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‘Brugge heeft enorm veel 
troeven, maar speelt die 
veel te weinig uit’

‘Het is cru om te zeggen, 
na al het menselijke leed, 

maar politiek gezien was de 
epidemie een godsgeschenk 
voor deze wankele coalitie’

COLOFON

LEO - Magazine van de N-VA wordt 
uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut en is het partijblad 
van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). 
Het wordt verzonden onder een folie op 
basis van zetmeel die 100 % biologisch 
afbreekbaar is. 

8

13

Coördinatie en eindredactie: Nele Hiers. 
Medewerkers: Matthias Cooreman,  
Maarten Debruyne, Diederik Demuynck,  
Jeroen Dujardin, Philippe Kerckaert,  
Jelle Leunis, Joris Sterckx, Charlotte 
Vandecruys, Stefanie Verstappen.
Directeur: Piet De Zaeger. 

Concept & Vormgeving: Revista – www.revista-media.be 
Druk: Graphius 
Fotografie: ©N-VA, ©Emy Elleboog (cover), ©Anne Deknock, 
©An Clapdorp, ©Andreas Van Esbroeck, ©Dieter Telemans, ©EP, 
©Frankie and Fish, ©James Arthur, ©Sandra Van Watermeulen
Jaarabonnement: € 12,50 op rekening nummer 
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw. 

Contact: 
T. 02 219 49 30
E-mail: LEO@n-va.be

V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw, 
Koningsstraat 47 bus 6
1000 Brussel

Nele Caus

Theo Francken



‘De Volksunie 
heeft het grootste 
naoorlogse 
partijarchief ’

22

Tom Cobbaert

Jan Jambon
Vlaams minister-president

VERDER 

Dit nummer werd afgesloten 
op 22 oktober 2021. 
Het eerstvolgende nummer 
verschijnt op 13 december 2021. 

Aan het werk  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Breedbeeld  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 

De gsm van  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������12

Thuis  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

Dorpsstraat  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������16

Aan het werk  �����������������������������������������������������������������������������������������������������18

Verrekijker ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

De weg van  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Buitenwacht  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Geflitst  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Van de partij �������������������������������������������������������������������������������������������������������24 

Achter de schermen  �������������������������������������������������������������������������28

Meerwaarde  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������30

Column  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

PS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32

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

‘VLAANDEREN 
HEEFT EEN 
DUIDELIJK 
TRAJECT OM 
ZIJN BEGROTING 
WEER OP ORDE 
TE KRIJGEN’

Corona heeft ons door elkaar geschud, maar niet op de knieën 
gekregen. Wel integendeel. Het gaat goed met Vlaanderen. Echt goed. 

Het welzijn van de Vlamingen is het hoogste goed. Het is wat ons dag 
in, dag uit drijft. Veel mensen hebben een rotperiode achter de rug. 
Een periode van ziekte en eenzaamheid, professionele onzekerheid, 
mentale druk. Veel Vlamingen die het moeilijk hadden, hebben hun 
pijn en verdriet op hun eentje moeten verwerken. Hun persoonlijke 
verhalen bereikten het Martelaarsplein niet altijd, maar ik heb wel 
dikwijls wakker gelegen van het leed dat corona heeft veroorzaakt. 
Ik weet dat dat ook geldt voor mijn collega’s in de Vlaamse Regering.

Het welzijn van de Vlaming is onze prioriteit nummer één. En 
welzijn wordt gebouwd op welvaart, hoe je ’t ook draait of keert. 
Onze economie is daarvan de motor. En ja – het gaat goed met onze 
economie. Maar wie nu denkt dat we op onze lauweren mogen rusten, 
en wie nu vindt dat we vanzelf aan de top van Europa blijven, die heeft 
het mis.  
 
We zijn het aan onszelf verplicht om de crisis aan te grijpen om het 
nog beter te doen. Om nog meer ambitie aan de dag te leggen, nog 
meer creativiteit, nog meer daadkracht. Daarom zetten we na corona 
onze begroting opnieuw op de rails zonder dom en blind te besparen 
en zonder de relance te fnuiken. Door de juiste keuzes voor de 
toekomst te maken. De Vlaamse Regering zal het structurele tekort van 
1,8 miljard euro nog deze legislatuur halveren. En uiterlijk in 2027 zal 
Vlaanderen opnieuw aanknopen bij een begrotingsevenwicht. 
 
Vlaanderen heeft een duidelijk traject om zijn begroting weer op orde 
te krijgen. Zodat we in de toekomst gewapend zijn bij een nieuwe 
crisis, zodat we ruimte overhouden voor investeringen. Zodat we 
onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met schulden van 
onverantwoordelijk beleid.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Vlaams EuropaBrusselFederaal 

‘ ALLE REGIO’S VRAGEN 
EEN ARBEIDSMARKT
BELEID OP MAAT’

oe moeten we omgaan met die krapte, 
Axel? 
‘Tijdens mijn bezoeken aan West-
Vlaamse ondernemingen hoor ik 
telkens opnieuw hoe moeilijk het is om 
geschikte werkkrachten te vinden. Er is 
een mismatch tussen de werkzoekenden 
enerzijds, en de profielen die men zoekt 
anderzijds. De VDAB en zijn partners 
leveren wel goed werk met opleiding 
en coaching voor werkzoekenden en 
werknemers. We moeten meer mensen 
verleiden naar de arbeidsmarkt, want we 
hebben alle talenten nodig.’

Meer mensen verleiden? Wat bedoel je 
daarmee?
‘Er zijn veel niet-beroepsactieven, men-
sen die geen betaalde arbeid uitvoeren 
en geen uitkering ontvangen, maar die 
al doende waardevolle competenties 
hebben verworven. Waarom zou een 
huisvrouw of -man die dagelijks in de 

De impact van de coronacrisis op onze arbeidsmarkt 
was groot. Het aantal tijdelijke werklozen piekte, 
het aantal vacatures daalde mondjesmaat. Vandaag 
zien we een enorme kentering. Werkgevers werven 
opnieuw massaal aan. In die mate zelfs dat er een 
krapte is op de arbeidsmarkt. We vroegen Vlaams 
Parlementslid Axel Ronse om uitleg.

