidsuitkeringen waren begin
mei nog altijd niet uitbetaald voor de
maand maart. Wie aangesloten is bij
een vakbond kreeg zijn geld wel op tijd.
Wie niet is aangesloten bij een
vakbond kan voor de uitbetaling van
een werkloosheidsuitkering terecht bij
een overheidsinstelling: de Hulpkas
Voor Werkloosheidsuitkeringen. Die
wordt mee beheerd door de vakbonden,
maar tegelijk hebben de vakbonden er
baat bij dat de Hulpkas laattijdig betaalt.
Zo kunnen ze werklozen er alsnog van

overtuigen om, in ruil
voor een snellere
uitbetaling van hun
uitkering, toch lid te
worden van de vakbond.

Björn Anseeuw

‘Het is onaanvaardbaar dat mensen die
ervoor kiezen om niet aan te sluiten
bij een vakbond gestraft worden’, zegt
Kamerlid Björn Anseeuw. ‘Ook zij
moeten op tijd hun huur en rekeningen
kunnen betalen. Ook zij hebben dus
recht op een tijdige uitbetaling van hun
vervangingsinkomen. Dat de overheid
er zelf voor zorgt dat tijdelijk werklozen
in financiële problemen komen, kan
echt niet door de beugel.’

7

VLAAMSE MINISTER-PRESIDENT
JAN JAMBON LOODST ONS
DOOR DE CORONACRISIS

‘WE KUNNEN
NIET ANDERS
DAN STRIJDVAARDIG ZIJN’
8

BREEDBEELD

Met crisissen managen heeft Vlaams
minister-president Jan Jambon na zijn jaren
als minister van Binnenlandse Zaken wel
wat ervaring. Toch is de gigantische omvang
van de coronacrisis een ongeziene uitdaging:
‘Een crisis als deze hebben we sinds de
Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt.
Maar bij de pakken blijven zitten, helpt ons
geen meter vooruit.’

H

et zijn ongetwijfeld zeer drukke weken voor
jou. Hoe gaat het ermee?
‘We leven inderdaad in zeer slopende
tijden, maar gezien de omstandigheden
stel ik het zelf vrij goed. De verantwoordelijkheidszin houdt mij recht,
net als het idee dat we deze crisis samen
moeten doorkomen. Want niet alleen
voor beleidsverantwoordelijken zijn het
moeilijke tijden. Dit is een crisis die de
hele bevolking ingrijpend treft. Iedereen
doet opofferingen. Zich eenvoudigweg
aan de huidige maatregelen houden,
vergt bijvoorbeeld al een serieuze
inspanning.’

•
•
•

•
•

•
•

geboren op 26 april 1960 als oudste van drie kinderen
groeide op in een buitenwijk van Genk
studeerde geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel)
en behaalde een Master in Business Administration
(Universiteit Antwerpen)
kende een stevige carrière in de bedrijfswereld
(IBM, SD Worx, Bank Card Company)
was van 2008 tot 2014 fractievoorzitter in de Kamer
en tussen 2014 en 2018 vicepremier en minister
van Binnenlandse Zaken en Veiligheid
‘sterke Jan’ werd Vlaams minister-president in
oktober 2019
hij heeft vier kinderen en vier kleinkinderen en woont
met zijn vrouw in Brasschaat

LEO
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Daarover kan je waarschijnlijk meespreken,
want je werd recent voor de vierde keer
grootvader.
(trots) ‘Inderdaad, van een flinke kleinzoon. Door de maatregelen heb ik hem
helaas nog niet kunnen vastpakken en
dat doet natuurlijk pijn. Maar ik ben niet
de enige in zo’n situatie. Velen missen
hun ouders, grootouders, kinderen of
kleinkinderen. We vragen gigantische
offers van de mensen, maar we hebben
geen keuze. Het is in het belang van ons
allen dat ons gezondheidssysteem niet
overbelast geraakt. Gelukkig begrijpen
de meesten dat. Ik ben tevreden en
trots dat de grote meerderheid van
de Vlamingen plichtsbewust blijft
volhouden.’

‘Allemaal een jaar thuis
blijven is geen optie.
Een maatschappij moet
draaien om te overleven’
De vraag op ieders lippen is dan natuurlijk:
hoelang gaat dit nog duren?
‘Het frustrerende in deze crisis is dat we
dat onmogelijk met zekerheid kunnen
zeggen. Volgens de huidige inzichten
zullen we met het coronavirus moeten
blijven leven tot er een vaccin is. Ik hoor
dat dat tegen begin 2021 het geval zou
kunnen zijn, maar later kan ook. Ondertussen moeten we als beleidsmakers
dus zoeken naar manieren om veilig en
duurzaam met dat virus samen te leven.
Want allemaal een jaar thuisblijven, is
natuurlijk geen optie. Een maatschappij
moet draaien om te overleven.’
De eerste stappen voor de heropstart van
onze maatschappij zijn ondertussen gezet.
‘Na de Nationale Veiligheidsraad van
24 april konden we inderdaad eindelijk
enkele perspectieven meegeven. Voor

zowel ons economische als ons sociale
leven. Het is wel belangrijk om altijd met
twee woorden te spreken. Alles wordt
continu gemonitord, en een versoepeling kan in principe altijd uitgesteld of
in het ergste geval zelfs teruggedraaid
worden als plots bijvoorbeeld het aantal
ziekenhuisopnames weer fors stijgt. Het
is dus een uiterst delicaat proces. Maar
als de bevolking de maatregelen goed
blijft opvolgen, wordt er hopelijk steeds
meer mogelijk.’
Mensen zijn niet altijd even tevreden
over de communicatie van de Nationale
Veiligheidsraad. Premier Wilmès krijgt veel
kritiek. Hoe zie jij dat?
‘De Veiligheidsraad is een federaal
orgaan, dus het is niet onlogisch dat het
dezelfde inherente gebreken vertoont die
België als land ook heeft. Zo is communicatie in twee verschillende talen
natuurlijk altijd minder aantrekkelijk
dan een heldere eentalige communicatie.
En het wordt pas helemaal onduidelijk
als er in het Nederlands gesproken
wordt terwijl men een Franstalige dia
laat zien. Maar zo gaat dat helaas op
federaal niveau. Ik heb ondertussen wel
duidelijk gemaakt dat dit voor belangrijke crisiscommunicatie niet ideaal is.’
‘Ik verspreid als Vlaams minister-
president geregeld ook zelf een
videoboodschap. Meestal kort en
krachtig. Zo worden de Vlamingen ook
duidelijk in hun eigen taal geïnformeerd
en aangemoedigd om vol te houden.
Mensen laten mij weten dat ze dat
appreciëren, dus ik zal dat blijven doen
als er belangrijke zaken te melden zijn.’
Zie je naast de wankele communicatie nog
andere problemen met het coronabeleid?
‘Inhoudelijk sta ik volledig achter de
geleidelijke heropstart die uitgestippeld
is. Logisch ook, want ik heb die als
minister-president mee goedgekeurd.
Alleen merk ik dat het een stuk
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BREEDBEELD

Jan Jambon op zijn kabinet aan het werk: ‘We vragen gigantische offers van de mensen, maar we hebben geen keuze.’

makkelijker zou zijn om te werken
binnen een beter georganiseerde
staatsstructuur. Die hebben we in dit
land niet, waardoor er altijd wel ergens
onduidelijkheid over is.’
‘Voor bijvoorbeeld onderwijs was dat
veel minder het geval. Dat is dan ook
een homogene Vlaamse bevoegdheid.
Minister Ben Weyts kon zelf het
initiatief nemen en werkte in samenspraak met het Vlaamse onderwijsveld
een uniform plan uit. Ik wou dat het
voor alle beleidsdomeinen zo kon lopen,
maar helaas is er nog te veel versnippering. Die systeemfouten corrigeren blijft
toch een van de grote uitdagingen in de
toekomst.’
Hoe verloopt de samenwerking met de
federale regering?
‘Die regering bestaat voornamelijk uit
ex-collega’s. Met velen van hen heb ik
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een relatie van wederzijds respect, dus
op persoonlijk vlak zit dat wel goed.
Alleen zullen ook zij erkennen dat
het makkelijker was geweest als we
met een volwaardige federale regering
konden werken. De huidige heeft geen
democratische legitimiteit en durft
daardoor zelf weinig moeilijke knopen
doorhakken. Om dat te verhullen,
worden veel zaken doorgeschoven
naar een web van taskforces en overleg
organen. Daarvan heb je er altijd wel
enkele nodig, maar je kan daar ook te
ver in gaan. Misschien is dat vandaag
op federaal niveau wel wat het geval.
Een sterkere regering zou dat kunnen
oplossen.’
Denk je dat we in de nabije toekomst nog
een volwaardige federale regering zullen
krijgen?
‘Ik hoop het, maar ik heb weinig tijd
om daarbij stil te staan. Ik hou mij bezig

‘Onze Vlaamse begroting
was gelukkig structureel
gezond, waardoor we
nu een stevige buffer
hebben om deze crisis
het hoofd te bieden’
met onze Vlaamse Regering en hoe we
vanuit de Vlaamse beleidsdomeinen de
crisis het beste bestrijden. Ik stel mij dus
pragmatisch op en roei met de riemen
die er zijn. Er ligt elke dag onnoemelijk
veel werk op de plank. Daarmee heb ik
de handen meer dan vol.’
‘Een crisis als deze hebben we sinds
de Tweede Wereldoorlog niet meer

Vlaamse veerkracht
De coronamaatregelen hebben een
positieve invloed op de gezondheidscijfers. ‘Nu wordt het tijd om ook de
economische cijfers weer op een
veilige manier op te krikken’, zegt
Jan Jambon.

mogelijk maken in sectoren waar dat op een
veilige en duurzame manier kan. Als we dat
niet doen, verliezen we marktaandeel en dus
jobs aan andere landen. Dat mogen we niet
laten gebeuren.’

