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‘ Het is moeilijk om 25-jarigen 
te bereiken. Daarom zoek ik 
jongeren die een specifiek 
project voor ogen hebben’

‘Hoe kan je als premier  
van de zevende partij in

dit land, met een paars-groene 
ploeg die zeven partijtjes telt, 

een coherent betoog houden?’
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‘ Ik ben niet beschaamd 
dat ik nooit minister 
ben geweest, omdat ik 
zoveel ministers heb 
geweten over wie ik 
beschaamd was’
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‘WE BLIJVEN 
WAKKER, 
CONSTRUCTIEF, 
MET RESPECT, 
MAAR HARD ALS 
HET MOET’Een fata morgana kan prachtig 

lijken. Maar wanneer je dichterbij 
gaat kijken, blijf je zitten met 
grote dorst. Dat is ook het geval 
met het paars-groene regeerakkoord. Positivisme als laagje vernis om te 
verdoezelen dat de regering het over niets eens is. Komt er een vermogens-
belasting? Een sluiting van de kerncentrales? Nieuwe belastingen? Een 
minimumpensioen van 1.500 euro netto? Niemand die het weet. De zeven 
partijen van paars-groen nog het minst. De besluiteloosheid is schrijnend. 

Wat we wel kregen, was een belofte voor een nieuwe stijl van politiek. Dat 
sprak me wel aan. Of toch voor even. Want door liefst twintig regerings-
leden en zeven vicekabinetten aan te duiden, kiezen de partijen van de 
‘politieke vernieuwing’ vooral voor zichzelf en de oude politieke cultuur. 

Als N-VA’ers zullen wij het altijd op inhoud blijven spelen. Er staan ook 
goede zaken in het akkoord. Mijn wetsvoorstel ter bescherming van drugs-
baby’s en kinderen in problematische situaties is integraal overgenomen. 
En zo zijn er nog plannen. Voor alle keuzes die goed zijn voor Vlaanderen 
en die de allerzwaksten op een weldoordachte manier beschermen, zal de 
N-VA een constructieve partner zijn. Daarin zullen wij zelfs het voortouw 
nemen. 

Maar we zullen ook alert blijven en onder dat laagje vernis kijken, want 
daar liggen zaken die er echt toe doen voor u en die invloed hebben op uw 
dagelijkse leven. U mag op ons rekenen. We blijven wakker, constructief, 
met respect, maar hard als het moet. Kordaat maar rechtvaardig. 

Politiek is meer dan een Kumbaya-sfeertje op alle banken. Het gaat over 
uw leven en dat van uw kinderen en kleinkinderen. Het gaat over u en mij. 
Over Vlaanderen en iedereen om ons heen. Dat verdient sérieux en inzet. 
En die zal u van ons krijgen.
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Vlaams EuropaBrusselFederaal 

A A N  H E T  W E R K
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‘Het herstel 
van onze 
samenleving en
onze economie 
begint vandaag’

‘ WE BEGINNEN 
NÚ AAN DE 
HEROPBOUW’

inister-president Jan Jambon liet 
zich voor zijn September verklaring 
bij de opening van het parlemen-
taire jaar inspireren door Jan van 
Eyck, de schilder van het Lam Gods 
en de persoonlijkheid waaraan 

Vlaanderen en elke Vlaming zich 
moeten spiegelen. ‘Met zijn ongekende 
realisme, zijn stralende kleuren en 
vooral zijn technisch brio ontketende 
van Eyck een ware revolutie.’ 

Dat is ook de ambitie van de Vlaamse 
Regering. Die neemt het voortouw 
en maakt 4,3 miljard euro vrij om 

Vlaams minister-president Jan Jambon formuleerde in 
zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement zeven 
ambities om de gevolgen van de coronacrisis te dempen 
en Vlaanderen voor te bereiden op de toekomst.

M

Vlaamse Regering investeert  
4,3 miljard euro in Vlaams relanceplan

te investeren in de welvaart van 
Vlaanderen en het welzijn van de 
Vlamingen. Want Vlaanderen is 
kwetsbaar, beseft Jan Jambon. ‘Zowel bij 
de coronapandemie als bij de brexit stel 
je vast hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk 
Vlaanderen is geworden. Dat kan ons 
ook in de toekomst parten spelen. We 
moeten ons als gemeenschap veel beter 
gaan beschermen.’

Toch is er volgens de minister- 
president geen reden tot wanhoop of 
doemdenken. ‘Welvaart hebben we 
nooit gratis gekregen. We moeten hard 
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werken om die welvaart te behouden. 
We moeten erin investeren om onze 
Vlaamse samenleving beter te maken. 
En we moeten nú aan de relance, aan de 
heropbouw van Vlaanderen beginnen. 
Het herstel van onze samenleving en 
onze economie begint vandaag.’ 

Vlaamse veerkracht: zeven ambities 
En of het Jambon menens is! Met 
‘Vlaamse veerkracht’ ambieert hij 
met zijn ploeg het meest ambitieuze 
investeringsplan dat een Vlaamse 
Regering ooit in de steigers heeft gezet, 
met zeven stevige pijlers of ambities. 

Jan Jambon: ‘We moeten ons 
als gemeenschap veel beter 
gaan beschermen.’

6. Ook het beheren van de corona-
crisis blijft een belangrijke ambitie: 
‘Vlaanderen moet het virus meester 
blijven. Zonder onze manier van 
leven overboord te gooien, met 
respect voor wat de mensen mentaal 
aankunnen en op een manier dat 
de bedrijven en de verenigingen 
voldoende zuurstof blijven krijgen.’

7. Tot slot wil de Vlaamse Regering 
inzetten op het grootste kapitaal 
dat we in Vlaanderen hebben: onze 
mensen. Om ervoor te zorgen 
dat niemand achterblijft, trekt 
Vlaanderen elk jaar 250 miljoen 
euro extra uit om de kwaliteit van 
het onderwijs verder te verbeteren. 
Er komt ook een forse investering in 
de digitalisering van ons onderwijs.

Toekomstige uitdagingen 
Vlaanderen moet zich bovendien 
beter wapenen tegen toekomstige 
uitdagingen. ‘Die uitdagingen zijn niet 
alleen virussen, maar bijvoorbeeld 
ook mogelijke milieurampen en 
cyberaanvallen. Beschikt Vlaanderen 
over voldoende strategische voorraden? 
En als dat niet zo is, kan er dan een 
productielijn opgestart worden zodat 
Vlaanderen niet afhankelijk is van 
buitenlandse productie? Dat moeten we 
grondig onderzoeken.’

‘2021 wordt het jaar van de heropleving’, 
besluit Jan Jambon. ‘Dankzij deze 
investeringen zorgen we ervoor dat 
Vlaanderen hoger kan springen.  
Plus est en nous.’

1. Een van die ambities is het versterken 
van de Vlaamse zorg en welzijn. 
Daarvoor wordt een extra enveloppe 
voorzien die op kruissnelheid 525 
miljoen euro per jaar zal bedragen. 
Dat geld moet dienen om het zorg- en 
welzijnspersoneel beter te verlonen, de 
werkdruk te verminderen en zorg-
beroepen aantrekkelijker te maken.

2. Een tweede uitdaging is de overheid 
slagkrachtiger, efficiënter en vinniger 
maken met minder regelneverij, 
een stroomlijning van de subsidies 
en meer efficiëntie. Deze oefening 
wordt voorbereid tegen de begro-
tingsopmaak van 2022. Daarbij 
start de regering met een grondige 
heroverweging: welke uitgaven zijn 
verantwoord? Wordt elke uitgave 
doelmatig besteed?

3. De digitale transformatie van 
Vlaanderen is een derde pijler en 
een van de belangrijkste hefbomen 
van het relanceplan. De regering wil 
een digitale voortrekkersrol spelen 
en alle mogelijke data vlot, veilig en 
privacybestendig laten stromen. 

4. Ten vierde wil de Vlaamse Regering 
onze economie verduurzamen, 
met onder meer investeringen 
in woningrenovatie en fiets-
infrastructuur en projecten zoals 
de Blue Deal om droogte en 
waterschaarste aan te pakken. 

5. ‘De vijfde ambitie is investeren, 
investeren, investeren’, benadrukte 
Jambon. De regering gaat investeren 
in onderzoeksinfrastructuur, 
ziekenhuizen en schoolgebouwen, de 
uitbouw van een 5G-netwerk en grote 
mobiliteitswerken zoals Oosterweel.
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‘  ZOVEEL MOGELIJK 
IMPACT HEBBEN 
OP EINDRESULTAAT’
De paars-groene federale regering is gevormd. 
Naast binnenlandse gevolgen heeft dat ook impact 
op onze positionering binnen Europa. ‘Terwijl daar 
wel over ons lot beslist wordt, zal Vlaanderen niet 
vertegenwoordigd zijn op de Europese Raad van 
regeringsleiders’, stelt Europees delegatievoorzitter 
Geert Bourgeois vast.

W

Delegatievoorzitter Geert Bourgeois, 
voor Vlaanderen in Europa

EUROPEES

at ligt dezer dagen zoal op 
het bord van de Europese  
N-VA- fractie?
‘De meerjarige begroting, het 
herstelfonds, de klimaatwet, 
het migratieplan, het Europees 

handels- en buitenlandsbeleid en het 
landbouwbeleid zijn enkele belangrijke 
dossiers. We doen er intussen ook alles 
aan om een harde brexit te vermijden. 
Voor Vlaanderen zou die catastrofaal 
zijn, zeker bovenop de huidige crisis. 
Ik trek mij dat dossier heel hard aan. 
Ik roep op tot pragmatisme aan beide 
zijden. Dankzij de N-VA is er nu een 
brexitfonds. We gaan erover waken 
dat het maximaal naar onze getroffen 
Vlaamse bedrijven, onderzoekers en 
vissers gaat.’

Zal de paars-groene regering die Vlaamse 
eisen voldoende ter harte nemen?
‘Vlaanderen zit niet aan de tafel van de 
Europese Raad van regeringsleiders, en 
er zijn helaas nauwelijks hefbomen om 
de Vlaamse stem te doen weerklinken. 

Dat is niet democratisch en zelfs in 
tegenspraak met de laatste staatsher-
vormingen. Ik vrees dat een Vlaamse 
reflex, zoals meer budget voor innovatie, 
migratie, digitalisering en infrastruc-
tuur, op die EU-toppen zal ontbreken.’ 

‘Dat was al zichtbaar ten tijde van de 
regering-Wilmès. Ik herinner mij nog 
dat zij in juli een Europees budget goed-
keurde waardoor Vlaanderen liefst 130 
miljoen euro voor innovatie misloopt. 
De regering-Wilmès is eigenlijk gewoon 
aangevuld met groenen en socialisten. 
Daarmee weet je genoeg. Die zullen 
niet plots strijdvaardig opkomen voor 
de belangen van Vlaanderen. Laat staan 
voor een centrumrechts welvaartsbeleid.’

Welke dossiers liggen nog op  
de Europese plank?
‘De EU werkt aan een nieuw migratie-
beleid en er blijft ook heel wat te doen 
over de Green Deal. Onze houding is 
om zoveel mogelijk impact te hebben 
op het eindresultaat. Als je op voorhand 
alles afschiet, zet je jezelf buitenspel. 
Wij hebben grote vragen bij de 
betaalbaarheid en haalbaarheid van de 
Green Deal. Men moet meer rekening 
houden met de specifieke eigenschappen 
van deelstaten en lidstaten: bevolkings-
dichtheid, industrialiseringsgraad, 
zon en open ruimte. Voor Vlaanderen 
zijn de doelstellingen bijvoorbeeld 
veel moeilijker te halen. De Europese 
Commissie begaat een grote fout door 

‘Voor Vlaanderen zou een harde brexit catastrofaal zijn’, waarschuwt Geert Bourgeois.
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geen effectenstudie te maken per lid- en 
deelstaat.’

Wat is voor Vlaanderen nog belangrijk op 
Europees niveau?
‘Via Europa valt voor onze Vlaamse 
welvaart nog heel wat winst te boeken, 
vooral door een verdere versterking 
van de interne markt, nog meer 
handelsverdragen en de bescherming 
van onze buitengrenzen. Voor ons is 
een veel groter budget voor innovatie, 
digitalisering en de overgang naar 
industrie 4.0 cruciaal. Vlaanderen heeft 
alle troeven in huis om op al die vlakken 
wereldtop te zijn. De EU moet nu met 
een budget voor de 21ste eeuw komen. 
De wereld wacht niet op ons.’ 
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Vlaams Parlementslid Bert Maertens 
is tevreden dat De Lijn de jaar-
abonnementen verlengt van reizigers 
die door corona noodgedwongen 
thuiszitten. Met de activering van een 
‘pauzeknop’ zullen de abonnementen 
automatisch met de pauzeperiode 
verlengd worden.