Axel Ronse en Björn Anseeuw 
willen meer mensen aan het werk

flink tandje bijsteken. Het rapport van 
de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
bevestigt dat Vlaanderen in dit land het 
enige gewest is waar de activiteitsgraad 
vergelijkbaar is met de drie voornaamste 
buurlanden.’ 

‘Vlaanderen doet het beter, maar 
toch rijden we nog te veel met de 
handrem op. Alhoewel de regio’s heel 
wat bevoegdheden hebben om het 
arbeidsmarktbeleid gestalte te geven, 
zitten belangrijke hefbomen nog 
federaal. De situatie in de drie gewesten 

weer was met de kinderen bijvoorbeeld 
geen goede kinderverzorg(st)er zijn?’

In het parlement gaat de aandacht ook naar 
de langdurig zieken.
‘In Vlaanderen hebben we 240.000 
langdurig zieken. Die mogen we echt 
niet zomaar afschrijven. We moeten 
hun alle kansen geven om op eigen 
tempo opnieuw aan de slag te gaan. Dat 
kan door te focussen op wat mensen 
wel kunnen, eerder dan op wat ze niet 
kunnen. Maatwerk is daarbij belangrijk. 
In de nota die ik daarover schreef, kijken 
we ook over het muurtje: we kunnen 
veel leren van de Nederlandse aanpak. 
Dat zal onze voorzitter ongetwijfeld 
graag horen.’ (lacht)

Kortom, meer mensen aan de slag?
‘Van alle Vlamingen tussen de 20 en 
64 jaar is 75,2 procent aan het werk. 
De Vlaamse Regering heeft de ambitie 
om dat aandeel op termijn op te krikken 
naar 80 procent. Dat blijft de beste 
garantie om onze welvaart en ons 
welzijn in stand te houden.’  

Ook de federale regering streeft naar een 
werkgelegenheidsgraad van 80 procent?
‘Inderdaad. Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest moeten met res-
pectievelijk 65,2 en 59,6 procent dus een 

H
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is verschillend en dat vergt een andere 
aanpak. Neem nu het federale SWT, het 
voormalige brugpensioen. Hoe kunnen 
we ouderen aansporen om aan de slag te 
blijven als ze amper beschikbaar moeten 
zijn voor de arbeidsmarkt?’

Wat is de oplossing? 
‘Een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. 
Zoals minister-president Jan Jambon 
aangaf, is het arbeidsmarktbeleid hét 
beleidsdomein bij uitstek dat volledig 
naar Vlaanderen moet komen. Daar is 
een breed draagvlak voor. In afwachting 
daarvan biedt een asymmetrisch beleid 
de mogelijkheid om onze eigen koers uit 
te tekenen. Uit de inspiratieloze inter-
federale werkgelegenheidsconferentie 
van afgelopen september heb ik geleerd 
dat alle regio’s een arbeidsmarktbeleid 
op maat vragen.’ 

‘De 240.000 
langdurig zieken in 
Vlaanderen mogen 
we niet afschrijven’

Met meer dan twee miljoen landgenoten tussen 
de 20 en 64 jaar die niet aan de slag zijn, heeft 
dit land een enorm potentieel dat vandaag niet 
benut wordt op de arbeidsmarkt� De afgelopen 
maanden waren nochtans absolute record
maanden wat openstaande vacatures betreft�
 
‘Toch moet ik uit het paarsgroene begrotings
akkoord concluderen dat de geplande hervor
ming van de arbeidsmarkt vooral een hervorming 
is richting méér uitkeringen� En het zijn opnieuw 
de Vlamingen die de rekening zullen betalen’, 
zegt Kamerlid Björn Anseeuw� 

Het ontbreekt paarsgroen aan echt activerende 
maatregelen zoals het versterken van de 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, 
het afbouwen van het brugpensioen (SWT) en het 
flexibiliseren van ons rigide arbeidsrecht� ‘Deze 
regering doet geen fundamentele hervormingen 
die jobs zullen creëren� Maar ze houdt in haar 
begroting wél rekening met een compleet 
onrealistische jobgroei� Dankzij paarsgroen 
stevent dit land af op het grootste begrotings
tekort van de hele EU�’

Björn Anseeuw: 
‘Begrotingsakkoord 
is hervorming  
richting méér  
uitkeringen’

PAARS-GROENE 
HERVORMING 

ARBEIDSMARKT
WERKLOOSHEIDS-

UITKERINGEN
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Axel Ronse (links) en Björn Anseeuw:  
‘De situatie is in de drie gewesten anders 
en dat vergt een andere aanpak.’
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‘ 720.000 EURO 
PER MAAND 
VOOR NIET
UITGEVOERDE 
CORONATESTEN’
Uit een parlementaire vraag van Kamerlid 
Frieda Gijbels blijkt dat de paars-groene 
regering elke maand 720.000 euro uitbetaalt 
aan acht testcentra, op voorwaarde dat die 
2.000 testen per dag uitvoeren. Maar de 
testcentra halen dat streefcijfer bij lange niet. 
Gijbels bond de kat de bel aan.  

Kamerlid Frieda Gijbels wil dat 
testcapaciteit wordt herbekeken

et federale testplatform werd destijds 
opgericht om de testcapaciteit voor het 
coronavirus op te drijven en daarmee 
het tekort aan tests aan te pakken. 
Voor de werking van één jaar betaalt 
de federale overheid daarvoor bijna 70 
miljoen euro, op voorwaarde dat men 
dagelijks 2.000 testen zou uitvoeren.

Het testplatform wordt op een forfaitaire 
wijze vergoed voor de personeelskosten 
die nodig zijn om die 2.000 testen per 
dag te analyseren. Dat betekent dat 
de acht testcentra samen minstens 
16.000 testen per dag zouden moeten 
uitvoeren, waarvoor ze 720.000 euro per 

centrum per maand krijgen. ‘Maar uit de 
data van Sciensano blijkt dat de labs het 
vooropgestelde aantal testen bij lange 
niet bereiken. Waarom heeft minister 
Vandenbroucke dat nooit geëvalueerd 
en bijgesteld?’ zegt Frieda Gijbels.