‘Vlaanderen is een sterke en open econo
mie. Het nadeel daarvan is dat we door
de coronacrisis meer te verliezen hebben
dan minder performante economieën. Het
voordeel is dan weer dat we wel heel veer
krachtig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die
Vlaamse veerkracht een troef zal zijn bij ons
economisch herstel. Maar ongeschonden
zullen we er niet uitkomen. Dat zal voor
geen enkel land zo zijn. Het is onze taak om
ervoor te zorgen dat de schade nu beperkt
wordt, en dat we economische activiteit

‘Economie en gezondheid gaan hand in
hand. Een sterke economie is noodzakelijk
om niet alleen onze welvaart maar ook ons
gezondheidssysteem te verzekeren. Ik ben
ervan overtuigd dat we erin zullen slagen
om onze economie opnieuw wereldtop te
maken. Dat we in Vlaanderen wereldtop
zijn, bewijzen trouwens ook onze Vlaamse
wetenschappers. De Vlaamse farmasector
staat mee aan de frontlinie bij het onderzoek
naar medische oplossingen. We mogen daar
trots op zijn.’

meegemaakt. Maar we kunnen nu niet
anders dan strijdvaardig zijn. Bij de
pakken blijven zitten, helpt ons geen
meter vooruit. Vlamingen verwachten
van een minister-president dat die in
moeilijke tijden koelbloedig blijft en
het schip varende houdt. Dat is wat ik
probeer te doen.’
Hoe houden onze N-VA-ministers het schip
varende? Wat zijn nu hun belangrijkste
taken?
‘Zoals ik al zei, is Ben voornamelijk
beziggeweest met de geleidelijke
heropstart van het onderwijs. Daar is
uitstekend werk geleverd. Zelf ben ik
ook nog minister van Cultuur, dus ook
met de culturele sector wordt samengezeten om te bekijken wat mogelijk
is. Zuhals belangrijkste opdracht is om
de gevolgen voor de toeristische sector
in kaart te brengen en te zoeken naar
oplossingen. Geen eenvoudige opdracht.’

LEO
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Vlaanderen is wereldtop

‘Zeer belangrijk ook is de impact op
onze Vlaamse begroting. Het kabinet
van Matthias Diependaele monitort dat.
Onze Vlaamse begroting was gelukkig
structureel gezond, waardoor we nu een
stevige buffer hebben om deze crisis het
hoofd te bieden. Het toont nogmaals aan
hoe belangrijk het is om de rekeningen
op orde te hebben. Dit jaar gaan we
sowieso naar een tekort van meer dan
vier miljard euro door de noodzakelijke
coronamaatregelen. We kunnen dat
in Vlaanderen voorlopig aan, maar
we moeten er als goede huisvader op
toezien dat het binnen de perken blijft.’
Zijn er nog andere dossiers waarmee je je
als minister-president momenteel bezighoudt? Of slorpt corona echt alle tijd op?
‘Een groot deel van mijn tijd gaat nu
inderdaad naar het bestrijden van de
gevolgen van de pandemie. De impact
op bepaalde economische sectoren is

enorm. Het vergt heel wat werk om dat
goed in kaart te brengen en de juiste
oplossingen te zoeken. Maar er zijn ook
andere dossiers die we nauwgezet in de
gaten moeten houden. Om er maar een
te noemen: de brexit. Als er geen deal
komt, zal dat een serieuze deuk zijn voor
de werkgelegenheid hier in Vlaanderen.
Dat komt bovenop de economische
problemen die het virus ons al bezorgt.
Het is belangrijk om dat goed op
te volgen en een zo breed mogelijk
perspectief te behouden.’
Heb je tot slot nog een boodschap voor
onze leden, Jan?
‘Ik wil eerst en vooral mijn innige
deelneming uiten aan diegenen die een
vriend of familielid hebben verloren.
We mogen niet vergeten waarom we al
die maatregelen nemen: het virus kan
écht gevaarlijk zijn, zeker voor ouderen.
Daarom roep ik ook nog eens op om
de maatregelen goed op te volgen. En
ik wil onze leden ook geruststellen: we
doen dag in, dag uit ons uiterste best
om ervoor te zorgen dat Vlaanderen de
crisis zo goed mogelijk zal doorstaan.
Wij Vlamingen zijn een sterk volk, met
een enorme veerkracht. Als we op een
veilige manier en waar mogelijk ons
steentje bijdragen aan onze maatschappij, zal Vlaanderen er sterk uitkomen.’
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De gsm van

Zuhal Demir

13:02

N-VA mobile

85%

‘Meer natuur vlak bij je voordeur’ is voor jou
meer dan ooit een absolute beleidsprioriteit.
Veel Vlamingen hebben de waarde van groen in
de onmiddellijke omgeving herontdekt. Bijzonder
veel mensen gaan wandelen en sporten in onze
natuur- en bosgebieden, onze parken en kleine
wildernissen. Dat toont het grote belang aan
van natuur in ieders eigen buurt, zeker in deze
moeilijke tijden. Het sterkt me in de overtuiging dat
we volop moeten inzetten op nog meer bos en nog
meer natuur.
Aan de apps op je gsm te zien, ben je zelf
ook een natuurmens?
Een stevige wandeling door de natuur geeft mij
altijd een energieboost. Tegelijkertijd is wandelen
ideaal om mijn hoofd leeg te maken. Groen neemt
stress weg. En dan heb ik het over de natuur, niet
de partij (lacht). Met de route-app van Natuurpunt
ontdek je de mooiste natuurgebieden, met gratis
wandelroutes en uitleg bij opvallende planten en
dieren onderweg. ObsIdentify is een tweede app
van Natuurpunt. Die vertelt je in een klik welke
plant of welk dier je juist ziet. Ook in je eigen tuin
trouwens.
En als het wat sportievere wandelingen
mogen zijn?
In coronatijden kan het wat drukker zijn op de
gewone wandelpaden en wordt van mensen
verwacht dat ze met een boogje om elkaar heen
lopen. Zeker deze zomer zal het belangrijk zijn
om ook de minder bekende natuurpareltjes van
Vlaanderen te leren kennen. Want we zullen wellicht
nog enige tijd toerist in eigen land zijn. De app
Wandelknooppunt komt dan goed van pas om de
minder platgetreden paden te bewandelen. Met
Strava kan je niet alleen routes uitstippelen, maar je
kan ze ook bijhouden en analyseren, en ze achteraf
delen met je vrienden en andere gebruikers.
Zuhal Demir (°1980) woont samen met haar partner
en dochter Rozanne in Genk. Nadat ze enkele jaren
staatssecretaris was in de regering-Michel, is ze
sinds oktober 2019 Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

zuhal.demir@n-va.be
fb.com/Zu_Demir ZuDemir
www.zuhaldemir.be
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THUIS

HET

Temse

VAN LIEVE
TRUYMAN

Keihard blijven werken, zo luidt haar devies.
En eerlijk blijven, met je kiezers en met jezelf. In
Temse kunnen ze de aanpak van eerste schepen
Lieve Truyman (39) wel smaken. LEO sprak met
een bijzondere vrouw met een uniek verhaal.

S

oms heb je een trigger nodig in het leven
die je in een bepaalde richting zet. In
mijn geval is dat Kato geweest.’ Acht jaar
geleden, in 2012, stierf Lieve Truymans
jongste dochter Kato aan de gevolgen
van een hersentumor. Kato was pas vijf
maanden oud. ‘Daarna dacht ik: nu ga ik doen wat
ik echt graag doe, mijn eigen interesses volgen. Dat
betekende mij actief inzetten voor de politiek. Niet
meer achter de schermen, maar ervoor.’

Nobele onbekende wordt schepen
Lieve krijgt als nobele onbekende de tweede plaats
op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. ‘Ik was niet vertrokken vanuit de
gedachte dat ik onmiddellijk schepen zou worden.
Maar naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen,
begon ik de temperatuur wel te voelen. En dacht ik:
Verdorie, het zou toch wel eens mogelijk kunnen zijn.’

‘Soms heb je
een trigger nodig
in het leven’

En zo geschiedde: in 2013 wordt ze schepen. ‘Toch
wel een heel nieuwe wereld. Interesse hebben in
politiek, een visie hebben en die verkondigen is één
ding. Daadwerkelijk een beleid uitstippelen is nog
iets anders.’ Aanvankelijk combineerde Lieve het
schepenambt met een job bij KBC. Dat werkte een
half jaar. ‘Toen heb ik een keuze gemaakt. Je kan

LEO
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geboren in 1981
woont in Temse met haar man, dochter Lore (12) en zoon Tibo (10)
regent geschiedenis, aardrijkskunde en economie
droomde als kind ervan om modeontwerpster, leerkracht of burgemeester te worden
vanaf 2006 bankbediende bij KBC (expertise woningkredieten en verzekeringen),
sinds 2013 loopbaanonderbreking
schepen van Mobiliteit, Woonkwaliteit, Integratie en Cultuur van 2013 tot 2018
schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Nutsvoorzieningen, Cultuur en
Erfgoed sinds 2019
bestuurslid N-VA Temse, arrondissementeel bestuurslid Waasland, partijraadslid

HET TEMSE VAN
LIEVE TRUYMAN

niet op twee paarden tegelijk wedden. Twee zaken heel
goed doen en in beide doorgroeien, dat ging niet.’ Dus
werd ze voltijds schepen.