Corona heeft een enorme impact op 
het reizigersvervoer bij De Lijn. Veel 
scholieren en werknemers zaten 
noodgedwongen thuis. ‘Velen 
onder hen hebben een abon-
nement om naar school of het 
werk te gaan. Dat konden ze niet 
gebruiken, ook al was het betaald.’

DE LIJN ZET ABONNEMENTEN 
KOSTELOOS OP PAUZE

Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet 
is bezorgd over de lange wachtlijsten 
in de gehandicaptensector. Uit een 
bevraging blijkt dat sommigen al sinds 
2001 wachten op de toekenning van 
hun persoonsvolgend budget. 

De N-VA vraagt al jaren om te werken 
met een richtdatum, zodat mensen met 
een handicap weten wanneer ze ongeveer 
hun budget toegewezen krijgen. Het is 
noodzakelijk dat zij perspectief krijgen.

20 jaar wachten
De snelheid waarmee de wachtlijsten 
worden weggewerkt, hangt af van het 
budget dat aan gehandicaptenzorg 
toegewezen wordt. ‘Deze legislatuur is 

PERSPECTIEF VOOR WACHTLIJSTEN 
GEHANDICAPTENSECTOR

VLAAMS

Kwestie van klantvriendelijkheid
De Lijn had aanvankelijk geen oren naar 
een compensatie, maar draaide bij. Niet 
meer dan normaal, vindt Maertens. ‘Ik 
pleit al sinds april voor die automatische 
verlenging. Het is terecht dat De Lijn nu 
haar trouwe klanten beloont.’ 

1.200 mensen vroegen al een compensatie 
aan. Zo’n compensatie toont de klant-
vriendelijkheid van het overheidsbedrijf 

en is bovendien een uitstekende 
gelegenheid om klanten ook 
in de toekomst aan De Lijn te 
binden. Bert Maertens hoopt dat 
de regeling met terugwerkende 
kracht wordt ingevoerd.

een uitbreiding voorzien van 270 miljoen 
tegen 2024. De Vlaamse Regering heeft 
beslist om dat al beschikbaar te stellen 
vanaf 2021.’ De verdeling van het budget 
moet nog worden beslist, weet van der 
Vloet. ‘Wij willen dat het zo efficiënt 
mogelijk wordt ingezet. Daarom is het 
belangrijk om bijvoorbeeld te weten wie 
er in de groep van langst wachtenden zit. 
Zijn al die aanvragen nog actueel?’

De Vlaamse overheid hanteert drie 
prioriteitengroepen bij de toekenning van 
het persoonsvolgend budget. De langst 
wachtenden in groep 1 wachten sinds 
eind 2017, in groep 2 van september 2016 
en in de groep met laagste prioriteit al 
bijna twintig jaar, sinds december 2001.

Bert Maertens

Tine van der Vloet 



‘ PAARS-GROEN 
VERKOOPT 
GEBAKKEN 
LUCHT’

FRACTIEVOORZITTER  
PETER DE ROOVER OVER  
HET REGEERAKKOORD
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D eze regering is slecht nieuws voor 
Vlaanderen. Toch klonk er een luid 
‘oef’ toen de regering na ellenlange 
formatiegesprekken de eed aflegde. 
Hoe verklaar jij dat?
‘Natuurlijk begrijp ik dat veel 
mensen het gevoel hebben van ‘oef, 
er is eindelijk een regering’. Het is de 

tweede keer in de afgelopen tien jaar dat 
een regeringsvorming ruim meer dan 
een jaar duurt en dan geraakt het geduld 
wel op. Maar het is ook symptomatisch 
voor de systeemcrisis waarin het 
Belgische niveau zit: het vormen van 
‘een’ regering is zo moeilijk geworden dat 
het alleen maar lukt als men de meer-
derheid in Vlaanderen óf in Wallonië 
uitschakelt. En als het dan ten langen 
leste lukt om een regering te vormen, 
is men zo blij dat er een regering is, 
dat men vergeet dat die ook beleid zal 

voeren, en dat haar beleid nefast zal zijn 
voor wie in Vlaanderen werkt, spaart en 
onderneemt. Die opluchting zal hoe dan 
ook van korte duur zijn.’

De regeerverklaring en de debatten vonden 
wegens corona in het ruimere Europese 
halfrond plaats. Een goeie zaak?  
‘Met 150 Kamerleden verspreid over 
750 banken was het niet te vergelijken 
met de kolkende sfeer die op cruciale 
momenten in het federaal parlement 
heerst. Maar als de debatten in de Kamer 
hadden moeten plaatsvinden, mochten 
maar acht parlementsleden van onze 
24-koppige fractie deelnemen. Nu waren 
we als N-VA-fractie voltallig aanwezig 
en konden we goed tussenkomen. Ik 
ben als fractievoorzitter trots op mijn 
ploeg, op de parlementsleden en de 
medewerkers die hen ondersteunden. 
Het was echt indrukwekkend om te 
zien hoe zij die dag, avond en nacht de 
paars-groene regering het vuur aan de 
schenen legden. Op elk domein.’

Wat dacht je toen Alexander De Croo zijn 
regeerverklaring voorlas?
‘Zijn toespraak was historisch kort en 
eigenlijk weinig bezielend. Ik heb in het 
parlement al veel platitudes gehoord, 
maar deze speech was een woordenbrij 
die veel onderliggende tegenstellingen 
moest verhullen. Ik heb vooral applaus 
gehoord toen de premier zei dat zijn 
regering er alles aan zal doen om deze 
crisis te overwinnen. Tja, dan ligt de lat 
natuurlijk erg laag, want ik neem aan dat 
niemand daartegen is.’

‘Nu ja, ik begrijp het ook wel. Hoe kan 
je als premier van de zevende partij in 
dit land, met een paars-groene ploeg die 
liefst zeven partijtjes telt, een coherent 
betoog houden? Dat is onmogelijk. 
Dus heeft De Croo gebakken lucht 
verkocht. Gelukkig zorgt die niet voor 
extra uitstoot, anders was deze regering 
met voorsprong de minst groene uit de 
geschiedenis.’ (lacht)

In het regeerakkoord staan ook ambities 
zoals het verhogen van de werkzaamheids-
graad naar 80 procent en een minimum-
pensioen van 1.500 euro. Dat zijn toch 
zaken waarin de N-VA zich kan vinden?
‘Dat is het hem juist. Mooie doelstel-
lingen, maar concreet wordt het nooit. 
Ik heb het hele regeerakkoord gelezen: 
met de 380 opgesomde punten worden 
vooral open deuren ingetrapt. Het 
leest allemaal als een inleiding op een 
spreekbeurt op de middelbare school.’

‘Neem nu die werkzaamheid van 80 
procent. Dat had inderdaad zo uit 
ons programma kunnen komen. Dat 
is ook geen kleine ambitie, want het 
gaat over 700.000 mensen die aan de 
slag moeten. Dan verwacht je toch 
dat daar concrete acties tegenover 
staan? Helaas, er staat niet één 
deugdelijke arbeidsmarktmaatregel 
in het regeerakkoord. Dat deze 
portefeuille in handen is van een 
minister van PS-signatuur maakt 
ons niet optimistischer. De Zweedse 
hervormingstrein op het vlak van 
arbeidsmarktbeleid is tot stilstand 
gekomen. Het brugpensioen dreigt 
herop te leven. Er is geen sprake van 
verdere degressiviteit van de werkloos-
heidsuitkeringen. Maar we krijgen in 
de plaats daarvan wel planeconomie-
oplossingen zoals ‘zones zonder 
langdurige werkloosheid’. De term 
alleen al lijkt uit een vijfjarenplan van 
de Sovjet-Unie te komen. En het is een 
beleid dat haaks staat op het beleid van 
onze Vlaamse Regering, die een jobbonus 
geeft om werken meer te belonen.’

Als voorzitter van de federale N-VA-fractie 
verdedigde Peter De Roover onze kleuren tijdens 
de debatten over de regeerverklaring van de paars-
groene meerderheid. Voor LEO blikt hij terug op die 
debatten en kijkt hij vooruit naar de gevolgen van 
deze regering voor Vlaanderen.

‘De speech van 
De Croo was vooral 
een woordenbrij die 
veel onderliggende 
tegenstellingen moest 
verhullen’

• geboren op 20 mei 1962 in Turnhout
• studeerde van 1980 tot 1984 toegepaste economische 

wetenschappen aan de UFSIA
• startte zijn loopbaan als leraar in het technisch secundair 

onderwijs
• tot 1988 actief bij Volksunie en VolksunieJongeren
• van 1989 tot 1998 en van 2007 tot 2013 achtereen volgens 

algemeen voorzitter en politiek secretaris van de Vlaamse 
Volksbeweging (VVB)

• tussen 1999 tot 2014 columnist Doorbraak en tot 2014 
chef-politiek van dat blad

• zetelt sinds 2014 in de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
sinds 2016 als fractievoorzitter

• woont in Mortsel en is er ook gemeenteraadslid

9LEO Magazine van de N-VA

B R E E D B E E L D



‘Bovendien verwijst men naar 2030 
om die doelstelling te behalen. Dat 
betekent dat wij de regering daar niet op 
kunnen afrekenen in 2024. Die kan dan 
bijvoorbeeld zeggen: ‘Eigenlijk bedoel-
den we dat die hele inspanning geleverd 
moet worden vanaf 2024.’ Hallucinant!’
 
En hoe zit het met het beloofde minimum-
pensioen van 1.500 euro? Dat is toch een 
concrete doelstelling?
‘Ik wou dat het zo was, maar over dat 
pensioen hebben de paars-groene 
partijen al zoveel tegenstrijdige dingen 
gezegd dat zelfs de bomma van Conner 
Rousseau er niet meer aan uit kan. Want 
hoe zit het nu, is die 1.500 euro bruto 
of netto? In het regeerakkoord staat dat 
het netto is en dat het 3,2 miljard euro 
zal kosten. In de begrotingstabellen kan 
je lezen dat het niet mogelijk is dat het 
netto is en dat het eigenlijk bruto is, 
want anders zou het zoveel kosten dat de 
budgettaire tabel niet meer klopt.’
 
‘Daarnaast is het onduidelijk hoe het 
zit met die gelijkgestelde periodes. 
Minister Van Quickenborne (Open Vld, 
vicepremier en minister van Justitie, red.) 
heeft daarover gezegd dat er wel degelijk 
een verschil zal zijn tussen 45 jaar 
zelfstandig werken en 45 jaar werkloos 
zijn. Maar binnen de bonte regering 
krijgen we daarop geen eenduidig 
antwoord. Ik vrees dus dat ze de mensen 
iets hebben wijsgemaakt. En dat achter 
de mooie woorden diepe verdeeldheid 
binnen de regering schuilt. Maar geef 
toe: ‘De pensioenen zullen verhogen 
richting 1.500 euro’, zoals het nu klinkt, 
tja, die ‘richting van’ zal wel lukken, 
neem ik aan.’

Deze paars-groene regering heeft wel meer 
dure plannen. Staat er in het regeerakkoord 
ook hoe die betaald gaan worden?
‘Vier tot acht miljard euro extra 
inkomsten zoekt paars-groen, zo zeggen 
de experten. We hebben het geplande 

‘Egbert Lachaert heeft zijn 
partijprogramma ritueel 
verbrand om de premier  
van dit paars-groene,  
anti-Vlaamse project 
te mogen leveren’

terugschroeven van de tekorten. We 
hebben het nieuwe beleid. Over hoe dat 
betaald moet worden, vinden we in het 
regeerakkoord het meest hallucinante 
zinnetje: ‘Er worden geen nieuwe belas-
tingen ingevoerd behalve in het kader 
van budgettaire discussies.’ Ze zeggen 
dus dat er geen belastingen zullen 
komen, tenzij wanneer de begroting 
niet rond geraakt. Dan zal het tekort 
worden dichtgereden met – en het staat 
er letterlijk – een derde besparingen, een 
derde belastingen en een derde diversen, 
wat in de praktijk ook belastingen zijn.’
 
‘We kijken dus aan tegen een 
belastingtsunami van ongeveer 
6,4 miljard euro die de werkende, 
sparende en ondernemende Vlaming 
zal overspoelen. Met dank aan Open 
Vld-voorzitter Egbert Lachaert die zijn 
partijprogramma ritueel heeft verbrand 
om de premier van dit paars-groene, 
anti-Vlaamse project te mogen leveren.’