Met de vingers zitten draaien
Uit data van Sciensano blijkt dat slechts 

één lab sinds januari van dit jaar de 
vooropgestelde 2.000 testen per dag 
haalde, maar enkel in de maand maart. 
Het lab in Gent deed in juni zelfs 
maar gemiddeld 160 testen per dag. 
‘De financiering werd op geen enkel 
moment geëvalueerd en aangepast aan 
de realiteit. Het personeel moest dus 
met zijn vingers zitten draaien. Hoe is 

‘We hadden al dat geld 
en hooggekwalificeerde 
personeel ergens anders 
kunnen inzetten’
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dat mogelijk? We hadden die financiële 
middelen en dat hooggekwalificeerde 
personeel ergens anders kunnen 
inzetten.’

Volgens Frieda is het hoog tijd om 
de nood aan federale testcapaciteit 
grondig onder de loep te nemen en de 
financiering te herzien en af te schalen. 
Ze stelt eveneens het bestaan van het 
federale testplatform in vraag, omdat 
de meeste coronatesten in ons land 
uiteindelijk werden onderzocht in 
reguliere laboratoriumnetwerken en niet 
binnen het federale testplatform.

Weinig vertrouwen
‘De overheid gaf voortdurend de indruk 
weinig vertrouwen te hebben in de 
reguliere labs en hun werking. Zo heeft 
het klassieke circuit van ziekenhuislabs 
zijn capaciteit opgeschaald en stond 
ook het lab van Rode Kruis-Vlaanderen 
klaar om in te springen. Dat laatste lab 
werd echter nauwelijks gevraagd. Door 
zo ondoordacht een nieuw platform uit 
de grond te stampen, laat de overheid 
zien dat we onze centen toch best niet al 
te veel aan haar toevertrouwen.’

Het signaal van Frieda Gijbels wierp 
alleszins zijn vruchten af: minister 
Vandenbroucke verklaarde in de pers dat 
de financiering binnenkort geëvalueerd 
en mogelijk bijgesteld zal worden. 

Koen Daniëls

Vandaag is het telkens jaren wachten 
op resultaten van internationale 
onderzoeken zoals PISA, TIMMS en 
andere om te weten te komen hoe het 
met de onderwijskwaliteit in Vlaanderen 
is gesteld. De N-VA wil die onderwijs-
kwaliteit sneller evalueren dankzij 
centrale proeven. 

‘We moeten soms drie tot zes jaar wachten 
voor we resultaten hebben van inter-
nationale onderzoeken. Dat is te lang’, zegt 
onderwijsspecialist en Vlaams volksver-
tegenwoordiger Koen Daniëls. ‘Scholen en 
leerkrachten willen weten waar ze staan en 
welke doelen ze bereiken. Met de centrale 

proeven kunnen we sneller ingrijpen 
en zetten we onze onderwijskwaliteit 
opnieuw voorop.’

Met centrale proeven zullen scholen sneller 
zicht hebben op hun sterke punten en 
werkpunten. Ook voor de onderwijsinspec-
tie en de pedagogische begeleiding leveren 
ze waardevolle informatie. Klassenraden 
kunnen de resultaten van de proeven 
samen met alle andere evaluaties gebruiken 
bij de begeleiding van leerlingen. ‘Het is 
absoluut niet de bedoeling om lijstjes te 
gaan publiceren in kranten. Het doel van de 
proeven is wel om de leerwinst te vergroten 
en bij te sturen wanneer scholen hun 
doelen niet bereiken.’

LEERWINST VERGROTEN 
MET CENTRALE PROEVEN

In 2022 verdwijnen voor 201,6 miljoen 
euro kosten uit de elektriciteitsfactuur. 
‘In tegenstelling tot de federale 
regering kiezen we voor maatregelen 
die ten goede komen aan álle 2,8 
miljoen gezinnen en alleenstaanden’, 
zegt Vlaams minister van Energie 
Zuhal Demir.

De Vlaamse Regering zal volgend jaar 
166,6 miljoen euro minder kosten laten 
door rekenen via de openbare dienst-
verplichtingen van de netbeheerder. 
Omdat de federale overheid daarop ook 
21 procent btw aanrekent, verdwijnt 

in totaal 201,6 miljoen euro uit de 
elektriciteits factuur van iedereen die 
op laagspanning is aangesloten.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering 
om de subsidies voor nieuwe fossiele 
gasaansluitingen bij nieuwbouw stop 
te zetten vanaf midden 2022. Daardoor 
kan de regering bijkomend 34 miljoen 
euro uit de energiefactuur halen. Zuhal 
Demir gaat het komende jaar nog bekijken 
welke initiatieven mogelijk zijn om de 
elektriciteitsfactuur structureel te doen 
dalen. Een belangrijke werf blijft het 
afbouwen van de historische schuld aan 
groenestroomcertificaten.

VLAANDEREN VERZACHT 
ENERGIEFACTUUR 

VLAAMS

VLAAMS

Zuhal Demir
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DOORPRIKT DE 
ILLUSIES VAN 
PAARSGROEN

‘ DEZE REGERING 
ZAL BITTER WEINIG 
KLAARSPELEN’
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partij van het land was. Nu zijn de 
Vlaamse liberalen maar de zevende 
speler. Hun zetels zijn niet eens nodig 
voor de meerderheid. Het is duidelijk 
wie de lakens wel uitdeelt: de PS. En 
laat die partij zich nu net als opgejaagd 
wild gedragen, als gevolg van de stevige 
score die de communisten laten noteren 
in de Franstalige peilingen. Open Vld 
en CD&V ondergaan de wet van de 
sterkste. De regie gebeurt door links.’  