Druppels uit Antwerpen
De uitdagingen in Temse zijn niet min. ‘Wanneer het
stormt in Antwerpen, regent het in Sint-Niklaas en
druppelt het in Temse. We zitten in Temse met een
sterk drugsmilieu. We trachten dat beter in kaart te
brengen, het grotere netwerk in beeld te krijgen. Niet
met losse flodders schieten, maar de grote mannen te
pakken krijgen.’ Veiligheid staat sowieso hoog op de
agenda. ‘Normaal rollen we dit jaar een cameraplan uit:
33 camera’s in het centrum van Temse.’
Een andere druppel die uit Antwerpen komt overwaaien
is de diversiteit. ‘Wij zitten met meer dan honderd
verschillende nationaliteiten (op 30.000 inwoners, red.).
Dat komt de taalproblematiek niet altijd ten goede.
Vooral in het onderwijs merk je dat. We moeten blijven
hameren op het belang van het Nederlands.’ Niet altijd
even simpel, leert de realiteit. ‘Kom je uit pakweg Peru
en ben je hier enkel met je gezin, dan ben je gedwongen
om Nederlands te leren. Maar zit je hier met een hele
gemeenschap, dan kan je perfect je thuistaal bewaren.
Er hoeven er maar een paar vertrouwd te zijn met het
Nederlands, die lossen het dan wel op voor heel de
familie.’ De coronamaatregelen heeft Temse alvast via
meertalige affiches verspreid.

Cultuur als bindmiddel
Toch lukt het Lieve om haar stempel te drukken. Zoals
bij Cultuur. Sinds jaar en dag de bevoegdheid van de
burgemeester, tot Lieve in 2013 schepen van Cultuur
‘mocht’ worden. ‘De burgemeester heeft het geweten
dat hij dat uit handen heeft gegeven. Er was al een
cultuurcentrum in Temse. Wij hebben extra ingezet
op een nieuwe ontmoetingsruimte in Steendorp,
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een project dat van mij komt.
Daarnaast hebben we de
theaterzaal uitgebreid met een
professionele artiestenfoyer, die
ook door verenigingen gebruikt
kan worden. En we hebben
de werkingssubsidies voor
verenigingen met tien procent
verhoogd. Die waren al sinds
1994 niet meer gewijzigd.’

‘Het verenigings
leven bepaalt je
gemeenschap.
Als je daarin
niet investeert,
bloedt ze dood’

Nog een vernieuwing van Lieve: elke lokale toneel- en
muziekvereniging krijgt de kans om een opvoering
per legislatuur te doen in een professionele theaterzaal
in Temse. ‘Dankzij die beurtrol staat er elk jaar
een andere toneelverening op de planken van onze
Theaterzaal Roxy. Zij moeten daar niet voor betalen.
Als er dan een toneelvereniging uit Velle optreedt,
zien de mensen uit Steendorp of Tielrode dat daar

Eén met de natuur

Waar ze echt tot rust komt, is haar lievelingsplekje: het
Fort van Steendorp. ‘Dat is de tweede fortengordel rond
Antwerpen. Helemaal onder de grond, gemetseld in
bakstenen maar met een aardelaag over. Dat is een plaats
waar je tot rust kan komen en waar je één bent met de
natuur. En als je goed kijkt, zie je in de verte de Schelde.’

ook goed toneel gemaakt wordt. Zo leren de inwoners
uit de deelgemeenten elkaar beter kennen.’ Achter die
beleidskeuzes zit een klaar besef van het belang van
cultuur. ‘Het verenigingsleven bepaalt je gemeenschap.
Als je daarin niet investeert, bloedt ze stillekesaan dood.’

Lieve Truyman trekt die no-nonsensehouding door
in haar schepenambt. ‘Je moet eerlijk zijn tegen de
mensen. Soms neem je beslissingen die niet voor iedereen even goed zijn. Dat hoort erbij. Als lokaal politicus
sta je tussen je bevolking, niet erboven. Probeer het
contact met de inwoners te behouden en probeer jezelf
te blijven. Het is de bevolking die je aanduidt, zorg er
dus voor dat je die mensen niet teleurstelt.’ Zelf weet
Lieve het wel: ‘Ik wil er staan voor de mensen.’

Start in mineur
Lieve Truymans aanpak wordt gesmaakt binnen en
buiten de partij. In 2018 is ze lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De N-VA blijft even groot
in 2018, maar coalitiepartner CD&V krijgt klappen.
Open Vld komt erbij om een comfortabelere meerderheid te hebben: ‘Lokaal werkt dat goed.’ Lieve zelf wordt
eerste schepen.

Magazine van de N-VA

Eerlijk en verantwoordelijk
Verantwoordelijkheidszin is Lieve met de paplepel ingegeven. ‘Mijn ouders zijn zelfstandigen. Schrijnwerkers.
Als zelfstandige moet je je verantwoordelijkheid nemen
en je eigen boontjes doppen. Dat er belastingen betaald
moeten worden, geen enkel probleem. Dat dat is om
mensen te helpen die het wat moeilijker hebben, ook
geen probleem. Maar op een gegeven moment moet wel
iedereen zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het
profitariaat, mensen die dagelijks aan de dop staan en
zich daar comfortabel bij voelen: dat werd bij ons thuis
niet getolereerd.’

Veel vrije tijd heeft Lieve Truyman niet. ‘Als er eens wat
tijd over is, ga ik tijdens de middag zwemmen. Dat is goed
om het hoofd vrij te maken.’ Of dan snuift ze cultuur op,
spreekt ze af met vrienden om gezellig wat bij te praten.

LEO

De nieuwe legislatuur start in mineur voor eerste
schepen Truyman. ‘In augustus ging mijn diensthoofd
mobiliteit elders aan de slag. Iemand anders is ernstig
ziek geworden en de persoon die het nog verder trok,
is ook uitgevallen. Daarbovenop kreeg de ambtenaar
van wegenis- en rioleringswerken een burn-out.’
Tegenslag. Maar om Lieve klein te krijgen, is meer
nodig. ‘Mijn aanpak: keihard blijven werken. Ofwel
zeg je als schepen: ik heb geen personeel, dus leun ik
achterover. Ofwel zeg je: ik heb mijn mandaat en mijn
verantwoordelijkheid, we gaan zelf verder.’

Even belangrijk is het om iedereen zijn plaatsje in het
zonlicht te gunnen. Ook collega’s van andere partijen.
‘Als je wil dat alleen je eigen partij naar buiten mag
komen, ben je niet goed bezig. Wil je een sterk beleid
uitbouwen, dan moet je de mensen van de andere
partijen ruimte geven. De bevolking voelt dat: werkt
een bestuur goed, dan hebben ze daar vertrouwen in.
Ieder bloemeke heeft zijn water nodig.’
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DORPSSTRAAT

#verspreidhetleesvirus
Veel N-VA-afdelingen en -mandatarissen zetten zich
de voorbije maanden met man en macht in om de
negatieve impact van de coronacrisis te verzachten.
Van bel-acties naar (oudere) leden, praktische
boodschappendiensten en kaartjes voor de zorgsector
tot economische steunmaatregelen voor de
middenstand en mondmaskers voor de inwoners.
Deze twee bladzijden bieden onvoldoende
ruimte om alle initiatieven te vermelden,
maar ze doen deugd. Bedankt allemaal
voor jullie inzet en engagement!

Boeken aan huis
In Maldegem startte de bibliotheek met een boekendienst
aan huis. Als lezer reserveer je boeken online en de
bibliotheekmedewerkers brengen ze tot aan de voordeur.
‘Elke klant kan vijf titels aanvragen’, zegt schepen Nicole
Maenhout. ‘De bibliotheek verwerkt elke voormiddag de
bestellingen van de voorgaande dag. In de namiddag
gaan we op ronde om die tot aan je voordeur te brengen.’

Helpende handen

Met vlag en wimpel
in Sint-Gillis-Waas

Heel wat N-VA-afdelingen gingen de voorbije
maanden zelf aan de slag om mondmaskers
te maken en weg te schenken.

De N-VA-afdeling in Sint-Gillis-Waas liet vlaggen maken om alle
zorgverleners een hart onder de riem te steken. ‘We verkopen ze
tegen 9,95 euro per stuk en de afdeling verkocht er intussen al
meer dan honderd’, zeggen parlementslid en gemeenteraads
fractievoorzitter Koen Daniëls, gemeenteraadslid en ontwerper van
de vlag Denis D’hanis en initiatiefnemer François Fabry (niet op de
foto). De winst van de actie gaat naar een goed doel.
In Machelen-Diegem kochten de N-VA-mandatarissen
met hun zitpenningen een aantal tablets die ze
schonken aan twee lokale woon-zorgcentra.
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Alternatieve speelpleinwerking
in Dilbeek
Een veilig alternatief voor de
speelpleinwerking in de paasvakantie.
Daarvoor staken de Dilbeekse teams
van de diensten Vrije Tijd en Welzijn de
koppen bijeen, in samenspraak met tal
van jongeren.
Het resultaat mocht er zijn: een online
platform én een gedrukt magazine
op maat van kleuters, lagereschool

kinderen en tieners. ‘Naast het digitale
aanbod zorgden we voor een papieren
boekje, want niet alle gezinnen
hebben toegang tot het internet of
een computer’, zegt schepen van
Vrije Tijd Anneleen Van den Houte.
‘De eerste dag van de paasvakantie
kregen 560 kinderen en tieners het
magazine met activiteiten, raadsels
en tekeningen in de bus.’