Iets anders: wat met het communautaire? 
Deze regering zegt dat ze verschillende 
grondwetsartikelen voor herziening vatbaar 
zal verklaren.
‘Daar kan ik heel kort over zijn, want het 
is natuurlijk moeilijk om zo’n marginaal 
onderdeel van het paars-groene 
regeerakkoord uitgebreid uit de doeken 
te doen. Maar er zijn wel wat valkuilen 
waarvoor we waakzaam moeten zijn. 
Zo wekt het federale regeerakkoord 
geregeld de indruk zijn grijparmen 

Peter De Roover: ‘Achter de mooie woorden van De Croo schuilt diepe verdeeldheid.’
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uit te strekken naar deelstatelijke 
bevoegdheden.’ 

‘Vooral het pleidooi van de Brusselse PS 
om haar militanten te overtuigen van de 
degelijkheid van het akkoord was in die 
zin interessant. Ze hebben vooral gezegd 
wat ze dankzij hun moedige verweer 
allemaal hebben kunnen tegenhouden: 
er komt geen fusie van Brusselse 
politiezones, en ook de tweetaligheid 
van de regionale en lokale administraties 
komt er niet. Bovendien moeten we ook 
geen goede, eerlijke oplossing voor de 
problematiek van de RIZIV-nummers 
verwachten. Er dreigt in die aangelegen-
heid zelfs een federale curatele gelegd te 
worden. Dat bekommert ons zeer.’

De federale regering gaat er prat op het 
groenste regeerakkoord ooit te hebben 
geschreven. Waaraan mogen we ons nog 
allemaal verwachten?
‘Men zou dat ambitieus kunnen 

noemen, maar dogmatisch zou waar-
schijnlijk een correctere benaming zijn. 
Deze regering zet zich met de reductie 
van de uitstoot met 55 procent aan de 
kop van het Europese peloton. Daarvoor 
wil ze de vervuiler laten betalen. Een 
goed principe, maar in de praktijk mikt 
deze door Wallonië gedomineerde 
regering daarmee op de belangrijke 
economische motoren van ons land, 
onder meer in de Antwerpse haven, 
die welvaart creëren voor ons allemaal. 
Ik hoop dat het niet zover zal komen. 
Dat de enorme Vlaamse economische 
locomotief die onze gezondheidszorg 
schraagt niet in het vizier komt van 
groene pestbelastingen.’

‘Het is mij ook een raadsel hoe men die 
doelstellingen denkt te bereiken door 
kernenergie, dé energiebron zonder 
uitstoot, definitief af te voeren. Het 
regeerakkoord voorziet in de sluiting 
van alle reactoren, tenzij eind 2021 zou 
blijken dat bijvoorbeeld de bevoor-
radingszekerheid in het gedrang komt. 
Maar in november 2021 is het technisch 
te laat om te besluiten de kerncentrales 
langer open te houden, meldde de 
beheerder van de kerncentrales aan de 
zeven regeringspartijen. Ze hebben de 
ogen gesloten voor dat technische feit. 
Open Vld en CD&V lieten zich op die 
manier bedotten door Ecolo-Groen.’

Een laatste thema dat we willen  
aan snijden is de nieuwe politieke cultuur  
die de paars-groene regering predikt. 
‘Ah, dat is echt het mooiste voorbeeld 
van de ‘luister naar mijn woorden, 
maar kijk niet naar mijn daden’-aanpak 
van de regering. Paars-groen telt 
liefst vijftien ministers en vijf staats-
secretarissen, en die krijgen in het totaal 
838 kabinetsmedewerkers. Groen en 
Ecolo, die er prat op gaan één Belgische 
fractie te vormen in de Kamer, bedienen 
zich nu volgens een confederale logica 
met twee volledige vicekabinetten.’

‘In de 84 pagina’s van het regeerakkoord 
wordt bovendien veertig keer verwezen 
naar de sociale partners die bepaalde 
hervormingen moeten onderzoeken. 
Tegenhouden zal wel een betere beschrij-
ving zijn. Maar dat wil ook zeggen dat 
deze regering op cruciale domeinen de 
essentiële besluitvorming van de politiek 
onttrekt aan het democratische debat. 
Het parlement uitschakelen voor de 
kernbelofte van het regeerakkoord, de 
activiteitsgraad van 80 procent, dat is 
wel een heel aparte vorm van nieuwe 
politieke cultuur. De Vlaming zal uitein-
delijk de dupe zijn als het democratisch 
verkozen parlement vervangen wordt 
door de besloten achterkamers van 
het zuilenregime. Dat is geen nieuwe 
politieke cultuur.’ 

Peter De Roover: ‘Achter de mooie woorden van De Croo schuilt diepe verdeeldheid.’

Met bijna een verdubbeling 
van het aantal vicepremiers in 
vergelijking met de Zweedse 
regering en zeker 69 betaalde 
kabinetsmedewerkers extra, 
denkt de regering-De Croo 
bovenal aan zichzelf.
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De gsm van

85%13:02 N-VA mobile
Cathy 
Coudyser
Ben jij iemand van de apps of van foto’s?
‘Ik ben opgegroeid aan de kust� Niets is mooier 
dan de zonsondergang in zee, in het echt én op 
foto� Vlaanderen bulkt van de fotogenieke plekken� 
Tweeduizend jaar aan geschiedenis heeft ons een 
schat aan erfgoed opgeleverd� Dat moeten we 
koesteren, levend houden en in de kijker zetten�’

En dat terwijl het internationale toerisme 
haast stilgevallen is?
‘Dit is hét moment om toerisme te herdenken, 
zoals Toerisme Vlaanderen nu doet met Reizen naar 
Morgen� Dat project gaat voor een evenwichtig, 
duurzaam en kwaliteitsvol toeristisch beleid� Zo 
kunnen we de Sint-Godelieve-abdij opnieuw laten 
floreren als een stilteplek midden in het centrum 
van Brugge, samen met en voor de Bruggeling, de 
ondernemer, de toerist en de plek�’ 

Hoe ga je de interesse van de jeugd wekken?
‘Het vredestoerisme in de Westhoek trekt veel 
scholieren aan� De ontsluiting van de identiteit van 
zo’n regio kunnen we een jonge, extra dimensie 
geven met technologische innovaties, zoals virtual 
reality, apps of gametoepassingen� Tal van zuiver 
Vlaamse kmo’s hebben daarvoor de technologie 
in huis�’

Welke apps gebruik je zelf al?
‘Youflanders laat je verborgen pareltjes in 
Vlaanderen ontdekken� Op de Erfgoedapp vind 
je info over 1�700 musea en erfgoedorganisaties 
plus spelletjes en zoektochten voor de kinderen 
daarrond� En deze zomer was Vlaanderen 
fietsland ideaal om coronaproof unieke plekjes te 
ontdekken�’

Cathy Coudyser (°1969) is al een heel leven thuis 
in Knokke-Heist, waar ze deel uitmaakt van de 
gemeenteraad. In 2012 maakte ze haar intrede in 
de Kamer en sinds 2014 zetelt ze in het Vlaams 
Parlement. 

 cathy�coudyser@n-va�be
 fb�com/ccoudyser  @CCoudyser
 www�cathycoudyser�be

ABONNEREN3.49K abonnees

13 0 Deel Meer
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Ons West-Vlaanderen: cultuur, erfgoed en 
toerisme verbinden



Herent is al een kwarteeuw in Vlaams-
gezinde handen. Sinds 2018 is Astrid 
Pollers er burgemeester. LEO ging langs 
voor een goed gesprek over betaalbaar 
wonen, buiten komen en de zoektocht 
naar een nieuwe hobby.

VAN ASTRID 
POLLERS

HET

‘Hier kan
je alles
nog zelf
opvolgen’

erent is een atypische 
gemeente. Al 25 jaar draagt 
een Vlaams-nationalist er 
de burgemeesterssjerp. Na 
Willy Kuijpers en Marleen 
Schouteden is Astrid Pollers 

er sinds 2018 burgemeester. Astrid een 
energieke en gedreven burgemeester 
noemen, is zacht uitgedrukt. Ze is ook 
duidelijk trots op haar gemeente. ‘Wij 
zijn het paradijs! Wij hebben alles. In een 
straal van een kilometer heb je zowel de 
luxe van de stad (Leuven, red.) als groen. 
Je kan hier een huis kopen waarbij je over 
de velden uitkijkt. Wat wil je nog meer?’

Geld. De huizen in Herent zijn niet 
goedkoop, beseft ze. ‘Als jonge alleen-
staande moet je ouders hebben die met je 
meedenken. Hier voor 125.000 euro een 
klein huisje kopen, is niet haalbaar.’ De 
oorzaak van die hoge huizenprijzen ligt 
voor de hand. ‘Socio-economisch hebben 
wij een begoede bevolking. Als ik lees dat 
75 procent van de bevolking corona niet 
voelt in zijn portemonnee: die 75 procent 
zit hier, hé. Hooggeschoolden, twee 
inkomens. En aangezien we in de vorige 
legislatuur hebben ingezet op schuld-
afbouw, staat Herent financieel sterk.’

De gemeente levert inspanningen voor 
mensen met een lager budget, maar de 
mogelijkheden zijn beperkt. ‘Wij hebben 
nu al 375 sociale huurwoningen, daarbij 
zijn er 156 in opbouw en liggen er nog 
51 op de tekentafel. Daarmee hebben 
we ons bindend objectief ruimschoots 
overschreden. Behalve dat hebben we 
weinig middelen om mensen hier te laten 
wonen als ze geen budget hebben. Ik kan 
niemand verplichten om zijn grond tegen 

H
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een lagere prijs te verkopen. Soms suggereren mensen 
zoiets. Dan zeg ik: als dat uw bouwgrond is, zou u ook 
aan de meest biedende willen verkopen.’

Zes auto’s in plaats van twee
Een andere uitdaging die samenhangt met betaalbaar 
wonen is het opdelen van huizen. Mensen die hun te 
grote huis omtoveren tot drie appartementen. Lijkt 
een goed idee? ‘Die wijken zijn daar niet op voorzien. 
Zo’n opgedeeld huis betekent drie auto’s voor de deur 
in plaats van één. Als de buurman dan hetzelfde idee 
krijgt: zes auto’s in plaats van twee. Meestal komt dan 
de vraag: ‘Mogen wij een afwijking op de parkeerver-
ordening? Mogen wij een afwijking op deze of gene 
regel?’ Je moet dus altijd goed uitkijken dat je geen 
precedenten schept.’

Maar dé uitdaging in Herent, zoals in veel Vlaamse 
gemeenten, noemt Astrid het dorpse geheugen. ‘Als je 
ziet wie erbij komt: dat zijn inwijkelingen. Een dikke 
tweehonderd echt nieuwe mensen op jaarbasis. Die 
uit hun kot krijgen, dat is een uitdaging. Zeker in deze 
tijden. Wij krijgen veel mensen die wat ouder zijn. Hoe 
krijgen we hen tot bij onze verenigingen? Hun kinderen 
gaan niet meer naar school, die toch een enorm 
verbindende factor is.’

Met corona is de angst dat mensen op zichzelf terug-
plooien nog groter. ‘Velen schakelen zichzelf uit: ze 

moeten het allemaal niet meer weten. Ik ben benieuwd 
hoe we dat gaan overleven. Als we dat een jaar of 
twee moeten volhouden, wat gaat dat geven?’ Zelf ziet 
Astrid er tegenop om voortdurend een mondmasker te 
moeten dragen. ‘Als ik twee jaar met een mondmasker 
naar buiten moet komen … Allez, ik ga dat wel doen, 
hé. Voor ons is het superbelangrijk om buiten te 
komen.’

Poppekes maken het verschil
Dat buitenkomen is in Herent een van de grote 
verschillen tussen de N-VA en de andere partijen, 
merkt Astrid. ‘Is dat omdat we relatief nieuw zijn? Dat 
we daarom die gedrevenheid hebben van de militant 
aan de basis die zijn project wil verwezenlijken? Onze 
schepenen Kathleen D’Haese en Stijn Van Meerbeeck 
en ikzelf doen de moeite om overal heen te gaan. 
Daarin onderscheiden wij ons van andere partijen hier. 
Dan denk ik: allez, mannen, waar zijde gijle? Mensen 
weten dat, hoor, wie ze zien en wie niet.’