Heb je het bochtenwerk al verteerd waar-
mee de regering tot stand kwam?
‘Neen, en ik heb nochtans een goede 
spijsvertering. (lacht) Toen Gwendolyn 
Rutten in 2019 voluit voor paars-groen 
ging, boorde Alexander De Croo dat 
idee nog publiekelijk de grond in. Ik heb 
voor de gelegenheid Het Laatste Nieuws 
van 31 augustus 2019 bewaard. Daarin 
verklaarde De Croo een dergelijke 
regering nooit te zullen steunen, zélfs 
niet als hij het premierschap daarvan op 
een schoteltje aangeboden zou krijgen. 
(haalt de krant boven) Ik citeer: ‘Open 
Vld heeft het niet goed gedaan bij de 
verkiezingen. Wij zijn de zevende partij 
in het parlement. Je moet de democratie 
respecteren. Als eerste minister zonder 
slagkracht ben je de dweil van je rege-
ring.’ Die dweil-uitspraak heb ik hem 
het afgelopen jaar in de Kamer wel eens 
nat in het gezicht gegooid. En ik zal dat 
blijven doen, tot dit onsamenhangende 
‘project’ spaak loopt.’ 

Hoe doet je opvolger Sammy Mahdi (CD&V) 
het op asiel en migratie? 
‘Ik zie wel goede wil, maar nog meer 
naïviteit. Deze regering maakte 
groen-linkse beleidskeuzes die in geen 
enkel ander Europees land gemaakt 

heo, paars-groen gaat zijn tweede jaar in. 
Welke balans maak jij op?
‘Paars-groen is een klassiek linkse 
regering van budgettaire onverantwoor-
delijkheid, veel extra’s voor inactieven 
en facturen voor de middenklasse. Het 
gevolg is dat we in 2024 naar de slechtste 
begroting gaan van heel Europa. 
Dat zegt het IMF, het Internationaal 
Monetair Fonds. We dreigen in een 
Grieks scenario te belanden. België als 
zieke man van Europa.’
 
Hoe is het zover kunnen komen?
‘Open Vld en CD&V hebben het aarts-
moeilijk om hun stempel te drukken op 
deze regering. Dat heeft alles te maken 
met de interne kracht verhoudingen. 
Guy Verhofstadt kon tijdens de vorige 
paars-groene regering wel akkoorden 
forceren omdat zijn regering een brede 
meerderheid had in beide taalgroepen 
én omdat zijn VLD ook de grootste 

worden en die niet te verdedigen vallen. 
Denk aan het verbod op de gedwongen 
repatriëring van illegale gezinnen. België 
heeft daardoor de facto een open grens 
voor elke persoon met een minderjarig 
kind. Dat die maatregel de kinder-
armoede in onze steden en gemeenten 
onvermijdelijk doet toenemen: daarover 
zwijgt links zedig.’ 

‘In de Europese migratiediscussie 
blijft Sammy Mahdi kiezen voor de 
failliete aanpak van het verleden. De 
Europese buitengrens moet koste wat 
het kost openblijven opdat illegale 
migranten eerst een asielaanvraag 
kunnen indienen op Europese bodem. 
Het probleem daarbij is dat die mensen, 
eenmaal ze binnen zijn, nog heel 
moeilijk te repatriëren zijn. Daarvoor 
zorgen allerlei procedurele bezwaren, 
identificatieproblemen en tegenwerking 
van de landen van herkomst. Mahdi 
blijft volharden in het model van pappen 
en nathouden. De mensensmokkelaars 
varen er wel bij.’

Op je veelgelezen blog Theo Tuurt heb je 
het over ‘de verloren jaren op migratie’.
‘Inderdaad. De weinige hervormingen 
waartoe CD&V zelf bereid is, krijgen ze 
in de regering niet klaar. Neem nu het 
wetsontwerp rond de woonstbetreding, 
waarmee de politie via een rechterlijke 
machtiging de toelating krijgt om 
illegalen bij hen thuis op te halen. Die 
wet is absoluut noodzakelijk, maar 
onmogelijk voor de PS. Na CD&V’er 
Koen Geens eerder probeerde Sammy 
Mahdi het nu nog eens, in sterk 
afgezwakte versie, maar hij kreeg een 
stalinistisch njet in het gezicht. Zelfs 
heldere afspraken in het regeerakkoord 
worden niet ingewilligd door de linkse 
partijen. Bij zijn aantreden pakte Sammy 
Mahdi breed uit met twee nieuwe 
gesloten centra voor illegalen. Maar 
in werkelijkheid komt daar niets van 
in huis. De PS en Ecolo/Groen stellen 
intern hun veto.’ 

‘Om de kelk der vernederingen helemaal 
te ledigen, stemmen CD&V en Open Vld 
dan nog braafjes elk voorstel van onze 

‘De belangen van de Vlamingen worden in 
deze regering onvoldoende behartigd.’ Dat 
Theo Francken nog niets aan grinta heeft 
ingeboet, ondervinden de federale ministers 
wekelijks in de Kamer. Voor LEO maakt hij 
de even vlijmscherpe als onverbiddelijke 
analyse van één jaar paars-groen. ‘Wat mij 
nog het meeste stoort, is de hautaine houding 
tegenover de oppositie in het parlement.’

• geboren op 7 februari 1978 in Lubbeek
• studeerde in 2001 af als licentiaat Pedagogische 

Wetenschappen (KU Leuven)
• is vervolgens tot 2004 en van 2008 tot 2009 

fractiemedewerker in het Vlaams Parlement
• raadgever (20052008) en adjunctkabinetschef 

(20092010) van Geert Bourgeois
• raakt in 2010 verkozen in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 
• staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 2014 tot 2018
• zetelt sinds 2018 opnieuw als Kamerlid
• woont met zijn vrouw An, dochter Erin en zoontje Nelis 

in Lubbeek, waar hij ook burgemeester is

‘Open Vld en CD&V 
ondergaan de wet 
van de sterkste. 
De regie gebeurt 
door links’

T
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N-VA-fractie weg. Ook al gaat het om 
voorstellen die de logica zelve zijn en 
die onze buurlanden al jaren geleden 
invoerden. Het is stilstand troef. Met 
zware gevolgen overigens, want 
ondertussen zit dit land weer volop in 
een opvangcrisis, moet Fedasil op zoek 
naar duizenden bijkomende bedden en 
grommen burgemeesters en bevolking 
van onvrede.’
 