Nachtdienst op de spoed
Spoedarts en Antwerps
gemeenteraadslid Kevin
Vereecken is een van de vele
duizenden artsen en verpleegkundigen die zich inzetten om
het coronavirus te bestrijden.
Na een lange nachtdienst op de
spoedafdeling van het Stuivenberg

ziekenhuis schreef
hij de frustraties
van zich af. We
publiceren hieronder
enkel het begin
en het einde van zijn uitgebreide
verslag. Binnenkort vindt u het in zijn
geheel, samen met een pak andere
getuigenissen, op onze website.

21.30 uur
‘Anderhalf uur nadat mijn buren op hun balkon stonden
te applaudisseren, sta ik mijn beschermende kledij aan te
trekken over mijn interventiepak heen. Een spatscherm,
een masker en een afwasbare overschort. Het spatscherm
beschermt mijn ogen maar knelt rond mijn hoofd. Ik
weet nu al dat het over een paar uur pijn gaat doen. Het
FFP2-masker bemoeilijkt het ademhalen en de afwasbare
overschort van plastic tentzeil doet de temperatuur
op slag oplopen. De eerste patiënt van de avond is een
jongeman die zich wil laten testen op covid-19.’ (…)
6 uur
‘Ik denk terug aan het applaus van mijn buren en ik
geneer me. Wij zijn geen helden, doen gewoon maar
onze job. Wij hoeven geen applaus maar echte concrete
ondersteuning. Geen ministers die zich vastrijden in
details. Geen ministers die zich verstoppen ‘in hun kot’.
Wel maskers en schorten en handschoenen en medicijnen.
Een fatsoenlijke verloning voor onze verpleeg- en
zorgkundigen, en een betere bestaffing. De mug-telefoon
gaat weer. Verkeersongeval. Ik was het bijna vergeten
maar die gebeuren ook nog …’
LEO
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AAN HET WERK

BRUSSEL

BRUSSEL

Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten
hekelen de stilstand in onze hoofdstad

HET BITTERE DÉJÀ VU
IN KUREGEM
De geschiedenis herhaalt zich. En zeker in
Brussel, waar de recente beelden van de
relschoppers in Anderlecht zich evengoed
in 2009, 1999 of 1989 hadden kunnen
afspelen. Onze Brusselse parlementsleden
Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten
hekelen de stilstand in onze hoofdstad.
De vermeende aanleiding van de rellen
was dit keer een jammerlijk ongeval: een
jongeman, Adil, vlucht weg op zijn scooter
en komt om het leven bij een botsing met een
politiewagen. ‘Het scenario was voorspelbaar’,
zegt Gilles Verstraeten, die zelf in Kuregem
woont. ‘Nauwelijks enkele uren later circuleren
online de eerste haatboodschappen tegen de
politie. Ondanks de coronamaatregelen wordt
er samengeschoold. De situatie escaleert.
Er volgt straatgeweld tegen de politie en
een combi gaat in vlammen op.’ De beelden
gaan de wereld rond.

Uitvluchten en straatslogans
Ook de reacties zijn voorspelbaar. Voor de
ene zijn de rellen het zoveelste bewijs dat
mensen van een bepaalde origine niet in
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onze samenleving thuishoren en er nooit
bij kunnen horen. Voor de ander gaat het
om een gebrek aan kansen te wijten aan
een ‘racistische’ samenleving.
‘De situatie is relatief rustig gebleven’,
reageerde Fabrice Cumps, de burgemeester
van Anderlecht (PS). ‘Geen commentaar’,
zei minister-president Rudi Vervoort (PS).
En de ster van de dag, staatssecretaris Pascal
Smet (sp.a): ‘Er kunnen zeker vragen worden
gesteld bij het politieoptreden.’ Toen de
politievakbonden hem om excuses vroegen,
zei hij dat hij ‘verkeerd begrepen’ was.
‘Geen woord dus over het waanzinnige geweld
tegen de hulpdiensten en het niet naleven van
de coronamaatrelen’, hekelt Mathias Vanden
Borre. ‘En geen woord over de drugsdealers
en stadsbendes die vaak aan de basis liggen
van rellen. Partijen die al dertig jaar aan de
macht zijn, putten zich uit in uitvluchten en
praten straatslogans na. Intriest.’

Mentaliteits- en identiteitsprobleem
‘Het zijn dankbare reacties voor de
relschoppers die zichzelf effectief buiten de

samenleving plaatsen en dat graag gretig
bewijzen. In Molenbeek bijvoorbeeld, waar
ze iedere oudejaarsnacht hun eigen wijk
kort en klein slaan. Of in Peterbos, waar niet
alleen de politie maar ook ambulanciers of
de brandweer het bij tussenkomsten vaak
ontgelden. Deze niet-zo-Stille Zaterdag liet
dus weer een bitter déjà-vugevoel achter’,
zegt Verstraeten.
‘Onze samenleving biedt nochtans genoeg
kansen om vooruit te raken, maar je moet
ze willen grijpen. Uit onderzoek blijkt dat
racisme en discriminatie steeds meer een
marginaal fenomeen worden. De rellen in
Anderlecht zijn op de eerste plaats dan ook
een mentaliteitsprobleem. Dat de meeste
terroristen er een rijk verleden als drugs
crimineel of straatboefje hebben opzitten,
hoeft niet te verbazen. Ze delen dezelfde
mentaliteit: ik wil en kan geen deel van deze
samenleving zijn. Als we die gettomentaliteit,
die gevoed wordt door het drugsmilieu, de
slachtoffercultus en het radicaal islamisme
niet kunnen stukslaan, zullen er in Kuregem
en elders dergelijke rellen blijven plaats
vinden.’

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa

FEDERAAL

EUROPA

‘HOU ONZE KROONJUWELEN
UIT DE SOLDEN’

‘DRINGEND DEBAT OVER
KERNCENTRALES NODIG’

Amerikaanse en Europese topbedrijven dikken
vlot hun oorlogskas aan, terwijl gigantisch
veel bedrijven niet of erg verzwakt uit de
coronacrisis zullen komen. ‘Onze
kroonjuwelen mogen niet in de
solden terechtkomen’, waarschuwt
Europees Parlementslid Johan
Van Overtveldt.

Als je bepaalde keuzes wil maken, dan moet je die op tijd maken.’
Engie Electrabel zet met een brief aan de federale regering de premier
onder druk om de kerncentrales open te houden. Ook Kamerlid Bert
Wollants vindt dat het dossier dringend op tafel moet komen.

Johan Van Overtveldt
‘De federale overheid moet onze
bedrijven beschermen en bijspringen
wanneer die nood hebben aan extra kapitalisatie.
We moeten oog hebben voor onze eigen strategische
sectoren en voorkomen dat buitenlandse spelers die
bedrijven voor een prikje kunnen overnemen.’

Strategische sectoren
Vlaams Parlementslid Axel Ronse en Kamerlid
Katrien Houtmeyers sluiten zich aan bij die waarschuwing: ‘In navolging van Spanje en Duitsland
moet de overheid maatregelen nemen om tijdelijk
onze strategische sectoren te beschermen en
sleutelbedrijven te vrijwaren van een buitenlandse
overname.’

De N-VA diende een voorstel van
resolutie in zodat de minderheids
regering voorbereidende gesprekken kan houden met de exploitant
van de kerncentrale. ‘Als je die
gesprekken nu niet voert, dan zeg
je eigenlijk dat we geen kerncentrales openhouden en dat we nieuwe
gascentrales moeten bouwen. Maar
daar is bij de bevolking weinig
steun voor’, zegt Wollants.
De afgelopen jaren woedde het
debat om de kerncentrales te
vervangen door massaal veel
gascentrales. Gascentrales kosten
ongeveer 14 miljard euro aan
subsidies, die uiteindelijk betaald
worden door de gezinnen en

Bert Wollants

bedrijven. Bovendien stoten ze
veel CO2 uit.

Investeren in innovatie
Daarom wil de N-VA Doel 1 en 2
openhouden, mits er een grondig
debat komt over de voorwaarden.
‘Energie produceren met
kernenergie is goedkoop, en dus
is het logisch dat een deel van die
winsten ook moet terugvloeien
naar burgers en bedrijven. En
ook naar nieuwe technologie.
Voor Doel 1 en 2 betaalt Engie
Electrabel elk jaar 20 miljoen
euro die wordt geïnvesteerd in
onderzoek naar innovatieve
energietechnologie. Dat is
absoluut een positief verhaal.’

VLAAMS
FEDERAAL

‘MASKER 19’
TEGEN HUISELIJK GEWELD
Vlaams Parlementslid
Lorin Parys en Kamerlid
Valerie Van Peel lanceerden
het idee om ‘masker 19’
in te voeren: een code
waarmee slachtoffers van
intrafamiliaal geweld bij de
apotheker kunnen melden
dat ze hulp nodig hebben.
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Nu iedereen verplicht zoveel
mogelijk thuis moet blijven,
verwachten experten meer
intrafamiliaal geweld. In
dergelijke omstandigheden
is het niet makkelijk om hulp
in te roepen. Daarom kan
iemand die thuis hulp nodig
heeft, voortaan bij de apotheker
een ‘masker 19’ bestellen. De

Lorin Parys

Valerie Van Peel

apotheker antwoordt vervolgens
dat die maskers besteld moeten
worden en vraagt het slachtoffer
om zijn of haar adres achter te
laten, zodat ze later het masker
kunnen bezorgen. In werkelijkheid weet de apotheker dat hij of
zij de politie moet contacteren
en naar het doorgegeven adres
moet sturen.