Astrid is ervan overtuigd dat het de poppekes zijn die 
het verschil maken. ‘In die zin verbaast het me dat er 
weinig partijen zijn die zes jaar lang de moeite doen 
om aanwezig te zijn. Voor de rest, iedereen die het geld 
heeft, bouwt een sporthal. Stel dat Groen aan de macht 
komt. Die gaan zeggen: wij gaan fietspaden leggen. 
Weet jij hoe lang wij al bezig zijn met afgescheiden 
fietspaden te leggen in de Haachtstraat?’

• Geboren in 1967 
• Handelsingenieur
• Leerkracht bedrijfseconomie in BimSem Mechelen tot 2018
• Schepen van Cultuur, Onderwijs, Bibliotheek, Kinderopvang, Toerisme, 

Communicatie van 2013 tot 2018
• Burgemeester sinds 2018, bevoegd voor brandweer, politie,  

communicatie & participatie, begraafplaatsen, burgerzaken en onderwijs
• Gehuwd met Benny en mama van Suzy

‘Mensen weten dat, hoor, 
wie ze zien en wie niet.’

HET HERENT VAN 
ASTRID POLLERS
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‘Zo’n 200 
inwijkelingen per 
jaar. Die uit hun 
kot krijgen, dat 
is een uitdaging’

Twaalf jaar, zo blijkt. ‘107 aktes moeten verleden 
worden, met de nodige rechtsprocedures erbij. Andere 
partijen hebben dezelfde problemen om dingen te 
realiseren, dus waar maak je het verschil?’ De traagheid 
waarmee ze dingen kan realiseren, noemt burgemeester 
Pollers het grootste pijnpunt. ‘Als je ziet welke zak 
geld wij jaar na jaar moeten overhevelen. Neem die 
Haachtstraat: dat is meer dan een miljoen euro die we 
al sinds 2008 moeten overzetten. Dat zijn wel belasting-
centen, hé. We kunnen dat ook anders doen, we hoeven 
geen spaarzak te betonneren in de begroting. Je kan 
even goed met een rollende pot werken.’

Op zoek naar een nieuwe hobby
De gangbare manier van doen in vraag stellen, het is 
Astrid Pollers ten voeten uit. Zo vond ze ook een 

werkbare manier om jongeren te werven voor de 
Herentse N-VA. ‘Het is heel moeilijk om 25-jarigen te 
bereiken. Dat is normaal. Daarom zoek ik jongeren die 
een specifiek project voor ogen hebben. Die zeg ik: ‘Als 
je bij ons op de lijst komt staan en we zijn erbij, dan 
kan je project gerealiseerd worden.’ Je moet dat niet 
doen met het idee om die jongere voor altijd aan ons 
te binden. Ik vind het belangrijker dat ze de carrure 
hebben om iets te willen doen op hun 25ste.’

Hoewel ze een rasechte Herentse is, zit Astrid nog 
niet zo heel lang in de politiek. In 2006 stond ze een 
eerste keer op de lijst. ‘Ik was 40 en had niks meer te 
doen. (lacht) Mijn dochter was oud genoeg en ik zocht 
een nieuwe hobby. Iemand van de Chiro vroeg me of 
ik op de lijst van Willy Kuijpers wilde staan. Dat was 
de WIJ-lijst.’ Astrid was niet verkozen, maar de bal 
was wel aan het rollen. Ze kocht een partijkaart en 
kwam in het afdelingsbestuur. ‘En plots ben je bezig 
met je eigen dorp. In 2012 ben ik verkozen en werd ik 
schepen. Sinds het laatste jaar van die legislatuur ben ik 
burgemeester.’

Of ze nog lang burgemeester wil blijven? ‘Natuurlijk. 
Zo lang als het gaat. Je komt op plaatsen, je ontmoet 
mensen, je bent bezig met iets te bouwen. Je rijdt 
door je dorp, je ziet dingen en je begint daarover na te 
denken. Wij hebben ook een goede schaalgrootte, je 
kan zelf nog alles opvolgen. Dat is gewoon tof. Ik kan 
het iedereen aanbevelen.’ 

Astrids  
favoriete plek
Astrid spreekt alleen maar in lyrische 
bewoordingen over haar gemeente� Over de 
koeien in de wei, de vos die op bezoek komt, 
over herten en everzwijnen� Haar lievelings-
plek is de Mollekensberg� ‘Als je daar staat, 
zie je aan de ene kant Leuven liggen en aan 
de andere kant Herent� Vorig jaar hebben 
we daar een uitkijktoren gezet� Als dan het 
koren groeit en je voelt de zomerse geur, dat 
is echt mooi�’

15LEO Magazine van de N-VA



Vergaderen in coronatijden? Zo doen ze dat in Buggenhout�

Als een leeuw  
in een kooi ‘ Bloemen van geluk 

plant je zelf ’
In het straatbeeld van Aartselaar 
ontdekt u deze herfst hartver-
warmende boodschappen op de 
etalages van heel wat winkeliers. 
Met het initiatief wil het gemeente-
bestuur in deze coronatijden het 
belang van een goede geestelijke 
gezondheid benadrukken.

‘Het coronavirus gaat voor heel wat 
mensen gepaard met onzekerheid, angst 
en stress’, stelt schepen voor Welzijn 
Hilde Heyman vast� ‘De coronacrisis heeft 
niet alleen gevolgen voor onze fysieke 

gezondheid� We zien ook 
een grote impact op de 
geestelijke gezondheid� 
De veerkracht van de 
mensen is cruciaal om deze onzekere 
tijden goed door te komen�’ Met de 
vitrinecampagne Kunst achter mijn 
Venster zet de gemeente samen met 
de lokale handelaars en horeca in op 
het verhogen van die veerkracht� 

De spreuken zijn afgestemd op de 
activiteit van de handelszaak� Zo leest 
u op de vitrine van de bloemenwinkel 

Gemeenteraadslid Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw 
deed mee met het quizprogramma Blokken op één� 
Dankzij zijn indrukwekkende algemene kennis wist 
Jeroen een mooi bedrag te winnen, waarmee hij enkele 
goede doelen plezierde: het lokaal dienstencentrum De 
Meander en woonzorgcentrum Zilverlinde, Buurthuis 1601, 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal en Natuurpunt Leeuwse 
Natuurvrienden� 

‘Mijn grootmoeder is al jaren een trouwe bezoeker van 
LDC De Meander en kan er terecht voor een babbel met 
vrienden en vriendinnen, mijmeringen over het verleden 
en een gezellige kop koffie’, vertelt Jeroen� ‘Tijdens de 
lockdown viel dat allemaal weg en zag ik welke impact dat 
op haar had� Ik steun het centrum dus van ganser harte�’

Blokkenkampioen

N-VA Harelbeke  
voert actie tegen knip 
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Oktober is de internationale maand van 
de strijd tegen borstkanker� In Schilde 
sturen ze hun drie vrouwelijke schepenen 
de campagne in, en daar is een goede 
reden voor: zowel Kathleen Krekels van de 
N-VA als Open Vld-schepen Marian Van 
Alphen ondergingen een operatie nadat 
bij hen borstkanker werd vastgesteld� 
Hun N-VA-collega Pascale Gielen toonde 
zich solidair en zette niet alleen haar 
schouders, maar ook haar borsten mee 
onder deze lokale campagne� Ze kwam zelf 
met het idee op de proppen om een oude 
campagne van Kom op tegen Kanker af te 

stoffen en lokaal in te vullen�

‘Natuurlijk wou ik de lokale campagne 
van medeschepen Marian steunen om 
vrouwen aan te zetten tot screening en om 
mijn ervaring te delen’, zegt Kathleen� ‘Het 
omgaan met borstkanker, de behandeling 
en zorg, nadien weer opstaan en alles 
opnieuw opstarten, dat is voor iedereen 
anders� Het allerbelangrijkste is dat je het 
aanvaardt, luistert naar je lichaam en doet 
wat het nodig heeft� Iedereen die nu in 
een gelijkaardige situatie zit, wens ik veel 
sterkte�’

Voor meer informatie over borstkanker-
screening kunt u terecht bij de huisarts  
of gynaecoloog, op het gratis nummer 
0800 60 160 of op  
www�bevolkingsonderzoek�be�

Schildense schepenen doorbreken 
taboe rond borstkanker

In memoriam

Op 20 september 
overleed Leo Cardinaels, 
schepen voor de N-VA 
in Bocholt, tijdens een 
motorrit in de Ardennen� Behalve 
fervent motorliefhebber was Leo 
een echte wereldreiziger met een 
passie voor muziek� Leo had een 
kleurrijk leven en stond bekend als 
een man met een hart van goud� 
Ons diepste medeleven gaat naar 
zijn familie en vrienden�

Met het overlijden 
van em� prof� Eric 
Suy verliest N-VA 
Knokke-Heist een 
prominent lid en gewezen 
gemeenteraadslid� Een groot en 
wijs man, overtuigd Vlaming en 
wereldburger� Zijn internationale 
visie, diplomatiek talent en 
cultureel engagement blijven ons 
bij� Bedankt Eric, voor alle steun 
aan de afdeling en onze partij� 

In oktober verschenen in de straten 
van Schilde affiches met drie half-
naakte schepenen. Twee van hen 
hebben borstkanker gehad maar 
overleefden de ziekte gelukkig.

Bloemen van geluk moet je zelf planten� 
Bij de lokale fietsenwinkel prijkt dan weer 
de spreuk Afstand brengt ons dichter bij 
elkaar op de etalage�  
 
Mentaal fit blijven? De website 
www�checkjezelf�be zet u op weg, in 
coronatijden én daarbuiten� Met tips, 
oefeningen en verhalen van (bekende) 
Vlamingen�

N-VA Harelbeke vreest voor de knip op de wijk 
Bestierland� ‘Verkeersveiligheid staat centraal 
voor ons, maar die afdwingen met een knip 
is niet de juiste visie’, zegt gemeenteraadslid 
Wout Patyn� ‘De knip verplaatst het verkeer 
naar de omliggende straten en hindert de 
hulpdiensten als die een snelle interventie 
moeten doen�’ 

Daarom stelt de N-VA voor om verkeers-
remmende maatregelen te nemen� ‘Dat kan 
bijvoorbeeld met bloembakken of Berlijnse 
kussens� Ook eenrichtingsverkeer is voor ons 
een optie, zolang er maar verkeerscirculatie 
is� Het verkeer zomaar blind afsnijden is te 
verregaand�’ N-VA Harelbeke roept op om 
dergelijke mobiliteitsbeslissingen doordacht te 
nemen en in samenspraak met de buurt� De 
afdeling voegde de daad bij het woord en ging 
luisteren in de getroffen wijk� 
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Brussels parlementslid Gilles Verstraeten: ‘We zien een Brusselse regering die keer op keer te laat ingrijpt.’

18

BRUSSEL

CORONACRISIS 
IN BRUSSEL: 
‘TROP PEU,  
TROP TARD’

Bij de uitbraak van de gezondheidscrisis werd 
iedereen in heel Europa in snelheid genomen, 
beseft Verstraeten. ‘Maar al snel bleken de 
Brusselse regering en het institutionele kluwen 
in de hoofdstad niet in staat de crisis het hoofd 
te bieden. De 19 gemeenten doen elk hun 
eigen ding. Hier mondmaskerplicht, daar niet, 
hier een bubbel van vier, daar van zes. Zo krijg 
je 19 verschillende pakketten maatregelen voor 
Brussel. Niemand kan nog volgen.’ 

Afwezige minister-president en 
gezondheids minister
De oorzaak ligt volgens Verstraeten vooral bij 
het Brussels Gewest. ‘De Gewestregering had 
van bij het begin de zaken in handen moeten 
nemen en duidelijk moeten beslissen. Maar 
zowel minister-president Rudi Vervoort (PS) 

als gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) 
en Groen-minister Elke Van den Brandt 
bleven afwezig en lieten het over aan de 19 
burgemeesters.’
 
Nooit was dat duidelijker dan tijdens de 
zomer. ‘Toen de cijfers in Antwerpen eind 
juli erger werden, lachte de politiek in Brussel 
met Antwerpen. Maar wij onderzochten 
de cijfers en trokken samen met Brusselse 
ziekenhuizen en huisartsen aan de alarmbel: 
er werd in Brussel veel minder getest. Er 
werden zelfs testcentra gesloten terwijl de 
cijfers in Brussel ook niet goed waren. Het 
was moeilijk tijdig en efficiënt een test te 
krijgen en het resultaat liet dagen op zich 
wachten.’
 
Meerderheid op vakantie
Ook de handhaving en communicatie van 
de basismaatregelen zaten niet goed of 
waren onbestaande, zegt Verstraeten. ‘Voor 
ons was duidelijk: straks loopt het hier 
ook mis. Ik vroeg meteen een bijeenkomst 
van de commissie Gezondheid, maar de 
meerderheid weigerde. Men was op vakantie. 
Pas eind augustus kwam de regering zeggen: 

de situatie is niet alarmerend.’ 
 