Ondanks alles staan de regeringspartijen 
in de peilingen wel op verlies, maar lijkt de 
neergang toch al even gestuit?
‘Laat ons eerlijk zijn: daar heeft corona 
veel, zo niet alles mee te maken. In 
tijden van crisis verlangt de bevolking 
naar leiderschap. De gezondheidscrisis 
en de draconische coronamaatregelen 
hebben de normale politieke debatten 
in de media doen verstommen. Ook de 
parlementaire controle leed daaronder. 
Probeer maar eens vanachter je compu-
ter een minister het vuur aan de schenen 
te leggen. Het is cru om te zeggen, na al 
het menselijke leed, maar politiek gezien 
was de epidemie een godsgeschenk voor 
deze wankele coalitie. Het verlengde 
de wittebroodsweken van paars-groen 
tot een wittebroodsjaar. Daarbij werd 
élke budgettaire discipline overboord 
gegooid, tot groot jolijt van socialisten 
en groenen.’

Gelukkig hebben we de ‘nieuwe politieke 
cultuur’ nog die deze regering huldigt ... 
‘(lacht schamper) Juist ja. Hoe zou het 
daarmee nog zitten? Al die beloftes over 

van zijn eigen begrotingstabel. En dit 
jaar was het weer prijs. Nog voor hij de 
Kamer inlichtte, trok de premier met 
zijn state of the union doodleuk naar 
de media.’

Lijkt dat lijstje er, paradoxaal genoeg, niet 
op te wijzen dat Vivaldi alsnog een hechte 
ploeg is? 
‘Vergis u niet. Nu het coronaspook 
stilaan bedwongen is, komen ook de 
oude ideologische breuklijnen opnieuw 
aan de oppervlakte. Denk aan de 
vaudeville rond de hongerstakers en 
rond de benoeming van hoofddoek-
activiste Ihsane Haouach in het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen. Het neutraliteitsdebat heeft 

‘De Vlaamse coalitie
partners gaan nog liever 
plat op hun buik in elk 
symbooldossier, dan de 
regering te doen vallen’

respectvol met elkaar omgaan, samen 
een verbindend project maken, weg 
van de polarisatie. Allemaal praatjes die 
amper een jaar later al grotesk gebleken 
zijn. Over elk dossier van belang rollen 
Bouchez (MR) en Magnette (PS) vech-
tend over straat. Maar wat mij nog het 
meeste stoort, is de hautaine houding 
van de federale regering tegenover de 
oppositie in het parlement. Ministers 
dagen niet op, informatie wordt niet 
vrijgegeven, elk oppositievoorstel wordt 
weggestemd … Het lijstje is lang. Het 
begon al tijdens het investituurdebat 
vorig jaar. Toen vond de eerste minister 
het nodig om mij uit te schelden voor 
kleuter, nota bene omdat ik hem 
– terecht – wees op een foute lezing 
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diepe wonden geslagen tussen de MR 
en de PS. De groenen gedragen zich 
in dit gevoelige dossier als stokebrand. 
Zij gaan onvermurwbaar voor de 
moslimstem in de grootsteden en 
zullen dus niet nalaten om die wond 
opnieuw te doen ontsteken. CD&V 
en Open Vld staan erbij en kijken 
ernaar. Op migratie poogt Mahdi in 
de volksgunst te geraken, maar hij zit 
in de tang van groenen en socialisten. 
Zij zullen in de ministerraad elke vraag 
tot rationeel migratiebeleid blokkeren. 
En zo zijn er nog talloze symbolische 
twistappels waarbij de coalitiepartners 
met getrokken messen tegenover elkaar 
staan. Denk aan de pensioendiscussie. 
En de kernuitstap.’

Een regering die inhoudelijke coherentie 
mist, speelt doorgaans weinig klaar. 
‘Behalve wat cadeaus uitdelen, 
doorgaans aan de achterban van de PS, 
zal deze regering inderdaad bitter weinig 
klaarspelen. Neem nu het sociaal-econo-
mische luik. Daar zijn meer partijpoli-
tieke veto’s te tellen dan bereidwilligheid 
tot hervorming. Daarvoor houden 
rood en blauw elkaar in een te forse 
wurggreep. Het interprofessioneel loon-
akkoord is daarvan de beste illustratie: 
geen activering, vroegere landingsbanen, 
hogere minimumlonen betaald door 
de overheid. Deze regering beloont een 
leger aan inactieven, maar Conners 
Debora aan de kassa van de supermarkt 
krijgt zelfs geen energiepremie. Het 
bereikte compromis was simpel: ‘Jullie 
laten onze inactieve kiezers met rust, 
dan blijven wij van jullie rijke kiezers 
af ’. De rekening is wederom voor de 
middenklasse. Om dezelfde reden zal 
er ook niets komen van de ‘grote fiscale 
hervorming’ waarvan CD&V-minister 
Vincent Van Peteghem droomt. Nóg 
meer dan Open Vld past CD&V 
als een tang op een varken in deze 
belgicistische en progressieve regering. 
Het is een kapitale strategische fout 

geweest om daarin te stappen en ik zie 
voor die partij momenteel geen enkele 
reddingsboei.’

Zal deze regering de eindmeet halen? 
‘(denkt na) Al slepend, misschien. 
Toch zou ik er geen geld op inzetten. 
Zeven regeringspartijen is zelfs voor 
dit surrealistische land van het goede 
te veel. De Vlaamse coalitiepartners 
zelf gaan nog liever plat op hun buik in 
elk symbooldossier, dan de regering te 
doen vallen. De schrik voor de kiezer is 
te groot. Maar aan Waalse kant speelt 
dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis 
Bouchez ontpopt zich al een poos met 
succes tot rechtse oppositieleider binnen 
de regering. Eens de peilingen die harde 
confrontatiekoers belonen, is het niet 

ondenkbeeldig dat Bouchez die zal 
willen verzilveren. Symbooldossiers om 
de regering over te laten vallen zijn er 
bij de vleet, met de kernuitstap als eerste 
verraderlijke klip.’ 

We zien het, Theo: je staat scherp! 
‘(lacht) Daar kun je van op aan. Maar 
niet alleen ik sta scherp. Heel onze 
fractie staat scherp, met op kop onze 
fractievoorzitter Peter De Roover. 
We voeren voluit oppositie. Mét respect, 
maar ook met spierballen waar dat 
nodig is. De belangen van de Vlamingen 
worden in deze regering onvoldoende 
behartigd. Daarover gaan wij assertief 
waken. In elke parlementaire vergade-
ring en ook daarbuiten. Van vandaag tot 
in 2024.’ 