De hulplijn voor huiselijk
geweld 1712 blijft telefonisch
bereikbaar en heeft een
chatfunctie. Bij crisissituaties
kan men steeds terecht bij
de politie. Men kan ook 24
op 7 contact opnemen met
Tele-Onthaal op het gratis
nummer 106. Ook CLB-chat,
nupraatikerover.be en
JAC-chat zijn beschikbaar.
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VERREKIJKER

CORONA DOET
DE INTERNATIONALE
VERHOUDINGEN WANKELEN
De wereldorde is onderhevig aan een constante
en graduele verandering. Grote schokken
zoals de coronapandemie zetten de bestaande
geopolitieke verhoudingen op de helling. In de
coulissen van de internationale politiek speelt
zich een heuse machtsstrijd af.

D

e schade die het coronavirus toebrengt
aan de wereldeconomieën is niet te
wijten aan fouten in het financiële of
economische systeem. Het gaat om een
simultane klap die alle sectoren treft.
De coronapandemie zet ingrijpende
maatschappelijke en economische
veranderingen in gang.
Nationale overheden worden gedwongen crisismaatregelen te treffen. De
aaneenschakeling daarvan zet druk op
de internationale verhoudingen. De
handelsstromen worden verstoord en
er zijn vertragingen in de aanleveringen
voor assemblage. Vlaanderen, met zijn
open economie, voelt dat onmiddellijk.
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Internationale krachtverhoudingen
In deze crisis wint niemand. De
weerbaarheid van maatschappijmodellen wordt op de proef gesteld. Landen
die geen antwoord kunnen bieden,
verliezen dubbel zo hard. Ze lopen het
risico instabiel te worden. Dat belangt
ook Vlaanderen aan: de impact op de
regionale stabiliteit rondom Europa zal
niet op zich laten wachten.
Wie zich kan weren – al was het maar
in de perceptie – kan zijn leiderschap
tentoonstellen. Internationaal leiderschap
is niet alleen gestoeld op rijkdom of
macht: minstens even belangrijk zijn
de legitimiteit die voortvloeit uit het
binnenlandse beleid en de bereidheid
om tussen te komen in een globale of
regionale crisissituatie. De onderlinge
afhankelijkheid van staten is een
machtsstrijd, geen vraagstuk van globale
solidariteit.
Met veel toeters en bellen worden
cargovluchten georganiseerd vanuit

China. Dat is geen liefdadigheid.
Maar daarmee is niet gezegd dat de
mondmaskerdiplomatie onderdeel is
van één groot strategisch opzet. China
staat onder steeds meer druk omwille
van zijn acties bij de aanvang van de
corona-uitbraak. Bovendien stuurden
Europese lidstaten begin dit jaar
zeventig ton hulpmateriaal naar China.

Stilstaan is achteruitgaan
Vlaanderen moet op de wereld gericht
blijven. We moeten onze stem laten
klinken op een moment dat veel
grote economieën zich terugplooien
op zichzelf en de handelsstromen
verstoord zijn. En zoals Euro
parlementslid Geert Bourgeois elders
in dit nummer zegt, moet de EU
onze spreekbuis zijn. Zij moet het
voortouw nemen zonder te vervallen
in protectionisme. Anders dreigen
we straks wakker te worden in een
nieuwe, gepolariseerde wereld waar
we in het defensief staan. Stilstaan is
meer dan ooit achteruitgaan.

DE WEG VAN

De weg van

Frieda Gijbels
Ellikom
Tandarts
In Leuven studeert Frieda voor
tandarts en doctor in de medische
wetenschappen. Aan haar studie
houdt ze een wetenschappelijke
reflex én een hekel aan complottheorieën over. ‘Het belang van evidence-based
medicine bij de N-VA sprak me aan.’
In de beroepsvereniging voor parodontologen
komt Frieda in aanraking met politieke
besluitvorming. In 2014 waagt ze de stap: in
Limburg is ze tweede opvolger voor de Kamer,
maar ze raakt niet in het parlement.

Frieda is in 1975 geboren in
Ellikom, in Noord-Limburg. Ze
groeit op in een warm gezin en
is de oudere zus van Miet. Nu
woont ze nog altijd in Ellikom,
met haar man Jochen en hun
kinderen Art, Roald en Isa.

Frigofritz
Sinds 2014 deelt Frieda
haar zielenroerselen op
haar blog WanToeFrie
(www.friedagijbels.com).
Ze hield ook een blog bij
over haar ‘loopavonturen’
op frigofritz.blogspot.com.
Wat frigofritz betekent,
leest u daar.

N-VA Limburg
In het arrondissementeel bestuur
van N-VA Limburg is Frieda naast
ondervoorzitter ook even voorzitter.
In 2018 trekt ze de lijst voor de
lokale verkiezingen in Oudsbergen.
Elk jaar verkoopt N-VA Oudsbergen
mutsen en haarbanden die Frieda
en haar collega-bestuursleden zelf
breien en haken.

Kamerlid
In 2019 wordt Frieda
vanop de derde plaats
verkozen voor de
Kamer. Daar volgt ze
gezondheidsthema’s,
wetenschap en cultuur
en landbouw op.

LEO
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In deze rubriek laten we een extern expert
aan het woord. Hij of zij verwoordt niet
noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

‘ANNO 2020
HEEFT
VLAANDEREN
EEN EIGEN
PROFIEL’
Martine Goossens

Exact 25 jaar geleden koos Vlaanderen voor de
eerste keer rechtstreeks zijn vertegenwoordigers
in het Vlaams Parlement. Een historisch moment.
LEO sprak erover met Martine Goossens, griffier
in het Vlaams Parlement en auteur van het
standaardwerk ‘30 jaar Vlaams Parlement’.
25 jaar rechtstreekse verkiezing van het
Vlaams Parlement. Wat is het verschil
met voordien?
‘Het antwoord ligt besloten in de vraag:
voor 21 mei 1995 werden er nooit verkiezingen georganiseerd voor het Vlaamse
parlement. We kenden toen het systeem
van het zogenaamde dubbelmandaat:
de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers en senatoren waren
niet alleen lid van Kamer of Senaat.
Tegelijkertijd waren zij ook lid van het
parlement van de deelstaat-in-wording
waartoe ze behoorden. Voor Vlaanderen
was dat de Cultuurraad voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap, tussen
7 december 1971 en 1 oktober 1980. En
de Vlaamse Raad, de rechtsopvolger van
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die Cultuurraad, tussen 1 oktober 1980
en 21 mei 1995.’
Wat waren de praktische gevolgen van dat
‘dubbelmandaat’?
‘De periode van dat dubbelmandaat ligt
nu 25 jaar achter ons, maar wie er toen
bij was, herinnert het zich ongetwijfeld
nog. Al was het maar omdat dat systeem
een aantal ongewenste effecten had. Het
eerste was dat leden die de federaliseringsgedachte niet gunstig gezind waren,
de werking van het Vlaamse parlement
van binnenuit konden aantasten of zelfs
tegenwerken. Dat was met name het
geval in de periode van de Cultuurraad,
toen de autonomie nog zeer pril was.’
‘Vanaf de periode van de Vlaamse Raad,
toen Vlaanderen ook een eigen Vlaamse
regering kreeg en het Vlaamse niveau
een bron van reële politieke macht
werd, werden alle Vlaamse partijen
ook effectief ‘Vlaamsgezind’ en doofde
dat ongewenste effect uit. Maar op dat
moment werd het niet alleen praktisch

zeer moeilijk om lid te zijn van twee
parlementen – tijd verdelen over twee
assemblees –, er waren regelmatig ook
conflicterende politieke belangen tussen
de verschillende assemblees. Dat was
bijvoorbeeld het geval met de ‘commu
nautaire’ discussies die in de jaren
tachtig fel oplaaiden, zoals Voeren en
de nationale economische sectoren.’
‘Een derde ongewenst neveneffect was
dat het dubbelmandaat het voor het
Vlaamse parlement eigenlijk onmogelijk
maakte om zich bekend te maken bij
de Vlamingen. Het was een opluchting
dat het Sint-Michielsakkoord van 1992
de afschaffing van het dubbelmandaat
en de rechtstreekse verkiezing van de
deelstaatparlementen aankondigde.’
Hoe heeft de rechtstreekse verkiezing
het Vlaams Parlement beïnvloed?
‘Dat is een zeer interessante vraag,
waarop we op de 25ste verjaardag van die
eerste rechtstreekse verkiezing een eerste
poging van antwoord kunnen geven.

BUITENWACHT

‘Het Vlaams
Parlement
kan nog meer
inzetten op
langetermijn
denken’

Geflitst
Historica in het
Vlaams Parlement
Martine Goossens is doctor in
de geschiedenis (KU Leuven). In
1995 publiceerde ze Ontstaan en
Groei van het Vlaams Parlement,
1970-1995. In 2002 herwerkt ze
die publicatie tot 30 jaar Vlaams
Parlement, Historiek en dynamiek
van een parlementaire instelling.
Het boek geldt nog altijd als hét
standaardwerk over het Vlaams
Parlement. Sinds 2006 is Martine
Goossens griffier in het Vlaams
Parlement. Ze is het hoofd van het
personeel en tegelijk de ambtelijke
secretaris van het parlement.

Het is duidelijk dat de rechtstreekse
verkiezing de politieke autonomie van
het Vlaams Parlement vergroot heeft. Ik
denk dat we anno 2020 mogen zeggen
dat de deelstaat Vlaanderen een eigen
profiel heeft binnen het federale België –
zoals de andere deelstaten trouwens – en
die evolutie zou, denk ik, niet mogelijk
geweest zijn met dat dubbelmandaat.’

voorbeeld: de bewuste inzet op externe
communicatie en publiekswerking, en
dat vanuit de gedachte dat een ‘modern’
parlement zijn burgers goed moet
informeren over zijn werking. De recente
opening van het Bezoekerscentrum van
het Vlaams Parlement illustreert dat
dat streven naar open communicatie en
publiekswerking nog altijd zeer actueel is.’