Dat bleef ook in september de teneur. 
‘Pas tegen eind september kondigde Maron 
eindelijk bijkomende testcapaciteit aan, twee 
maanden na Antwerpen. Terwijl wij, net 
als experts en gezondheidsactoren, heel de 
zomer lang zeiden: het zit niet goed, grijp nu 
in om later erger te voorkomen!’ 

Bloedrode cijfers
Te laat. ‘Na twee tot drie maanden ontken-
ning zijn de cijfers bloedrood. De Brusselse 
contact tracing kan niet volgen en belt enkel 
nog bevestigde coronapatiënten. Ondanks de 
nieuwe testcentra kan die capaciteit volgens 
Sciensano ook al niet meer volgen. Ondertus-
sen horen we signalen dat de rusthuizen niet 
voorbereid waren op een tweede golf. Net wat 
we wilden vermijden, wordt werkelijkheid.’
 
Voor Verstraeten is de conclusie dan ook 
duidelijk. ‘Politiek is problemen oplossen, 
maar ook voorzien. De Brusselse regering 
heeft gewoon geen lessen getrokken uit de 
eerste golf. Het was en is iedere keer trop peu, 
trop tard.’ 

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten 
werd aangesteld als ondervoorzitter van 
de bijzondere commissie die het beheer 
van de eerste coronagolf door de Brusselse 
instellingen moet onderzoeken. ‘We zien 
een Brusselse regering die keer op keer te 
laat ingrijpt.’



Matthias Diependaele
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De huidige erfbelasting voor goede 
doelen bedraagt 8,5 procent. Voor de 
schenkbelasting is dat 5,5 procent. 
Minister Diependaele verlaagt beide 
tarieven naar 0 procent. ‘Veel Vlamingen 
hebben oprechte bedoelingen wanneer zij 

iets nalaten of schenken 
aan goede doelen. Daarom 
is deze tariefverlaging een 
goede zaak, zowel voor de 
Vlamingen als voor de goede doelen.’

Vriendenerfenis
Veel mensen hebben een vriend des 
huizes, een goede buur of een ver 
familielid aan wie ze graag iets willen 
nalaten. ‘We maken het mogelijk om een 
deel van je erfenis na te laten aan een 
‘beste vriend’ tegen het tarief van de eerste 
graad, met name 3 procent, in plaats van 
25 procent. Die tariefverlaging komt er 
voor de eerste schijf van 15.000 euro. Het 
maximale nettovoordeel in het nieuwe 
systeem bedraagt dus 3.300 euro.’

Patiënten met een zeldzame ziekte 
moeten vaak lang wachten tot een nieuw 
innovatief geneesmiddel tot bij hen 
raakt. Om een en ander te 
versnellen werden in 2006 
twee uitzonderingsprocedures 
ingevoerd. Voorwaarde is dat 
er geen vergund alternatief in 
de handel is. 

Terugbetaling was daarbij geen 
voorwaarde, waardoor veel patiënten 
in de kou bleven staan. ‘De aanvragen 
voor uitzondering gaan veelal om zeer 
dure innovatieve geneesmiddelen voor 
zeldzame ziektes. De kostprijs van die 
geneesmiddelen kunnen de meeste 
patiënten niet dragen.’

Dankzij Kathleen Depoorter wijzigen de 
voorwaarden: een geneesmiddel komt 

in aanmerking indien er geen 
vergund alternatief in de handel 
is dat terugbetaald wordt. ‘Zo 
versnellen we de zorgverlening en 
zijn er geen kosten voor de patiënt 
of de sociale zekerheid.’

SOEPELERE TOEGANG TOT KOSTELOZE 
MEDISCHE NOODPROGRAMMA’S

MINISTER DIEPENDAELE HERVORMT 
ERF- EN SCHENKBELASTING

FEDERAAL

FEDERAAL

VLAAMS

Kamerlid Björn Anseeuw kantte zich 
in oktober tegen de aanwezigheid van 
Laure Uwase binnen de expertengroep 
die de Congocommissie over het 
koloniaal verleden van België moet 
bijstaan. ‘De geloofwaardigheid van 
onze commissie en van het parlement 
is in het gedrang.’

De uit Rwanda 
afkomstige Uwase is als 
advocate verbonden aan 
de balies van Brussel en 
Oudenaarde en schrijft 
al tien jaar over de regio 
van de Grote Meren. Het Rwandese 
parlement reageerde ontstemd op haar 
aanduiding. Het omschreef Uwase 
als ‘een bekende negationiste van de 
genocide, wier expertise de vervorming 
betekent van de recente geschiedenis 
van Rwanda’. 

Anseeuw laakt haar rol binnen de 
Rwandese vzw Jambo. De nieuwssite 
Jambo News wordt beschuldigd van 
negationisme en revisionisme van de 
Rwandese genocide uit 1994. Volgens 
Anseeuw dient de nieuwssite als forum 
voor mensen die oproepen tot de 
gewapende strijd in Rwanda en Congo. 

De Congocommissie besliste echter dat 
Uwase mag blijven. Wel schaarde een 
meerderheid zich achter het voorstel om 
een expert, van wie de opdracht min of 
meer is afgelopen, te vervangen door 
een Rwandese historicus.

PROTEST TEGEN 
GECONTESTEERDE 
‘EXPERT’ IN 
CONGOCOMMISSIE

Wie een deel van zijn erfenis aan 
een goed doel wil nalaten, kan dat 
binnenkort tegen een tarief van 
0 procent. Ook wie iets wil nalaten aan 
een goede vriend, zal dat kunnen tegen 
een voordeliger tarief. Vlaams minister 
van Financiën Matthias Diependaele 
hervormt de erf- en schenkbelasting 
naar een rechtvaardiger systeem. 
‘Altruïsme gaat voor op fiscale planning.’

De toegang tot kosteloze medische 
noodprogramma’s wordt versoepeld, 
met dank aan Kamerlid Kathleen 
Depoorter. ‘Momenteel vallen patiënten 
uit de boot wanneer er een duur 
niet-terugbetaald alternatief in de 
handel is.’

Kathleen Depoorter

Björn Anseeuw



rump, zakenman en tv-persoonlijkheid, 
is verre van onbesproken en nam de 
voorbije jaren enkele controversiële 
beslissingen. Denk maar aan het 
inreisverbod voor inwoners uit vijf landen 
in het Midden-Oosten, dat ondanks het 
luide protest wel bevestigd werd door 
het Hooggerechtshof; de uitstap uit het 
klimaatakkoord van Parijs, en het nucleair 
akkoord met Iran. Ook zijn Big, Beautiful 
Wall aan de grens met Mexico is al voor 
meer dan 500 km gebouwd. Trumps stijl 
– en vooral zijn communicatie – wordt 
fel bekritiseerd, maar gesmaakt door zijn 
talrijke aanhangers. 

Joe Biden heeft zes senaatstermijnen 
achter de kiezen en is een doorwinterd 
politicus, gekend om zijn kennis van 

T

Donald Trump vs. Joe Biden. Republikein vs. 
Democraat. Huidige president vs. voormalige 
running mate en vicepresident van Obama. 
Op 3 november verkiezen de Verenigde Staten 
hun nieuwe president, die zijn eed zal afleggen 
tijdens de inauguratie van 20 januari 2021.

‘MAKE AMERICA GREAT AGAIN, 
ONE WAY OR ANOTHER’

het buitenlandse beleid en zijn visie op 
de Amerikaanse gezondheidszorg. Hij 
was vicepresident toen de Obamacare 
werd ingevoerd, de wet die alle 
Amerikaanse burgers verplicht een 
ziekteverzekering af te sluiten. Het is 
overigens geen geheim dat Trump de 
Obamacare wil laten vernietigen door 
het Hooggerechtshof. Onlangs schoof 
hij de conservatieve Amy Coney Barrett 
naar voren als kandidaat-rechter na het 
overlijden van de progressieve Ruth 
Bader Ginsburg. 

Beschuldigingen en verwijten
Bidens running mate is Kamala Harris, 
meteen ook de eerste vrouwelijke 
zwarte vicepresidentskandidaat ooit. 
Een logische keuze, maar ook een 
strategische zet om een breder publiek 
aan te spreken. Mike Pence, huidig 
vicepresident en trouwe dienaar, is 
opnieuw de nummer twee van Trump. 
Tijdens hun presidentscampagnes 
schuwden geen van beide kandidaten 
beschuldigingen en verwijten aan het 
adres van de tegenkandidaat, met als 

triest hoogtepunt – of dieptepunt – het 
eerste grote 2020 Presidential Debate op 
29 september.

De coronacrisis woedt ook in de VS. In 
oktober stonden er 210.000 doden en 
bijna zeven miljoen besmette burgers 
op de teller. De aanpak van president 
Trump heeft veel wenkbrauwen doen 
fronsen en kan een invloed hebben 
op de verkiezingsuitslag. In de meeste 
peilingen ligt Biden op kop, met een 
kleine voorsprong. Maar peilingen zijn 
geen voorspellingen – denk maar aan 
de nederlaag van Hillary Clinton in 
2016. De fameuze swing states zullen 
hoogstwaarschijnlijk opnieuw de finale 
uitslag bepalen.

Hoe zal het buitenlandse beleid van 
de VS er binnenkort uitzien? In welke 
richting zullen de relaties met Europa en 
de Verenigde Naties evolueren? Hoe zal 
de coronacrisis worden bestreden? Het 
antwoord kennen we in januari 2021. 
Make America great again, one way or 
another.
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De weg van 

Darya Safai

In haar laatste jaar tandheelkunde 
aan de Universiteit van Teheran 
koos ze resoluut voor het verzet 
tegen de religieuze dictatuur. 
Daarop belandde ze in de 
gevangenis. Toen ze voorlopig 
vrijkwam, vluchtte ze samen met 
haar man naar het buitenland. Zo 
belandde Darya in 2000 in België. 

Daarnaast zette Darya zich met 
hart en ziel in voor vrouwenrech-
ten wereldwijd. Ze haalde het 
wereldnieuws met haar vreedzame 
acties tegen het stadionverbod 
voor Iraanse vrouwen. 

Verkozen

Ebbenhouten 
Spoor

Lezingen

In januari 2018 besliste Darya om 
haar strijd voor vrouwenrechten, 
gelijkheid, integratie en een mooie 
samenleving voort te zetten in 
de politiek. Op 26 mei 2019 
werd ze verkozen als volks-
vertegenwoordiger in de Kamer.

In 2016 huldigde de 
Vrouwenraad in de Senaat 
Darya als Vredesvrouw. 
Datzelfde jaar won ze ook de 
Ebbenhouten Spoor van de 
N-VA voor verdienstelijke 
nieuwe Vlaming.

Ze doorkruiste heel 
Vlaanderen met haar lezin-
gen om jong en oud bewust 
te maken van het belang 
van waarden zoals vrijheid 
en de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw. 

Opgroeien in Iran
Darya (°1975) groeide op in het 
streng islamitische Iran, zonder enig 
uitzicht op vrijheid en gelijkwaar-
digheid. Ze ondervond aan den 
lijve wat het betekent om als vrouw 
gediscrimineerd te worden.

Verzet en vlucht

Stadionprotest
Tandarts
Ze studeerde opnieuw 
af als tandarts aan 
de VUB en bouwde 
enkele bloeiende 
tandarts praktijken uit.  

D E  W E G  V A N



it rapporten blijkt dat het terugkeerbeleid 
niet werkt. Hoe komt dat?
‘Van de mensen die zouden moeten 
terugkeren, doen slechts twee à drie op 
de tien dat. Met begeleiding en premies 
probeert men mensen vrijwillig te laten 
terugkeren. Dat is een prioriteit van 
de huidige federale regering. Maar dat 
werkt niet zolang de kans op gedwongen 
uitzetting heel klein blijft. Waarom 
zouden mensen vertrekken als zij even 
goed kunnen blijven?’  

‘Gedwongen uitzetting gebeurt bijna 
niet omdat ons land de mogelijkheden 
daartoe onvoldoende benut. Het is de 
verdienste van de commissie-Bossuyt 
daarop te wijzen en doeltreffendere 
pistes aan te wijzen: onder andere meer 
opvangplaatsen in gesloten centra en 
effectieve controle via woonstbetreding 
opdat mensen niet in de illegaliteit 
verdwijnen.’  