Het begrotingsakkoord dat de paars-
groene regering bereikte is een maat 
voor niets. Het klokte af op minder dan 
2 miljard euro besparingen bovenop het 
reeds bestaande beleid. 

‘En dat op een begrotingstekort van 20 miljard 
euro� Peanuts’, reageert fractievoorzitter Peter 
De Roover� ‘Eerder voorspelde het IMF dat België 
afstevent op het grootste begrotingstekort van de 
Europese Unie� Met dit begrotingsakkoord wordt 
dat werkelijkheid�’

Daarnaast kondigt de regering voor meer dan een 
miljard nieuwe taksen aan en worden er geen 
extra maatregelen genomen om de energiefactuur 
betaalbaar te houden voor wie niet geniet van het 
sociaal tarief� ‘Het is de werkende, sparende en 

ondernemende Vlaamse middenklasse die het 
gelag betaalt van dit paarsgroene begrotings
akkoord� En dat met een belastingdruk die al 
hoger is dan vijftig procent en met meer dan 
twintig jaar liberalen in de regering� Heel straf�’ 

Geen respect
Ook de belofte van de regeringDe Croo voor 
politieke vernieuwing blijft dode letter� Zo mocht 
minder dan de helft van de parlementsleden 
aanwezig zijn in het halfrond wegens onwettige 
coronamaatregelen en ontving de pers alle 
informatie nog voordat de parlementsleden die 
konden inkijken� ‘Onze fractie besloot daarom 
de speech van de premier niet bij te wonen en 
enkel deel te nemen aan de begrotingsdebatten� 
Wij weigeren te fungeren als decor voor een 
regering die het parlement niet respecteert�’

Peter De Roover:  
‘Vlaamse middenklasse betaalt  
het paars-groene gelag’
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Bert Wollants
Dag Bert, welke app kan jij niet missen? 
‘Twitter, denk ik� Ik vind dat een belangrijk medium 
om mijn inzichten te delen over ons energiedebat� 
Het is niet altijd zo’n sexy topic, maar het raakt 
mensen wel in hun dagelijkse leven, in hun 
portemonnee� Dat bleek ook tijdens de Facebook 
Live die ik op de Facebookpagina van de NVA 
deed over dat thema� Ik vind het heel aangenaam 
om rechtstreeks in dialoog te gaan over de 
toekomst van ons beleid en wat dat betekent voor 
onze energie factuur� Plus, ik kan op Twitter ook 
razendsnel al die groene dogma’s ontkrachten 
(lacht)�’ 

Aan welke tweets over energie erger je je dan 
het meest?
‘Ongefundeerde antikernenergieboodschappen� 
Kerncentrales stoten geen CO2 uit, zorgen voor 
betaalbare energie en zijn betrouwbaar� Als we de 
twee jongste kerncentrales openhouden, dan blijft 
onze energiefactuur redelijk en onze bevoorrading 
verzekerd� Ik erger me dan ook aan mensen die 
enorme doemscenario’s creëren rond kerncen
trales en de vergelijking maken met bijvoorbeeld 
Tsjernobyl� Zo’n ramp is in ons type kerncentrales 
gewoonweg technisch onmogelijk�’ 

Welke energie-expert moeten we nog volgen 
op Twitter? 
‘Voor een brede visie op het energiebeleid in 
Nederland, België en internationaal, moet je zeker 
Martien Visser volgen, een Nederlandse lector 
energietransitie� Een man die niet te beroerd is 
om van elke energiebron de voor en nadelen te 
benoemen� Dat hij net zoals de NVA ook telkens 
haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in 
het vizier houdt, maakt het des te interessanter�’

Voor Bert Wollants (°1979) was engagement op jonge 
leeftijd al een werkwoord. Hij was leider bij de KSA, 
voorzitter van de jeugdraad en bestuurslid van KSJ-
KSA- VKSJ. Met zijn opleiding als milieucoördinator en 
enkele jaren werkervaring bij de Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM) werd hij in 2005 raadgever 
op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Geert 
Bourgeois. Na de verkiezingen van 2010 kon hij zelf als 
parlementslid aan de slag in het federale parlement.

 bert�wollants@nva�be
 fb�com/wollantsbert  @BertWollants
 www�bertwollants�be  @wollantsbert



Vroeger was ze een Vlaams welpje, nu een 
Vlaamse leeuwin. Als volbloed onderneemster 
kent ze perfect de troeven van haar stad. En 
sinds 2019 slaat ze vanuit de oppositie de 
ingedommelde meerderheid om de oren met 
wat beter kan. LEO trok naar het mooie Brugge, 
de thuishaven van Nele Caus.

olitiek: je staat daarmee op en je gaat 
ermee slapen. Ik denk niet dat politiek 
iets is dat je er eventjes bijneemt. Als er 
een politiek beest in je zit, dan ben je daar 
voortdurend mee bezig.’ Maak kennis met 
Nele Caus, sinds 2019 gemeenteraadslid 

voor de N-VA in Brugge. Nele ontvangt LEO in 
Piazza Carlito’s, het Italiaanse restaurant dat ze in 
volle coronacrisis overnam. Naast politica is Nele 
namelijk volbloed onderneemster. 

Geen wonder dus dat de Brugse N-VA aan haar 
mouw trok in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018. ‘Men zocht iemand nieuw 
en jonger, liefst uit de ondernemerswereld. In 
Brugge kom je dan snel uit bij horeca en toerisme.’ 
En dus bij Nele Caus. Lang moest ze er niet over 
nadenken. ‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest 
in de politiek. En ik kom uit een Vlaams nest. Als 
klein meisje ging ik al met mijn grootouders naar 
de IJzerbedevaart. Toen was ik een Vlaams welpje, 
nu ben ik een Vlaamse leeuwin.’ In 2018 kreeg ze 
onmiddellijk de tweede plaats achter lijsttrekker Pol 
Van Den Driessche. Samen met Pol en drie andere 
Brugse N-VA’ers zetelt ze nu in de oppositie. 