In ‘30 jaar Vlaams Parlement’ schrijft u dat
het Vlaams Parlement meer wilde zijn dan
een ‘klassiek’ parlement. Wat bedoelt u
daarmee? En is dat gelukt?
‘Het enthousiasme over de eerste
rechtstreekse verkiezing, dat nog
meer gestimuleerd werd door de
ingebruikname van een eigen Vlaams
Parlementsgebouw op 16 maart 1996,
had als gevolg dat alle partijen de ambitie
voor de Vlaamse assemblee hoog wilden
leggen. Dat debat resulteerde in een
reeks initiatieven die vandaag als evident
worden beschouwd, maar die toen verder
gingen dan van een klassiek parlement
verwacht kon worden. Ik geef één

‘En ja, ik denk dat het Vlaams Parlement
er de laatste 25 jaar wel degelijk in
geslaagd is om de werking van een
klassiek parlement te overstijgen.
Tegelijkertijd is er nog marge om ook de
volgende 25 jaar nog stappen te zetten.
Zo denk ik persoonlijk dat het Vlaams
Parlement nog meer kan inzetten op
langetermijndenken. Bijvoorbeeld, en
om onmiddellijk aan te sluiten bij de
actualiteit: over de gevolgen van deze
coronacrisis voor Vlaanderen. Ook de
kwaliteit van de decreten kan soms nog
beter. Daarvan zou het parlement nog
meer een punt kunnen maken, in het
belang van Vlaanderen en zijn burgers.’
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Securail schreef vorig jaar 4.526
pv’s uit voor inbreuken tegen
de spoorwegregelgeving: een
verdubbeling ten opzichte van het
jaar voordien. ‘Er zijn niet alleen
meer inbreuken, maar ook meer
controles. Securail en de spoor
wegpolitie leveren sterk werk’,
zegt Kamerlid Tomas Roggeman.
Nog nooit kreeg de strijd tegen
waterschaarste en droogte zoveel
aandacht als in de beleidsnota
van Vlaams minister van
Omgeving Zuhal Demir. Haar
Waterbeleidsnota beschrijft
de principes die de voltallige
Vlaamse Regering de komende
jaren hanteert als het gaat om
waterbeleid en -beheer.
‘Tous ensemble! Samen erdoor!’,
twitterde Groen-voorzitster
Almaci euforisch toen haar partij
op 15 maart besliste een rest
regering te steunen waar ze zelf
niet inzit. ‘Het virus kent geen
taal of ideologie.’ Nauwelijks een
maand later was de liefde over:
Groen wil de volmachten niet
verlengen.
‘Soms heb ik het idee dat wij in
Vlaanderen de roetpieten zijn,
terwijl Sinterklaas in Wallonië zit
en maar cadeaus blijft uitdelen.
Natuurlijk stemt iedereen in
Wallonië dan voor Sinterklaas!
Maar wie die zak vult en al dat
speelgoed erin steekt, daar wordt
in Wallonië liefst niet te veel over
gesproken.’
(Urbanus in De Morgen, 20/04/2020)
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‘Ik kan goed
om met
onzekerheid’

LOUIS IDE, ALGEMEEN
SECRETARIS IN DE FRONTLINIE
TEGEN CORONA
Voor de politiek heeft hij even geen tijd. Eerst
corona. Louis Ide was senator van 2007 tot 2014
en is sinds 2014 algemeen secretaris van de N-VA.
Maar vandaag is hij vooral specialist infectiecontrole
in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent.

I
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k kan goed om met onzekerheid. Het is
een deel van mijn job. Bovendien heb
ik met Artsen zonder Grenzen al voor
hetere vuren gestaan in Zuid-Soedan.
Daar heerste toen hongersnood en
oorlog. Nee, omgaan met stress en
onzekerheid is geen probleem.’ Negenenveertig opeenvolgende dagen is Louis al

aan het werk wanneer hij op 20 april tijd
vrijmaakt voor LEO. ‘Vorig weekend kon
ik eindelijk nog eens een namiddag thuis
zijn. Ik ben in de zetel in slaap gevallen.’

Royco-soepjes
In Jan Palfijn draait hij dubbele shiften.
‘Klokslag negen uur zit ik samen
met ons coronateam. Dan heb ik alle
mails van de voorbije avond en nacht
al doorgenomen. We bespreken alles
wat met corona te maken heeft en
alle mails, zoals wie van het personeel
positief testte en hoe groot onze
voorraad beschermingsmateriaal is.

De bevindingen gieten we in verslagen.
We communiceren elke dag naar alle
medewerkers. Die openheid schept
vertrouwen.’
Na die vergadering gaat Louis zelf aan
het werk. ‘Non-stop tot 18 uur. Als het
meezit. Tussen 14 en 15 uur eet ik iets.
Ik leef momenteel op Royco-soepjes met
een broodje. Maar ‘s avonds maak ik dat
goed. Wanneer ik rond 19 uur thuiskom,
heeft mijn vrouw lekker gekookt.’
Niet dat Louis’ werkdag dan voorbij
is. ‘Rond 22 of 23 uur ontvang ik nog
testresultaten. Die bekijk ik. Zo weet ik
welke patiënten we moeten verschuiven.
Tussendoor lees ik wetenschappelijke
artikels over corona, je moet immers
bijblijven.’
Rond middernacht draait hij de knop
om. ‘Ik sluit mijn dag af met een
pulpprogramma op tv, genre Temptation

HOE IS HET NOG MET …

1.
Louis Ide was senator van
2007 tot 2014. In 2012
werd de wet-Ide gestemd:
bloedgeven mocht voortaan
tot je 71ste.
2.
Voor Artsen zonder Grenzen in
Zuid-Soedan. ‘Na 3 maanden
was het op.’

3.
Op campagne zet Louis zich enthousiast in
de markt met zijn ‘Nieuw-Vlaamse Accordeon’.
4.
Als Europarlementslid naast Mark
Demesmaeker, Syed Kamall en Sander
Loones. Nadat Louis eind 2014 nationaal
partijsecretaris werd, volgde Anneleen
Van Bossuyt hem op in het Europees
Parlement.
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Island. Een echte control-alt-delete voor
mijn hersenen. Daarna ga ik slapen.’

Veiligheid en vertrouwen
Louis Ide is in Jan Palfijn ook verantwoordelijk voor het beschermingsmateriaal. ‘Ik ben gelukkig al vroeg begonnen
met een stock aan te leggen. Dat gaf ons
ziekenhuis een voorsprong ten opzichte
van andere ziekenhuizen. Dat we onze
mensen alsnog konden beschermen,
zorgt voor een gevoel van veiligheid en
vertrouwen.’
Onzekerheid over beschermingsmateriaal is volgens Louis een van de grootste
stressfactoren bij het zorgpersoneel in
Vlaanderen. ‘Ik heb nog niemand horen
vragen om meer geld. Wel hoor ik veel
praten over de stress door het tekort aan
beschermingsmiddelen. Als de federale
regering ergens gefaald heeft, is het daar.’
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Gevraagd hoe hij als arts kijkt naar de
aanpak van corona in dit land, is Louis
niet mals voor premier Sophie Wilmès.
‘Een crisis pak je aan door eenheid van
communicatie en eenheid van commando. Je verwacht een eerste minister
die kordaat de leiding neemt. Maar dat
doet Wilmès niet.’
Voor de Vlaamse Regering is hij
milder. ‘Je ziet hoe de versnippering
van bevoegdheden een efficiënt
beleid fnuikt. Vlaanderen neemt zijn
verantwoordelijkheid, Jan Jambon heeft
het heft stevig in handen. Véél meer
dan Wilmès. Corona is opnieuw één
groot pleidooi voor een eigen Vlaamse
gezondheidszorg.’

Beter uitleggen
Louis is er voorstander van om de
economie weer op gang te trekken. En
wel voor de mentale gezondheid van
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wie thuis zit. ‘We zien nu al meer mensen
met een depressie of suïcidale neigingen
binnenkomen. Dat is de zogenaamde
collateral damage van corona. Economie
leidt niet alleen tot welvaart, maar
ook tot welzijn. Werken is een sociaal
gebeuren. We moeten op zoek naar een
goed evenwicht tussen economie en
gezondheid.’
Veel mensen hebben het moeilijk met de
onzekerheid die met corona gepaard gaat.
‘Daarom is communicatie zo belangrijk.
Je moet goed uitleggen aan de bevolking
dat er een zekere mate van onzekerheid
is. Om corona onder controle te krijgen,
moeten we én afstand bewaren én onze
handen wassen. Plus eventueel een masker
dragen, maar niet te lang hetzelfde, want
zo’n masker geraakt verzadigd. Elk apart
hebben die maatregelen wel effect, maar
het is door ze allemáál toe te passen dat de
kans op verspreiding pas echt verkleint.’
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STUDIEDIENST:
KENNISCENTRUM EN DRAAISCHIJF

Barbieux volgen het internationale beleid en
asiel & migratie op. Hanna Nys is adviseur
veiligheidsbeleid en Sven Deferme is de
expert inzake gezondheidszorg en welzijn.
Eline Delanghe is specialist sociale zekerheid, en onlangs startten Tom Van Damme
en Wesley De Visscher als respectievelijk
economisch en fiscaal adviseur. Tot slot
gaat Joren Vermeersch binnenkort aan
de slag als adviseur ideologie. Om dat
raderwerk vlot te laten draaien, rekent de
studiedienst op Jeroen Poppe als onmisbare
stafmedewerker.