Opvang in gesloten centra mag niet meer 
zodra uitzetting onmogelijk lijkt ... 
‘Ja, en uitspraken van het Hof voor de 
Mensenrechten in Straatsburg maken 
uitzetting nagenoeg onmogelijk. Volgens 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM) mogen mensen 
niet worden teruggestuurd naar een land 
waar zij een risico op foltering lopen. 
Dat is humaan en zinvol, maar het Hof 
beschouwt het bestaan van de doodstraf, 
het gebrek aan beroepsmogelijkheden 
in de asielprocedure, of een rechtsgang 
die niet voldoet aan Europese criteria 
als vormen van foltering. Er resten dan 
bitter weinig landen waarnaar mensen 
kunnen worden teruggestuurd.’ 

U

De conclusies van de commissie-Bossuyt over 
het terugkeerbeleid liegen er niet om: te weinig 
uitgeprocedeerde asielzoekers keren effectief terug. 
LEO vroeg socioloog Mark Elchardus (VUB) naar zijn 
inzichten over dit lastige thema. 

Mark Elchardus

‘ OPEN GRENZEN-
LOBBY HEEFT 
ERNSTIG 
TERUGKEER-
BELEID 
GEBOYCOT’

‘Bovendien willen heel wat landen hun 
mensen geenszins terug. De regeringen 
van veel van de belangrijke herkomst-
landen zijn hun mensen liever kwijt dan 
rijk. Zij staan daarbij onder druk van 
ngo’s die willen verhinderen dat landen 
hun uitgewezen burgers terugnemen of 
meewerken aan de strijd tegen illegale 
migratie.’

U vreest voor een conflict als  
de cijfers niet verbeteren.
‘Ik schat dat er in de meeste Europese 
landen vandaag nog een nipte meerder-
heid is die het asielrecht wil verdedigen. 
Maar bijna iedereen vindt dat ook 
asielzoekers zich aan de regels moeten 

Elchardus: ‘Om het terugkeerpercentage te verhogen, is wetgeving nodig die er 
onder de huidige regering niet zal komen.’

22

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



Geflitst

houden en dus moeten terugkeren als 
hun asiel wordt afgewezen. Als het 
terugkeer percentage onaanvaardbaar 
laag blijft en de bevolking van illegalen 
blijft groeien, gaan we onvermijdelijk 
naar een conflict tussen voor- en 
tegenstanders van asiel, en zullen die 
laatsten snel een meerderheid vormen.’

Recent publiceerde de commissie-Bossuyt 
haar bevindingen. Wat vindt u daarvan 
terug in het paars-groene regeerakkoord?
‘De aanbevelingen van die commissie 
kunnen terugkeer bevorderen en zijn 
in feite een prachtige verdediging van 
het asielrecht, een mooie last stand in 
de verdediging van dat mooie recht. 
Op het pleidooi voor meer gesloten 
opvanggelegenheid na, vind ik daarvan 
niets terug in het regeerakkoord. Een 
gemiste kans.’

Hoe krikken we de terugkeercijfers  
weer op?
‘Om het terugkeerpercentage te ver-
hogen, is wetgeving nodig die er onder 
de huidige regering niet zal komen. Het 
veronderstelt een heel andere interpreta-
tie van het EVRM, een andere opstelling 
van het Hof van Straatsburg. Die 
komen er niet meteen. Het voorstel van 
migratie- en asielpact van de Europese 
Commissie overtuigt geenszins wat 
het terugkeerbeleid betreft. Het houdt 
ook het risico in dat de onbeheersbare 
opvangcentra van Griekenland en Italië 
verplaatst worden naar Duitsland, België 

en andere Noordwest-Europese landen. 
Daarom ziet men, ook in Europese 
kringen, groeiende aandacht voor en 
bereidheid tot strakkere grensbewaking.’ 

‘Het besef groeit dat eens iemand 
illegaal Europa is binnengekomen, men 
hem er niet meer wegkrijgt. Vandaar 
drastische voorstellen: niet alleen 
mensensmokkel maar ook het betalen 
van mensen smokkelaars strafbaar 
stellen; asiel ontzeggen aan wie Europa 
illegaal binnenkomt; mensen van op zee 
terugbrengen naar hun vertrekpunt. Dat 
zou illegale migratie effectief ontmoe-
digen, maar het zou het ook moeilijk 
maken om asiel aan te vragen, ook voor 
de mensen die daar recht op hebben. 
Dat we op dit punt zijn aanbeland, is 
de onuitwisbare verantwoordelijkheid 
van de opengrenzenlobby die de strijd 
tegen illegale migratie en een ernstig 
terugkeerbeleid heeft geboycot. In de 
nakende discussie over het Europese 
migratie- en asielpact zal het heus 
niet alleen gaan over hoe we het beste 
terugkeer bevorderen, maar ook over 
de vraag of we daar überhaupt nog 
veel energie insteken en niet beter de 
grenzen strakker bewaken.’  

4.000 hectare extra bos 
tegen 2024. Dat is wat Vlaams 
minister Zuhal Demir wil 
bereiken met haar ambitieuze 
bosuitbreidingsplan ‘Meer bos 
voor Vlaanderen!’ Samen met de 
steden en gemeenten zorgt ze 
voor de groenste inhaalbeweging 
ooit in Vlaanderen.

In het debat over het regeer-
akkoord merkte Kamerlid Sander 
Loones op dat de regering 
vergeten was de bevoegdheid 
sociale fraude toe te wijzen. 
‘Niets vergeten’, reageerde 
De Croo, die volhield dat het 
om een doel bewuste keuze 
ging. Quod non. Een week later 
benoemde hij alsnog Vincent Van 
Peteghem (CD&V) als minister 
van Fraudebestrijding.

Peilingen zijn niet meer dan 
momentopnames met een 
foutmarge die veelal groter is dan 
de vermeende verschuivingen 
in kiesintenties. Wat wel opvalt: 
de N-VA heeft al jarenlang het 
hoogste kiespotentieel van alle 
partijen. Meer dan vier op de tien 
Vlamingen kunnen zich inbeelden 
op de N-VA te stemmen.

In september en oktober groeide 
de N-VA op Facebook het snelst 
van alle partijen. Maar wist u 
dat onze partij ook op YouTube 
heel actief is? Abonneer u op 
het YouTubekanaal van de N-VA 
en mis geen enkele video en 
reportage meer!

Socioloog  
zonder taboes
Mark Elchardus is als socioloog 
verbonden aan de VUB� Hij is 
een breed gewaardeerde stem 
in het maatschappelijke debat in 
Vlaanderen� In opiniestukken en 
mediaoptredens geeft hij, wars van 
elke vorm van politieke correctheid, 
zijn onderbouwde inzichten over 
hete hangijzers als migratie, asiel en 
integratie� 

‘Het besef groeit 
dat eens iemand 
illegaal Europa is binnen-
gekomen, men hem er 
niet meer wegkrijgt’
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aar Vlaamse passie ontluikt 
wanneer Nelly Maes nog maar een 
tiener is. ‘Ik ben lid geworden van 
de Volksunie nadat ik trouwde. 
Zolang ik thuis woonde, mocht ik 
niet. Mijn vader zei: Ge moogt in 

uw leven doen wat ge wilt, maar geen 
politiek. Ik was niet zo volgzaam.’ De 
bekommernissen die haar als jonge 
politica bewogen, zijn nog dezelfde als 

vandaag. ‘Mijn Vlaamse overtuiging, 
mijn idee over het belang van vrede, 
het belang van leefmilieu en klimaat 
en sociale rechtvaardigheid. En het 
feminisme, natuurlijk.’ 

Dat feminisme was noodgedwongen. 
‘Vrouwen werden nergens gezien, 
laat staan gehoord. Wij móésten 
wel feminist zijn. Ik was tegen 

vrouwenbewegingen – ik was lid van 
gemengde bewegingen.’ Toen Nelly 
Maes in 1971 voor het eerst haar 
opwachting maakte in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, was 
ze een van de acht vrouwen op 212 
parlementsleden. ‘De vrouwen noemde 
men bijvoorbeeld Craeybex-Ory 
(weduwe), of mejuffrouw De Vos 
(ongehuwd). Ik heb lang moeten ijveren 
om als gehuwde vrouw toch met mijn 
eigen naam aangekondigd te worden. 
Het is me uiteindelijk gelukt.’

Abortus: politieke of  
gewetenskwestie?
Een thema dat in haar beginjaren 
taboe en vandaag nog altijd actueel 
is, is abortus. ‘De Volksunie had er 
geen politiek standpunt over. Toen ik 
onze voorzitter Frans Van der Elst een 
brief schreef om daarnaar te vragen, 
antwoordde hij: dat is geen politieke 
kwestie, maar een gewetenskwestie.’ 
Maes pleitte voor begrip voor de 

H
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‘ De bewuste 
Vlaamse 
kiezer is niet 
noodzakelijk 
rechts of 
links’

‘Wij zijn er trots op dat we de rijkste regio van dit land geworden zijn. Maar we slagen 
er niet in om onze eigen armoedeproblemen op te lossen. Wat is me dat toch voor 
onzin, dat maakt me echt kwaad.’ Aan felheid heeft Nelly Maes (79) nog niks ingeboet. 
Ook al is ze niet meer politiek actief, het voormalige VU-boegbeeld volgt de actualiteit 
nog altijd op de voet. ‘Mijn passie voor de politiek is nooit overgegaan.’

NELLY MAES HOOPT OP  
EEN CONFEDERALE  
STAATSHERVORMING



vrouwen in nood. Als enige van de 
VU-fractie stemde ze uiteindelijk voor 
abortus. Voor de verlenging van de 
abortustermijn die sommige partijen nu 
willen, zou ze evenwel niet stemmen. 
‘Ik vind dat niet menselijk, ook niet 
tegenover die vrouwen.’

Het politieke palmares van Nelly 
Maes is indrukwekkend. Veertig jaar 
gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, 
waarvan zes jaar schepen. Dertien 
jaar Kamerlid, acht jaar senator, drie 
jaar Vlaams Parlementslid en zes jaar 
Europarlementslid. Ze was ook vijf 
jaar voorzitster van de Europese Vrije 
Alliantie (EVA). Minister is ze niet 
geweest. ‘Ik ben niet beschaamd dat ik 
nooit minister ben geweest, omdat ik 
zoveel ministers heb geweten over wie 
ik beschaamd was. In hun plaats dan.’

Vandaag is Nelly politiek dakloos. 
Haar stem ging bijna altijd naar de 
N-VA, maar nu zou ze het niet weten. 

‘Als ik zie in welke EU-fractie de 
N-VA-parlementsleden zitten ... Ik heb 
tien jaar gevochten om de EVA op de 
kaart te zetten als een partij van het 
Europa van volkeren en regio’s. Ik was 
ervan overtuigd dat de EVA niet kon 
overleven als daar geen sterke Vlaamse 
partij in zat. Dat is zich ook aan het 
bewijzen. En daar walst men in de 
N-VA zomaar overheen.’

Confederale staatshervorming 
Wat de binnenlandse politiek betreft, 
kijkt Nelly toch in de eerste plaats naar 
de N-VA. ‘Als ik voor de N-VA stem, 
is het omdat mijn eerste punt in de 
politiek het Vlaamse is. Het algemene 
Vlaamse belang, binnen Europa en 
de wereld, maar ook binnen dit land, 
sociaal, economisch en ecologisch. 
Maar dat moet voorbereid worden, men 
moet daar tijd en politieke goodwill 
in steken. Ik hoop dat tegen 2024 een 
confederale staatshervorming in de 
steigers staat.’

Nelly Maes gelooft niet in een absolute 
meerderheid die in het Vlaams 
Parlement de onafhankelijkheid 
uitroept. ‘Zoals in Catalonië? Ga maar 
kijken hoe dat in de praktijk werkt. Ik 
wil dat men de dingen voorbereidt, 
samen met andere partijen en met 
economische en sociale groepen. En 
dat men aan de mensen zegt wat men 
zinnens is: als je voor ons kiest, kies je 
hiervoor. Je moet een perspectief bieden 
aan je kiezers. En je moet natuurlijk ook 
geloofwaardig zijn in de praktijk.’

Tot slot hoopt ze dat de N-VA zich meer 
richt tot de politiek daklozen. ‘Dat zijn 
niet enkel de mensen die vroeger 
VU gestemd hebben en nu politiek 
dakloos zijn. Als de N-VA haar eigen 
programma formuleert, breed genoeg, 
zonder gebiologeerd te zijn door het 
Vlaams Belang, dan spreekt ze ook die 
groep aan. Want de bewuste Vlaamse 
kiezer is Vlaams, maar hij is niet 
noodzakelijk rechts of links.’ 
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 1. 
Nelly Maes met Yasser Arafat. ‘Ik 
vond altijd dat West-Europa een rol 
moest spelen in dat conflict. Want zij 
gaan nog liever allemaal dood dan 
toe te geven.’