Gedurfd en ambitieus
Wie zich afvraagt of Nele een politiek beest is: wan-
neer LEO vraagt welke uitdagingen Brugge heeft, 
is ze voor een uur vertrokken. ‘Brugge heeft enorm 
veel troeven, maar speelt die veel te weinig uit. Het 
mag allemaal wat gedurfder en wat ambitieuzer. 
Meer rock-‘n-roll. In de laatste 30 jaar is Brugge 
wat in slaap gesukkeld. Op piekmomenten zit er 
veel leven in de brouwerij. Maar daartussen hebben 
we nog veel kalme periodes. Men spreekt niet voor 
niets van Bruges-la-Morte. Als je in de winter na zes 
uur ’s avonds buitenkomt, zie je wat men daarmee 
bedoelt.’

P
‘ Er mag hier 
wat meer 
rock-‘n-roll 
komen’

   VAN 
NELE CAUS

HETBrUgge
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Volgens Nele heeft het Brugse stadsbestuur te lang 
gedacht dat de toeristen vanzelf zouden komen. ‘Maar 
dat is niet zo. Brugge is een sterk merk, maar een sterk 
merk moet zichzelf op de kaart blijven zetten. Nu ook, 
in en na corona, heeft het stadsbestuur Brugge veel te 
weinig op de kaart gezet om de binnenlandse toerist te 
overtuigen. Ons klassieke doelpubliek was weggevallen 
en men heeft te weinig bekeken hoe men andere 
toeristen kon charmeren. Onze klassieke recepten van 
mooie gebouwen, Unesco-erfgoed, chocolade en bier: 
daarmee halen we het niet bij de binnenlandse toerist. 
Om over het jongerenpubliek nog maar te zwijgen.’

Wat dat jongerenpubliek betreft: een van de uitdagingen 
is Brugge als studentenstad. ‘We hebben een univer-
siteitsafdeling en hogescholen met veel richtingen in 
innovatieve sectoren. Maar waar zullen al die studenten 
aan het werk gaan? Het zal niet hier zijn, want we 
hebben nog altijd veel te weinig hoogtechnologische 
bedrijven. Men spreekt al 30 jaar over een zogenaamde 
headquarters-zone, maar ze is er nog altijd niet.’

Zoals in zowat elke Vlaamse stad en gemeente is 
mobiliteit ook in Brugge een lastig thema. ‘Brugge is een 
middeleeuwse stad. Die is er niet op voorzien om daar 
hele dagen gemotoriseerd verkeer door te jagen. We 
moeten nadenken over hoe we onze stad goed bereikbaar 
maken en tegelijkertijd de historische binnenstad 
leefbaar en aangenaam houden. En dan denk ik dat we 
stilaan werk moeten maken van het occasioneel autoluw 

‘Brugge is een 
sterk merk, maar 
een sterk merk 
moet zichzelf op 
de kaart blijven 
zetten’

• pittige schorpioen uit 1981
• 11 jaar samen met haar Vlaamse leeuw Karel Hessels
• mama van Lennert, plusmama van Effren en Iben
• (mede)zaakvoerder van Italiaans restaurant Piazza Carlito’s, 

wijnbar/feestzaal L’Uva en Pergola Kaffee
• gemeenteraadslid voor NVA Brugge sinds 2019
• houdt van mode, het goeie bourgondische leven, reizen, een 

stevig rock of metaloptreden, kunst, het strand, die kleine 
gestolen geluksmomentjes, …

HET BRUGGE VAN NELE CAUS

of verkeersvrij maken van die binnenstad. 
De handel gaat daar zeker niet onder 
lijden.’

Een andere uitdaging die Nele ontdekte 
tijdens huis-aan- huisbezoeken is een-
zaamheid. ‘Ik trok vaak grote ogen van 
wat ik aantrof achter gesloten deuren. 
Corona heeft dat nadien sterk aan de 
oppervlakte gebracht. Mensen vangen 
elkaars signalen niet meer op en voelen 
het niet meer aan wanneer iemand problemen heeft. 
Ik kan niet tegen uitsluiting. Dat heb ik al van kleins af 
aan. Wanneer op school een kindje gepest of uitgesloten 
werd, was ik de eerste die tussenbeide kwam.'

Alarmerende berichten
En dan is er Zeebrugge. ‘Een van onze belangrijkste 
deelgemeenten. Veel te lang verwaarloosd. Nochtans 
zit daar de belangrijkste werkgever: de haven. Om op 
internationaal niveau te blijven meespelen, moet daar 
dringend de nieuwe zeesluis komen. Daar moet de 
politiek volop haar schouders onder zetten, ook met het 
oog op de toekomstige samenwerking met de haven van 
Antwerpen, waar ik vol vertrouwen naar uitkijk.’

Een mens zou het bijna vergeten, maar Zeebrugge 
heeft ook een groot strand. Al denken de meeste 
Vlamingen aan iets anders wanneer het over 
Zeebrugge gaat. ‘Trans migranten. Dat zou niet een van 

'In de laatste 30 jaar is Brugge wat in slaap gesukkeld.'
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Het lukt de Brugse N-VA-fractie overigens wel om 
te wegen op het beleid, meent Nele. ‘De meerderheid 
geeft dat zelf toe. Wij stellen ons ook altijd op als 
een echte aanbodpartij en gaan geen enkel debat 
uit de weg, weliswaar steeds na een grondige 
voor bereiding. Zoals wat ik zei over de autoluwe 
binnenstad. Mensen uit mijn omgeving in de 
horeca zeiden: Ga je als ondernemer en als N-VA’er 
echt voor een verkeersvrije stad? Ik zeg dan dat we 
uiteraard het slechte voorbeeld van Gent niet willen 
volgen, maar dat we vooral het debat op gang willen 
trekken.’