Hét kenniscentrum van de partij is de
studiedienst. ‘Wij zorgen mee voor de
informatiedoorstroming tussen alle
geledingen en bereiden de inhoudelijke lijn
van de partij voor. Verkiezingscampagnes en
de stevige onderhandelingen nadien horen
daarbij’, zegt Sven De Neef, die als directeur
de studiedienst leidt. Hij wordt daarbij
ondersteund door hoofdeconoom Edwin
De Boeck en vicedirecteur Lin Van Poucke.
De studiedienst bestaat uit een enthousiaste
mix van jong talent en uitgebreide ervaring.
Inge Moyson is het aanspreekpunt voor
institutionele zaken. Jan Verlaak en Evelien
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VIRTUELE BLOEMEN VOOR MAMA
De N-VA-afdelingen hebben een mooie

traditie om alle mama’s en oma’s op
Moederdag (letterlijk) in de bloemetjes
te zetten. Dit jaar kunnen ze jammer
genoeg geen bloemen uitdelen. Maar
geen nood: we zorgen sowieso voor
bloemen.
Op Facebook en Instagram organiseerde
de N-VA een wedstrijd waarbij enkele
gelukkige mama’s op 17 mei een bos
bloemen aan huis geleverd krijgen.
Tegelijk verspreiden de lokale afdelingen
deze week via hun sociale media een
mooie inkleur- en knutselplaat waarmee
de allerkleinsten mama’s hart doen
smelten. Benieuwd? U vindt ze ook op
www.n-va.be/moederdag2020.

3

5

3

OOK OP ZONDAG 17 MEI

met de hele familie kunnen vieren. Bent u al
op zoek naar een origineel cadeau? U kunt
altijd terecht in de webwinkel van de N-VA.
U vindt er niet alleen zomerkleding zoals
T-shirts, bandana’s en regenjasjes maar
ook leuke gadgets: van flessenopeners tot
notitieboekjes en gsm-opladers.

Vlaams minister-president Jan Jambon
stelde voor om Moederdag dit jaar een
weekje later te vieren: niet op zondag 10
mei maar op 17 mei dus, wanneer alle
winkels en bloemenwinkels waarschijnlijk
weer open mogen. In Antwerpen maken de
bloemisten zich overigens weinig zorgen.
Daar vieren ze Moederdag al sinds 1913 op
15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.
4

CADEAUTJESINSPIRATIE VOOR
VADERDAG
We duimen intussen dat de coronamaatregelen tegen zondag 14 juni in die mate
versoepeld zijn dat we Vaderdag gezellig
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www.n-va.be/webwinkel
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STEUN VOOR ONZE VLAAMSE
ONDERNEMINGEN
Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy riep
de publieke sector op om onze Vlaamse
ondernemingen heel concreet te steunen door
sneller hun facturen te betalen. Hij berekende

dat er maandelijks liefst 160 miljoen euro
sneller in de economie zou komen als enkel
nog maar de nutsmaatschappijen hun
betalingstermijnen zouden halveren.
Om zijn oproep kracht bij te zetten,
lanceerde Andries een website waarop
overheidsbedrijven maar ook privéondernemingen zich kunnen engageren om hun
facturen sneller te betalen. Bent u actief in
de publieke sector of als private onder
neming en wilt u een steentje bijdragen
aan de economische relance? Laat dan uw
gegevens achter op de website en Andries
neemt contact met u op.
www.wijbetalensneller.be
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ACHTER DE SCHERMEN

Geert Orbie is voorzitter van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust

‘Mijn onafhankelijkheid
geeft me meer armslag’
Een man zonder politieke ambitie.
Enthousiast doorgeefluik tussen het
lokale en het nationale niveau. Bemidde
laar die de dingen graag doorpraat.
Kortom: Geert Orbie heeft het ideale
profiel voor een arrondissementeel
voorzitter. ‘Mijn onafhankelijkheid geeft
me meer armslag.’
‘Ik werd lid van de partij op de dag dat
het kartel met de CD&V is stopgezet.’
Geert Orbie is geen N-VA’er van het
eerste uur. Toch is hij Vlaams-nationalist
van kindsbeen af. ‘Ik kom uit een
Vlaamsgezinde familie. Ik heb in
Molenbeek gewoond. De grootouders
van de kinderen met wie ik speelde,
waren vooral ingeweken Vlamingen.
Onder elkaar spraken ze hun dialect,
maar tegen hun kinderen en klein
kinderen spraken ze Frans.’
Als tiener liep Geert school in het
Sint-Jan-Berchmanscollege, ‘een bastion
van Vlaamsgezindheid’. Hij woonde ook
in Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn.
En hij was altijd actief in de Vlaamse
Beweging, als medeoprichter van het
Vlaams Huis in Brussel en van het
tijdschrift Meervoud. Zijn drijfveer is nog
altijd dezelfde: ‘Het Vlaams-nationalisme.
Niet meer dat romantische als toen ik
veertien of vijftien jaar was, maar meer
een rationeel verantwoord nationalisme
vanuit democratisch en economisch
standpunt. Dat is altijd gebleven.’

Naar Jabbeke voor lief en werk
De liefde en de job voerden Geert
naar Jabbeke in West-Vlaanderen.
Daar richtte hij een N-VA-afdeling op.
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‘Samen met twee anderen, onder wie
Jan Talloen, die tot voor kort provinciaal
bewegingsverantwoordelijke was op het
partijsecretariaat, hebben wij hier de
afdeling opgericht in 2008-2009. Vanuit
de afdeling ben ik in het bestuur van
het arrondissement Brugge-Torhout-
Oostkust terechtgekomen. Intussen
ben ik al acht jaar arrondissementeel
voorzitter. En vanuit die functie ook lid
van de partijraad.’
Voorzitter van het arrondissementeel
bestuur (AB, red.), wat moeten we ons
daarbij voorstellen? ‘Je bent de schakel
tussen het lokale en het nationale niveau.
Een doorgeefluik van beneden naar
boven en omgekeerd. Eén keer per
maand is er partijraad. Daar voel je de
polsslag van de partij op nationaal vlak.
Tegelijkertijd is dat een forum waar je
aan de hogere echelons kunt doorgeven
wat er leeft op lokaal niveau.’ Dat

‘Achter de schermen’
was tijdens het gesprek
met Geert Orbie dit keer
letterlijk te nemen.

tussenniveau is nodig, meent Geert. ‘Je
kan niet ineens van lokaal naar nationaal
gaan. Die doorstroming van beneden
naar boven en omgekeerd is, denk ik, het
nuttige en het aangename van een AB.’
Ook bij conflicten binnen afdelingen
is de AB-voorzitter een tussenfiguur.
Al voelt Geert wel snel de beperkingen
van die rol. ‘Een AB-voorzitter kan niet
sanctioneren of terechtwijzen wanneer
het echt vastzit. Statutair beschikken
wij over niet zo heel veel instrumenten.
Wij zijn als het ware een scheidsrechter
zonder fluitje. Dat is soms frustrerend.’

Voorzitter zonder ambitie
Vanuit zijn job als chirurg, maar ook
om wie hij is, speelt Geert graag kort op
de bal. ‘Laten we zeggen dat ik iemand
ben die eerder doortastend is. Ik noem
graag man en paard. Op een vergadering
praat ik de dingen door. Ook achteraf

Geert Orbie: ‘Als voorzitter van
het arrondissementeel bestuur
ben je de schakel tussen het
lokale en het nationale niveau.’

tussen pot en pint praten we veel met
elkaar, dat helpt om de vinger aan de
pols te houden.’ Achterkamerpolitiek en
gekonkelfoes zijn niet aan hem besteed.
‘Als er iets mis is, neem ik mijn telefoon.
Dat is mijn stijl, ik zou het niet anders
kunnen.’

‘Ik noem graag
man en paard.
Op een
vergadering
praat ik de
dingen door’

Bij de laatste AB-verkiezing was Geert
de enige kandidaat-voorzitter. Hij won
met een stalinistische score. Gevraagd
naar hoe dat komt, antwoordt hij
met zijn voornaamste richtlijn: ‘Een
AB-voorzitter moet niet op een lijst gaan
staan, en zeker niet op een verkiesbare
plaats. Ik heb nooit iets gevraagd van de
partij en heb geen enkele persoonlijke
ambitie. Die onafhankelijkheid geeft me
meer armslag.’

Armslag in verkiezingstijd
Die armslag komt extra van pas in
verkiezingstijd. ‘Als voorzitter van
een AB ben je sterk betrokken bij
de lijstvorming. Dan zie je soms het
minder fraaie in de mens bovenkomen.
Menselijk zeer begrijpelijk. Maar
dat zijn moeilijke periodes, omdat je
mensen moet teleurstellen. Als je op zo’n
moment zelf geen ambities hebt, maakt
dat het een stuk gemakkelijker.’
Geert haalt er zelf grote voldoening uit
om al die ambitieuze karakters samen
te brengen. Het draait dan ook goed
in ‘zijn’ arrondissement. ‘Dat is geen
individuele verdienste, wel een collectieve. Maar ja, mensen met verschillende
achtergronden, verschillende karakters
en verschillende ingesteldheden samen
aan een project doen werken, dat geeft
veel voldoening.’
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MEER
WAARDE

Verspreid het leesvirus
Boek.be en Vlaams minister
van Onderwijs Ben Weyts hebben
de handen in elkaar geslagen
om het leesvirus te verspreiden
in Vlaanderen. Met de lancering
van het leer- en leesplatform
#Verspreidhetleesvirus brengen
ze kinderen, jongeren en hun
ouders in contact met leesmateriaal
en (jeugd)boeken.
Naast gratis leer- en leesvoer
voor jong en oud biedt de
website informatie over digitale
leerplatformen en kortingsacties,
worden er wekelijkse wedstrijden
voor boekencheques georganiseerd
en kunnen jongeren er deelnemen
aan online leesclubs.
Veel leer- en leesplezier op
www.verspreidhetleesvirus.be
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Deus Vult

Op zoek naar vaste grond

We schrijven 1068. Tegen de
achtergrond van de machtspolitiek
van paus Urbanus ziet een bastaard
het levenslicht. Ondertussen woedt
er een slinkse strijd om de macht
in Vlaanderen, waarbij moord en
trouweloosheid geen loze begrippen
zijn. De jongeman probeert in de
anonimiteit van de handelsstad
Brugge te verdwijnen en sluit
zich noodgedwongen aan bij een
roversbende.