 2. 
Vlaanderen in Europa. ‘Wij waren 
ervan overtuigd dat Europa belang-
rijker ging worden en de Belgische 
staat zou verdampen. Zoveel mogelijk 
Vlaamse zelfstandigheid binnen een 
zich ontwikkelend Europa.’

 3. 
In de campagnewagen. ‘Ik zat altijd 
zelf achter de microfoon.’ Links 
Nelly’s vader. ‘Hij vertelde me wat 
mensen op café over me zeiden.’

 4. 
Portret van de 18-jarige Nelly in 
een programmabrochure van een 
wedstrijd door het jong-Davidsfonds. 
‘Het begin van mijn openbare leven.’

1 2

3 4

H O E  I S  H E T  N O G  M E T  …
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 NIEUWE ARRONDISSEMENTELE 
 BESTUREN 
Van 10 tot en met 22 oktober konden 
alle stemgerechtigde leden van de N-VA 
hun arrondissementeel bestuur en de 
arrondissementele afgevaardigden voor de 
partijraad kiezen� De vijftien verkiezingen 
werden veilig en coronaproof georganiseerd, 
zodat iedereen die dat wou zijn of haar stem 
kon uitbrengen� 

Benieuwd naar de vrijwilligers die in uw 
arrondissementeel bestuur zetelen en 
diegenen die u vertegenwoordigen in 
de partijraad? U vindt alle uitslagen op 
www�n-va�be/ab-verkiezingen�

 VOORZITTERSVERKIEZINGEN 
Alle stemgerechtigde leden van de N-VA 
konden tot 30 oktober per brief of tot 

2 november digitaal hun stem uitbrengen 
voor de driejaarlijkse voorzittersverkiezing� 
Bart De Wever was de enige kandidaat 
voor een nieuwe termijn als voorzitter van 
de N-VA� 

Deze en volgende week worden de stemmen 
geteld� De uitslag van de verkiezingen 
wordt bekendgemaakt op de partijraad van 
14 november�

 OP DIGITALE 
 PERSONEELSUITSTAP 
Traditiegetrouw gaan de medewerkers 
van de N-VA elk jaar op personeelsuitstap� 
De voorbije jaren gingen de collega’s van 
het partijsecretariaat en de verschillende 
parlementsfracties al naar Antwerpen, Lier 
en Sint-Niklaas� Dit jaar genoten zij van een 
coronaveilig alternatief� 

Op vrijdag 23 oktober opende de digitale 
personeelsuitstap met een toespraak van 
voorzitter Bart De Wever, waarin hij alle 
medewerkers bedankte voor hun inzet de 
voorbije maanden� Vervolgens probeerden 
de N-VA-collega’s van achter hun computer 
te ontsnappen uit een digitale escaperoom� 
Naast gezelschap en wat gezonde competitie, 
mochten ook een hapje en een drankje 
niet ontbreken: iedereen kreeg een lekker 
borrelpakket toegestuurd om na het spel van 
te genieten�

De eerste digitale personeelsuitstap werd 
gesmaakt� Al hopen we dat we elkaar 
volgend jaar weer fysiek kunnen ontmoeten 
in een van onze mooie Vlaamse steden�

 NIEUW IN HET HALFROND 
Bij de start van het nieuwe parlementaire 

1
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7

jaar deden twee nieuwe N-VA-gezichten hun 
intrede in het halfrond: de Vlaams-Brabantse 
Sigrid Goethals in de Kamer van volks-
vertegenwoordigers en Rita Moors uit 
Limburg in het Vlaams Parlement�

Sigrid Goethals is afkomstig uit Asse 
en vervangt Jan Spooren, die benoemd 
werd tot gouverneur van Vlaams-Brabant� 
Ze is apotheker van opleiding en heeft 
drie studerende kinderen� Rita Moors is 
advocate en woont in Lummen� Zij volgt Jos 
Lantmeeters op, die provinciegouverneur in 
Limburg is geworden� De N-VA wenst hen 
beiden heel veel succes!

 LIDMAATSCHAP 2021 ALS DANK 
 VOOR UW STEUN 
Door de coronacrisis hebben wij onze leden 
sinds maart helaas niet kunnen brengen wat 

ze van ons gewoon zijn� Amper eetfestijnen 
of straatacties en een afdelingswerking op 
een laag pitje� Dat willen we goedmaken! 
Daarom verlengen we het lidmaatschap van 
onze meer dan 40�000 leden met één jaar� 
Iedereen die eind 2020 lid is van de N-VA, 
blijft lid gedurende heel 2021� Als dank voor 
uw steun in deze moeilijke tijden� 

Bent u op 30 november lid van de N-VA, dan 
krijgt u in de loop van december automa-
tisch uw lidkaart voor 2021 in de bus� Wilt 
u om een goede reden geen lid blijven? Dan 
kunt u dat zoals steeds eenvoudig aangeven� 
Want lidmaatschap van de N-VA is steeds 
een gemotiveerde en weloverwogen keuze�

 OP STAP IN WEST-VLAANDEREN … 
De voorbije zomer bezochten Vlaams 
Parlementsleden Maaike De Vreese en Axel 

Ronse samen al meer dan 35 West-Vlaamse 
bedrijven� Dat deden ze om na te gaan hoe 
bedrijven omgaan met de coronacrisis en 
hoe ze zich voorbereiden op de brexit� 

Bij Aspiravi beklommen ze na een 
uitgebreide informatieve namiddag een 
windturbine tot boven op de gondel� 

 … EN IN OOST-VLAANDEREN 
Ook Vlaams Parlementsleden Andries 
Gryffroy en Joris Nachtergaele zijn gestart 
met een reeks bedrijfsbezoeken in de 
regio Gent-Eeklo-Oudenaarde� Zo houden 
ze de vinger aan de pols van het Vlaamse 
bedrijfsleven�

De aftrap werd gegeven bij Brouwerij 
Huyghe op de grens tussen Gent en 
Destelbergen�

5
6

Rita Moors

Sigrid Goethals
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eigen fractie, in overleg met de diensten 
van het parlement, in afspraak met de 
fractiesecretarissen van meerderheid én 
oppositie, met ons partijsecretariaat of 
onze kabinetten. Gelukkig kan ik rekenen 
op een stevige ploeg van medewerkers die 
wel vaker niet op een inspanning kijken.’

Accidenten voorkomen
Nico noemt zijn job een ‘boeiend 
en warm leven te midden van het 
parlementaire gehakketak’. Accidenten 
voorkomen is de opdracht. ‘Fractieleden 
die elkaar tegenspreken zonder dat 

Nico Moyaert is fractiesecretaris in het Vlaams Parlement

Zelf had hij nooit persoonlijke politieke 
ambitie. Toch draait Nico Moyaert al 
meer dan dertig jaar mee binnen de 
partij. Vroeger als directeur van de 
Volksunie en van de N-VA, vandaag als 
secretaris van de N-VA-fractie in het 
Vlaams Parlement. 

Nico Moyaert is sinds 2013 secretaris 
van de Vlaamse fractie, waar hij de 
operationele leiding heeft over zo’n 85 
mensen. ‘Een goede fractiesecretaris laat 
zijn fractievoorzitter en parlementsleden 
maximaal de ruimte om aan politiek 
te doen. Andere zorgen neem je hen 
best af. Als er ergens een knoop zit in 
de organisatie of administratie van de 
winkel, dan verwacht fractievoorzitter 
Wilfried Vandaele van mij dat ik dat 
oplos of het gat dichtrij. Binnen de 

het nodig is, of die met elkaars thema’s 
gaan lopen. Stemmingen die niet fout 
mogen lopen. Al eens tussenkomen in 
‘kleine’ discussies tussen ‘grote’ ego’s. 
In mijn hoofd zit vooral ook een hele 
chronologie aan hangende politieke 
dossiers. Een goede timing voor ogen 
houden is belangrijk.’

Gevraagd naar de kwaliteiten 
waarover een fractiesecretaris moet 
beschikken, antwoordt Nico met 
nuance. ‘De gustibus et coloribus non 
est disputandum. Smaken en meningen 
kunnen al eens verschillen. Ik hanteer 
voor mezelf twee regels. Ten eerste ben 
ik altijd loyaal aan de partij. Tegelijk 
koester ik de overtuiging dat ik mijn rug 
recht wil houden. Als het te fel tegen 
mijn persoonlijke visie ingaat, wil ik wel 
eens mijn gedacht zeggen. Men weet dat, 
mijn gezicht spreekt dan boekdelen.’

Correct besturen én handelen
Nico is gepokt en gemazeld in de 
Vlaams-nationalistische partijpolitiek 
en al actief van in z’n studententijd. Hij 
was nog geen dertig toen hij in 1992 
directeur van de VU werd. Na de split-
sing was hij directeur van de N-VA tot 
eind 2003. ‘Ik was een VU’er in hart en 
nieren en ben dat, ook binnen de N-VA, 
wellicht altijd gebleven. De VU was in 
haar laatste jaren aan veel ziek. Puur 
persoonlijke belangen kregen er vaak de 
bovenhand. Zich daartegen verzetten, 
was een van de drijfveren voor de groep 
rond Geert Bourgeois: correct besturen 
en handelen, ook binnen de eigen partij. 
Dat de VU verdween, belet niet dat er 
nog veel van die VU relevant is en blijft. 
Ik ken wel wat mensen die met hart en 

‘ Straks is die nieuw-
Vlaamse droom al 
twintig jaar realiteit. 
Dat doet me wel iets’

‘ Ik laat anderen de ruimte 
om aan politiek te doen’
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ziel in de partij stonden, maar vandaag 
nog politiek rondzwerven en van wie ik 
denk: godverdomme, je zou je evengoed 
thuis kunnen voelen in de N-VA. Dat is 
jammer.’

De mindere kiesresultaten in 2019 ont-
moedigen de partijman niet. ‘We zitten 
in een moeilijke periode. Dat is waar. 
Maar beginnen janken en de koppen 
laten hangen? Dan denk ik: jongens, 
moet je eens weten wat shit is? Ik ben in 
1988 begonnen en tot 2003 heb ik alleen 
maar nederlagen meegemaakt. Toch ben 
ik hier nog. Mijn overtuiging wordt niet 
meer of minder door het feit dat we een 
grote of kleine fractie hebben.’

Met het zweet van velen
Met 35 parlementsleden is de 
N-VA-fractie vandaag de grootste in 
het halfrond. Ooit was het anders, weet 
Nico. ‘Mij staat nog altijd het beeld van 
de verkiezingen van 2003 voor ogen. We 
zaten op die avond op het Barricaden-
plein, ons partijsecretariaat, nog met 
enkelen de uitslagen te volgen. De 
resultaten waren een koude douche. Met 
partijvoorzitter Geert Bourgeois haalden 
we één verkozene in de Kamer’. 