Ayan Mohamud Yusuf (°1980)
was negen toen ze samen met haar
familie Somalië moest ontvluchten.
Ze raakte in Eritrea gescheiden van
haar ouders en belandde op haar
zestiende in Brussel.

Zoektocht naar geborgenheid is het
spannende eerste deel van de serie
Deus Vult: een fictief verhaal waarvan
de omstandigheden op historische
feiten berusten.
Christian Meadow, Deus Vult.
Zoektocht naar geborgenheid,
uitgeverij Boekscout.

3 x gratis
Drie lezers krijgen van ons een
exemplaar van dit boek. Ze moeten
wel het juiste antwoord kennen
op de vraag: ‘Wat betekent ‘Deus
vult’ in het Nederlands?’ Stuur
uw antwoord voor 1 juni naar
LEO@n-va.be of naar N-VA,
Redactie LEO, Koningsstraat 47 bus
6, 1000 Brussel.

Op zoek naar vaste grond is het
levensverhaal van Ayan, die het van
vluchteling schopte tot protocol
verantwoordelijke op het kabinet van
onder anderen Geert Bourgeois en
Jan Jambon. Haar veerkracht, haar
geloof in de kracht van de liefde
en verbondenheid, de inspirerende
levenslessen die ze uit haar
ervaringen heeft getrokken, hebben
haar gemaakt tot wie ze vandaag is.
Ayan Mohamud Yusuf, Op zoek
naar vaste grond. Van Somalische
vluchtelinge tot Vlaams kabinets
medewerker, uitgeverij Manteau.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een
exemplaar van dit boek. Ze moeten
wel het juiste antwoord kennen op
de vraag: ‘Wat is de hoofdstad van
Somalië?’ Stuur uw antwoord voor
1 juni naar LEO@n-va.be of naar
N-VA, Redactie LEO, Koningsstraat
47 bus 6, 1000 Brussel.

Virtuele rondleidingen
in Vlaamse musea
Toerisme Vlaanderen
publiceerde dit voorjaar een
vijftal virtuele rondleidingen op
Facebook en YouTube. Zo kan
iedereen vanuit zijn huiskamer de
Van Eyck-tentoonstelling in Gent
bezoeken, een Bruegel-rondleiding
in het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten in Brussel volgen,
een VIP-bezoek brengen aan
het Rubenshuis in Antwerpen en
de werken van James Ensor in
Oostende bewonderen. U krijgt
een heuse VIP-rondleiding met
de curator of de directeur van
het museum als persoonlijke
gids. Er werd ook gedacht aan
de jongste kunstliefhebbers: de
kinderburgemeester van Mechelen
geeft hen een rondleiding in het
Mechelse Hof van Busleyden, een
prachtig renaissance stadspaleis.
Mis deze unieke kans
niet en surf snel naar
facebook.com/flemishmasters
of naar de YouTube-pagina van
Visit Flanders.

COLUMN

Columnist Jan Devriese noteert de woorden van
Chris Cruym, voorzitter van de partij N.O.D.I.G.

‘ALS DE WATEREN
WOEST ZIJN EN DE
GOLVEN HUIZENHOOG,
WIL DE BEMANNING
ÉÉN KAPITEIN OP DE
BRUG ZIEN’

Beste vrienden,
ik ben zo vrij deze nieuwsbrief te beginnen met
– en ik beloof daarvan geen gewoonte te maken –
een verwijzing naar de Ars Poetica van Quintus
Horatius Flaccus: Bis repetita non placent. Inderdaad,
beste vrienden, herhalingen vallen doorgaans niet
in goede aarde. Maar in deze tijden maak ik op die
stelregel een uitzondering. Om het met – en ik beloof
ook dáárvan geen gewoonte te maken – Lucius
Annaeus Seneca te zeggen: Necessitas omnem legem
frangit. Nood breekt wet. En dus herhaal ik de
openingszin van mijn vorige nieuwsbrief: ik hoop dat
jullie deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangen.
Immers, onze partij heeft niks aan dode leden.
Er is, beste vrienden, goed nieuws: met enige trots kan
ik jullie melden dat ik geen voorzitter ben geworden
van een voetbalclub in de eerste klasse van de amateurs,
en dat daarvan dus ook geen beelden bestaan waarop
is te zien hoe ik als een veldheer over het slagveld
schrijd om de afwezigen krachtig en overtuigend toe
te spreken.
Jullie vragen zich ongetwijfeld af hoe dat komt.
Daarvoor zijn er in hoofdzaak twee redenen. Eén:
het voorzitterschap van onze partij is een voltijds
engagement; bij N.O.D.I.G. doen we de dingen niet
half. Twee: het voorzitterschap van onze partij is geen
circusvoorstelling; bij N.O.D.I.G. spelen we geen
spelletjes.

Deze laatste bedenking, beste vrienden, brengt mij bijna
naadloos bij het volgende thema van deze nieuwsbrief:
de voorzittersverkiezing. Onze partij mag zich gelukkig
prijzen dat zij zich, in tegenstelling tot een andere partij
waarvan ik beleefdheidshalve de naam niet wil noemen,
daarmee nu niet moet bezighouden. Als de wateren
woest zijn en de golven huizenhoog, wil de bemanning
één kapitein op de brug zien. Geen twee luitenanten en
een scheepsknecht die elkaar overboord willen gooien.
Anders is muiterij niet veraf, en voor je ’t goed beseft
vergaat je schip met man en muis. Tegen een draaikolk
valt niet veel te doen, maar je moet natuurlijk niet zelf
als een gek in de zee gaan roeren.
Gelukkig, beste vrienden, weten wij dat zo’n scenario
bij N.O.D.I.G. onmogelijk is. Onze interne demo
cratische besluitvorming is ronduit superieur aan
het bedrieglijke geknoei bij de andere partijen, én
wij kunnen blindelings varen op de stuurmanskunst
van ons Beperkt Strategisch Comité. Datzelfde Beperkt
Strategisch Comité, beste vrienden, heeft zich de
voorbije dagen gebogen over onze positie aangaande
het nakende einde van de regering met volmachten.
Wij moeten voorbereid en bereid zijn. Voorbereid
op plotse wendingen, bereid tot actie. Welnu, beste
vrienden, onze officiële positie terzake – die jullie
als dusdanig ook mogen verkondigen – is deze: wij
nemen daarvan akte.
Misschien, beste vrienden, lijkt jullie dit wat mager,
als officiële positie, maar wees ervan verzekerd dat deze
positie voor ons de meest gunstige is. Laat de andere
partijen maar luidkeels verontwaardigd of bezorgd
zijn. Onze kalmte zal in ons voordeel spelen. In onze
weloverwogen bedaardheid zal de kiezer de kwaliteiten
herkennen die hij noodzakelijk acht voor goed bestuur,
na een al te lange periode van verwarrende communicatie en overduidelijke politieke afrekeningen.
Ondertussen, beste vrienden, zetten wij onze videoconferenties met onze leden voort. Ik vraag jullie om
enig geduld, mochten jullie nog niet aan de beurt zijn
gekomen. Jullie zijn N.O.D.I.G.: Neutraal, Onafhankelijk en Democratisch, voor Individu én Gemeenschap.
Versaag dus niet. Want N.O.D.I.G. is nodig!
Ik dank jullie.

Jan Devriese is geen lid van de N-VA en schrijft deze column in eigen naam.
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VAN DEN VOS REYNAERDE.
Dierenepos
Van den vos Reynaerde is een Middel
nederlands verhaal van 3.469 versregels
uit de eerste helft van de dertiende eeuw. Het bouwt voort
op gelijkaardige en gelijknamige verhalen zoals Ysengrimus
en vooral de Franse Roman de Renart.
Het verhaal speelt zich af in het Waasland en een deel van
Oost-Zeeuws-Vlaanderen en vertelt over de conflicten
tussen de sluwe vos Reynaert en de andere dieren van het
rijk. Reintje de Vos komt overal mee weg door op listige
wijze het opportunisme van de andere dieren te bespelen.
Van den vos Reynaerde is satire en parodie tegelijk. Satire
omwille van zijn kritiek op de geestelijkheid en op de
feodale en hoofse code. Parodie op de hoofse lyriek en
de hoofse ridderroman. Als er één les uit Van den vos

Reynaerde te trekken valt, is het deze:
de menselijke beschaving is maar een
dunne laag vernis op een fundamenteel beestachtige aard.
Uniek aan de Reinaert is dat de auteur expliciet zijn naam
meegeeft. Een eerste keer in de eerste versregel: Willem die
Madocke maecte. En een tweede keer met een acrostichon
op het einde: de eerste letter van de laatste negen verzen
leest ‘bi Willeme’.
Weetje: de Disneyfilm Robin Hood (1973) zou aanvankelijk
een Reynaert de Vos-film worden, maar Disney vond
Reynaert uiteindelijk te gemeen. De vos is wel gebleven.
Het epos Van den vos Reynaerde is gratis te downloaden
op www.dbnl.org.