Het verdict was hard: geen partijfinan-
ciering meer en alle medewerkers op 
de loonlijst van de partij in opzeg. ‘Een 
catastrofe. Met wijlen ondervoorzitter 
Eric Defoort naast mij heb ik de collega’s 
ingelicht. Het geeft me koude rillingen, 
tot op vandaag. Niemand gaf de N-VA 
toen nog kansen. Maar dat keerde. 
Met het zweet van heel velen. Straks is 
die nieuw-Vlaamse droom al 20 jaar 
realiteit. Dat doet me wel iets. ’

‘ Mijn overtuiging 
wordt niet meer of 
minder door het 
stembus resultaat’



De Roets, uw historische 
weekkalender

Voor de zeventiende keer 
verschijnt dit jaar de historische 
weekkalender De Roets, die elke 
week met een knipoog terugblikt op 
een markante figuur en interessante 
weetjes en originele puzzels aan 
de man brengt� Daarnaast biedt de 
kalender voldoende plaats om uw 
afspraken te noteren�

In de nieuwe kalender voor 2021 
komt u te weten waarom Emmanuel 
Van Gansen zijn monnikspij aan de 
kloostermuur hing en leider van de 
brigands werd� Hoe tsaar Peter de 
Grote zowat incognito meewerkte 
op een Hollandse scheepswerf 
en er Nederlands leerde� U maakt 
onder meer kennis met twee 
17de-eeuwse topkunstenaressen, 
miniaturiste Levina Teerlinc en 
Judith Leyster, die schilderde 
met goed en cloec verstand� En 
waarom begon Marc Sleen strips 
te tekenen? Ook dat leest u in De 
Roets 2021. Niet voor niets noemt 

men de kalender ook wel het 
geheugen van de Lage Landen.
Op zoek naar een tof cadeautje 
voor onder de kerstboom? Dan 
is De Roets 2021 beslist een 
aanrader! U koopt de kalender 
via www�roetsinfo�eu�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van De Roets 2021� 
Ze moeten wel het juiste antwoord 
kennen op de vraag: ‘In de roman 
De Leeuw van Vlaanderen voert 
Conscience Pieter de Coninck en 
Jan Breydel op als helden van de 
Guldensporenslag� Maar de rebel 
die er met bezieling voor zijn ideaal 
vocht, verdween in de rafels van de 
geschiedenis� Hoe heet die derde 
man?’ Stuur uw antwoord voor 
11 november naar LEO@n-va�be  
of naar N-VA, Redactie LEO, 
Koningsstraat 47 bus 6,  
1000 Brussel�

Liefde zonder grenzen 
Met de tentoonstelling 

Destination Sweetheart vertelt 
het Red Star Line Museum in 
Antwerpen nog tot eind mei 2021 
over liefdes migranten� 

Van Anna die naar Roger in Amerika 
trok met een schip van Red Star 
Line tot de verhuis naar een 
Erasmuslief aan de andere kant van 
de wereld: brieven, interviews en 
persoonlijke objecten nemen u als 

bezoeker mee in hartverwarmende 
maar ook confronterende verhalen� 
Want de liefde gaat meestal niet 
zonder slag of stoot� In Destination 
Sweetheart ontdekt u wat het 
betekent om zo ver te gaan voor 
de liefde�

Opgelet, het museum laat slechts 
een beperkt aantal bezoekers 
toe tijdens vaste tijdsblokken� 
Reserveer vooraf uw tickets op 
www�redstarline�be�

Elizabeth de Stille
De brede glimlach van de Queen 

is bekend over de hele wereld, 
maar wat ze denkt en voelt is een 
groot geheim� Elizabeth II is dan ook 
een groot raadsel� Ze stond nooit 
een echt interview toe� Sommigen 
noemden haar daarom Elizabeth 
the Silent� In Sausage licht Harry 
De Paepe een tip van de koninklijke 
sluier van Elizabeth II op� 

Met gevoel voor (Britse) humor 
biedt hij een blik op de passies 
van Hare Britse Majesteit� Welke 
personen waren en zijn belangrijk 
in haar leven? Waarom vind je op 
haar landgoederen geen katten? 
Is de koningin een verborgen 
komiek? Waarom wordt ze sausage 
genoemd? En wat zit er nu in 
‘s hemelsnaam in haar handtas? 
U vindt het antwoord op deze very 
British questions in Sausage�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van dit boek� Ze moeten 
wel het juiste antwoord kennen op 
de vraag: ‘Hoe heet de huidige Britse 
premier?’ Stuur uw antwoord voor 
11 november naar LEO@n-va�be  
of naar N-VA, Redactie LEO, 
Koningsstraat 47 bus 6,  
1000 Brussel�

100ste verjaardag Maurits 
Coppieters

Nog tot 4 november kunt u in 
het ADVN de gasttentoonstelling 
‘100ste verjaardag van Maurits 
Coppieters’ bezoeken� 

Als vooraanstaand VU-politicus zette 
Maurits Coppieters (1920-2005) 
zich vooral in voor politiek pluralisme, 
sociale zekerheid, milieu problematiek 
en ontwikkelingssamenwerking� Hij 
was een drijvende kracht achter het 
ontstaan van de Taalunie en een 
van de stichters van de Europese 
Vrije Alliantie (EVA)� Deze tentoon-
stelling gaat vooral in op de politieke 
nalatenschap van Maurits Coppieters 
als voorvechter van het recht op 
zelfbeschikking� 

De tentoonstelling is in het Engels� 
Een Nederlandstalige brochure 
is beschikbaar� U kunt de expo 
bezoeken van maandag tot vrijdag 
tussen 9 en 16 uur in het ADVN, 
Lange Leemstraat 26 in Antwerpen� 
Meld uw bezoek vooraf aan via 
info@advn�be�

MEER
WAARDE

Elizabeth II is een van de bekendste figuren in de wereld, 
maar toch is zij een groot raadsel. Zelden maakt ze haar mening 
kenbaar of toont ze – heaven forbid – enige emoties. Sommigen 

noemen haar daarom Elizabeth the Silent.
 

In Sausage licht Harry De Paepe een tip van de koninklijke 
sluier op. De Queen is naast vorstin en behoedster van het 
Geloof, ook dochter, echtgenote, moeder, grootmoeder en 

overgrootmoeder. Met gevoel voor (Britse) humor biedt De Paepe 
een blik op de passies van Hare Britse Majesteit.

Welke personen zijn belangrijk in haar leven? Hoe gaat ze om 
met haar premiers? Hoe is haar band met de eeuwige kroonprins 
Charles? Waarom vind je op haar landgoederen geen katten? Hoe 

rijk is ze eigenlijk? Is de koningin een verborgen comédienne? 
Waarom wordt ze sausage genoemd? En wat zit er nu in 

‘s hemelsnaam in haar handtas? U vindt het antwoord op 
deze very British questions in Sausage.

Harry De Paepe (1981) is leraar geschiedenis. 
Hij publiceert over het Verenigd Koninkrijk 

en de eigenaardigheden van de Britten. 
Eerder schreef hij De twee kanten van het 

Kanaal en – met Flip Feyten en met veel 
tongue in cheek – het meermaals herdrukte 

en bekroonde Stiff Upper Lips.

- Stiff Upper Lips won de VRT 
LangZullenWeLezen-trofee 2018 in de rubriek 

actualiteit
- Over De twee kanten van het Kanaal: ‘Een 
geweldig boek!’ - Interne Keuken (Radio 1)

‘Wat een heerlijk boek!’ - Benno Barnard

Leesadvies van de auteur 

- Breng water aan de kook.
Laat het een beetje afkoelen. 

- Neem een gebloemd kopje en schoteltje.

- Giet het hete water over
Earl Grey-theeblaadjes.

Laat een drietal minuten trekken. 

- Verwijder de theeblaadjes.
Voeg een wolkje melk toe.

- Open het boek. Drink de thee.

Enjoy!‘Harry De Paepe 
is Vlaanderens bekendste kenner 

van het Verenigd Koninkrijk’ 
Trends

www.uitgeverijvrijdag.be
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Beste vrienden, 

ik ben zo vrij deze nieuwsbrief te beginnen met  
– en ik beloof daarvan geen gewoonte te maken –
een citaat uit mijn vorige nieuwsbrief. Daarin schreef 
ik: ‘Misschien hebben we tegen de tijd dat u deze 
nieuwsbrief leest een regering die bulkt van het 
vertrouwen en het talent en de goede bedoelingen, 
misschien hebben we verkiezingen.’
 
We hebben, beste vrienden, geen verkiezingen. Voor 
onze partij is dat, zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief 
heb uitgelegd, uitstekend nieuws. Dat geeft ons nog 
meer tijd om nog meer uitstekende krachten aan te 
trekken en vervolgens onze kieslijsten met uiterste zorg 
op te stellen. Eén ding is zeker: wij zullen er staan.
 
Wat we dus wél hebben, beste vrienden, is een nieuwe 
federale regering. De vorige blonk uit in onduidelijk-
heid en wispelturigheid, met alle gekende gevolgen. 
De nieuwe regering moet die gevolgen krachtdadig 
aanpakken en over die aanpak helder communiceren, 
maar hoe doe je dat, met twee premiers? Je kan 
nog argumenteren: goh, de ene premier is ooit even 
ondernemer geweest, en de andere professor, dus dat 
levert beslist een ideale mix op, qua weloverwogen 
leiderschap; maar diep in jezelf weet je: een schip met 
twee kapiteins vaart finaal nergens heen. 

In die val, beste vrienden, gaan wij nooit trappen. Onze 
partij bestaat weliswaar bij de gratie van al haar leden, 
maar dan op voorwaarde dat al die leden de eenheid 
van bestuur hoog in het vaandel dragen. Die eendrach-
tigheid moet onze sterkte zijn. Dit zijn geen tijden voor 
zwakheid. Dit zijn geen tijden voor verdeeldheid. 

‘ SCHILDPADDEN 
KUNNEN MEER OVER 
DE WEG VERTELLEN 
DAN HAZEN’ Zeker, beste vrienden, het intern debat moet leven, in 

de schoot van de partij. Wij moeten onszelf in vraag 
stellen, als waren wij zelf onze ergste tegenstanders. 
Alleen door die confrontatie met onszelf aan te gaan, 
kunnen wij ons voldoende voorbereiden op de con-
frontatie met onze politieke rivalen, die ons genadeloos 
zullen aanvallen, beducht als zij zijn voor onze morele 
sterkte en onze respectvolle overredingskracht. 

Er hebben mij evenwel berichten bereikt over een 
zekere sluimerende onvrede over de gang van zaken 
binnen onze partij. Dat een en ander nogal vaag blijft, 
en niet voldoende opschiet. Ik begrijp dat. Jullie, wij: 
we willen vooruit. Sta mij echter toe, beste vrienden, 
hier ter verduidelijking – en ik beloof daarvan geen 
gewoonte te maken – de Libanees-Amerikaanse 
schrijver en kunstschilder Kahlil Gibran te citeren: 
‘Turtles can tell more about the roads than hares.’ 
Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan 
hazen. De weg, beste vrienden, is belangrijk. De weg 
is leerrijk. Overhaasting is een kapitale fout. Men kan 
als politieke partij maar één keer nieuw zijn, maar één 
keer vernieuwend zijn. Kijk maar naar de potsierlijke 
pogingen van de afkalvende partijen om zichzelf 
opnieuw uit te vinden. Dat werkt niet. Hooguit één 
halve keer, met een guitig snoetje hier en daar, of met 
een wazige slogan in een hedendaags lettertype. 

Dat willen wij vermijden. Gestaag en doorwrocht, zo 
werken het Beperkt Strategisch Comité en jullie voor-
zitter aan de opbouw van een glorieuze toekomst voor 
onze partij. Een voorbeeld daarvan: uit de beloftevolle 
voorselectie voor onze Studiedienst, waarover ik in 
mijn vorige nieuwsbrief reeds vertelde, hebben wij 
nu een – al zeggen wij het zelf – opwindende shortlist 
gepuurd. Wordt vervolgd! 

Ondertussen, beste vrienden, blijven wij allen 
N.O.D.I.G.: Neutraal, Onafhankelijk en Democratisch, 
voor Individu én Gemeenschap. Sta pal. Want 
N.O.D.I.G. is nodig!

Ik dank jullie.

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

Jan Devriese is geen lid van de N-VA en schrijft deze column in eigen naam.
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Joseph Alphonse Marie English 
wordt geboren op 5 augustus 
1882 in Brugge als zoon van 
een Ierse vader en een Vlaamse 
moeder. Al van kinds af aan 
tekent en schildert Joe English. Zijn talent valt op en 
brengt hem van 1901 tot 1908 naar de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen 
voor een opleiding. In 1908 begint hij als zelfstandig 
kunstschilder.

In Antwerpen leert Joe English de Vlaamsgezinde 
Elisabeth Goedemé kennen. Ze trouwen en krijgen 
twee kinderen: Lieve en Raf. Joe English zal Raf, 
geboren in 1915, echter nooit kennen. In 1914 wordt 
hij gemobiliseerd. Hij is infanterist tot hij in 1915 
naar Veurne wordt gehaald, waar hij opnieuw als 
kunstschilder aan de slag kan. 

Joe English is overigens veel meer 
dan kunstschilder. Hij tekent 
prentkaarten en illustreert Het mis- 
en gebedenboek van de Vlaamschen 
Soldaat. Hij ontwerpt ook het 

Heldenhuldekruis voor de Vlaamse gesneuvelden.

Joe English sterft op 31 augustus 1918 in het 
legerhospitaal van Vinkem aan een onverzorgde 
blindedarmontsteking. Hij is dan 36 jaar. Na de oorlog 
wordt hij een boegbeeld voor de Vlaamse Beweging. 
De allereerste IJzerbedevaart vond in 1920 plaats bij 
zijn graf in Steenkerke. In 1930 wordt hij bijgezet 
in de crypte van de IJzertoren. Zijn beeltenis staat 
gebeeldhouwd op de Paxpoort in Diksmuide.

Meer over Joe English: 
www�joe-english-kunstschilder�be

JOE ENGLISH
Kunstschilder en 

frontsoldaat
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