‘Voor mij is Brugge de mooiste stad van Vlaanderen.’ 
Nele zegt het een aantal keren tijdens ons gesprek. 
‘Wij zien onze stad graag. Onze slogan bij de 
verkiezingen was Zot van Brugge en dat is ook zo. 
Brugge is een op en top Vlaamse stad, met al haar 
bourgondische troeven. Dat Vlaamse karakter moeten 
we meer uitspelen, als fiere Vlamingen. Zoals de 
mannen van Gruuthuse dat zeiden: plus est en vous.’ 

mijn speerpunten moeten zijn, maar 
ik kom daarover toch bijna elke 
gemeenteraad tussen. De aanpak 
in Brugge is volledig verkeerd. 
Veel te laks. Men blijft maar het 
onmenselijke verdienmodel van 
mensensmokkelaars in stand 

houden. Het zijn bovendien niet allemaal lieverdjes of 
slachtoffers die daar zitten.’

Nele krijgt regelmatig alarmerende berichten van 
inwoners van Zeebrugge. ‘Ze zeggen: Nele, dat is hier 
niet meer te doen. Van ’s morgens tot ’s avonds lopen die 
transmigranten daar rond. Ze intimideren de mensen. 
De vrouwen durven na een bepaald uur niet meer 
alleen op straat, je wordt continu aangesproken met 
‘geef mij sigaretten, geef mij drank, het is jouw plicht, 
want wij zijn arm en op de vlucht’. Velen hebben geen 
respect: ze breken binnen in tweede verblijven en doen 
hun behoefte midden in de woonkamer. Met de Brexit 
is het probleem overigens niet verminderd.’

Het strand van  
de Bruggelingen
 
De vraag naar haar lievelingsplekje noemt 
Nele Caus ‘een moeilijke’� ‘Met onze 
zaak Pergola Kaffee zitten we op een van 
de mooiste locaties van Brugge, aan de 
Groenerei� De Markt van Brugge, dat klinkt 
cliché, maar je ziet daar de hele wereld 
samenkomen en daar hou ik wel van� Van 
de stillere plekjes kies ik het strand van 
Zeebrugge� Daar kan je echt efkes tot rust 
komen, met op de achtergrond stil maar 
zeer pertinent aanwezig de haven� Ik heb 
vroeger aan zee gewoond, ik ben een 
strandmeisje� Zeebrugge is geen badplaats 
waar iedereen naartoe gaat� Dat is ons 
strand, het strand van de Bruggelingen�’ 

Het strand van Zeebrugge, een plek 
waar Nele graag gaat uitwaaien.
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Na de versoepeling van de coronamaatregelen stropen 
heel wat lokale N-VA-afdelingen enthousiast de mouwen 
op om opnieuw activiteiten en acties te organiseren. Een 
blij weerzien met leden, vrienden en sympathisanten!

N-VA Herzele hield haar 
tiende eetfestijn� Alle gasten 
werden in de watten gelegd 
in De Wattenfabriek� Na een 
heerlijke maaltijd konden ze 
genieten van een toelichting 
door Vlaams minister 
Zuhal Demir�

Ook in Hamme organiseerde de 
afdeling een succesvolle editie van 
haar eetfestijn� Zo’n afdelingsactivi
teit spijst niet alleen de afdelingskas� 
Ze wakkert ook het groepsgevoel 
aan binnen het bestuur en bij de 
vrijwilligers die een handje komen 
toesteken� 

Op de pensenkermis van 
N-VA Halle zag een breed 
lachende Mark Demesmaeker 
alleen maar gelukkige leden die 
elkaar eindelijk nog eens zonder 
mondmasker konden zien� 250 
gelijk aardige blije gezichten 
zagen we op de barbecue van 
N-VA Leopoldsburg�

In Antwerpen liep een 
grote groep NVA’ers de 
AG Antwerp 10 Miles� Ze 
lieten zich sponsoren en 
konden zo liefst 20�000 
euro schenken aan de 
scouts voor de bouw van 
een nieuw scoutslokaal en 
de aankoop van aangepast 
materiaal� 
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Bovenop de landelijke evenementen 
vielen er de voorbije maand ook heel wat 
lokale verjaardagsfeestjes te vieren. Er 
was vaak taart, uiteraard, en een speciale 
attentie voor de pioniers en sterkhouders 
van de afdelingen. Zij werden in de 
bloemetjes gezet en kregen een unieke 
gevulde koekendoos cadeau. 

Kunt u niet wachten om zelf zo’n 
koekendoos, een speciale pin, het 
gezelschapsspel Vlaamse Welpen of 
andere hebbedingen rond 20 jaar NVA 
in huis te halen? Bestel ze dan snel via 
onze webwinkel:  
www�nva�be/webwinkel

#vlaanderenhoudtvandekoers Tijdens het WK wielrennen deelden 
N-VA-afdelingen in gemeenten langs 
het parcours liefst 14.000 wielerpetjes, 
750 Vlaamse koersvlaggen en 1302 
Leeuwenvlaggen uit. Zag u trouwens 
onze tifo al – ons reuzenspandoek van 
10 op 20 meter? 

Voor wie het 
miste, maakten 
we een sfeer-
reportage die u 
kan herbekijken 
op het YouTube-
kanaal van de 
N-VA.

De bestuursploeg van N-VA 
Meulebeke kwam weer op 
straat voor een zwerfvuilactie� 

Met de start van het nieuwe academie
jaar schoot ook Jong N-VA weer uit de 
startblokken� In Leuven, in Edegem 
en in tal van andere studentensteden 
en afdelingen organiseerden de 
jongeren gespreksavonden� 

17LEO Magazine van de NVA

Nadine De Stercke (N-VA Gavere)

Vera Celis en Benny Eyckmans (N-VA Geel)

N-VA Lommel

Unieke  
koekendoos  
voor 20 jaar N-VA
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Nadia Sminate, Mathias Vanden Borre en Maaike De Vreese slaan alarm.
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geloofsgemeenschap moet drie jaar op een 
lijst staan zonder verscherpte controle. ‘Dat 
zal in Brussel tot een grote erkenningsgolf 
leiden, zonder dat de overheid op de hoogte 
is van wat er achter gesloten deuren gebeurt. 
We moeten net permanent de vinger aan de 
pols houden en erop toezien dat buitenlandse 
predikers onze democratische rechtsprincipes 
en fundamentele mensenrechten respecteren. 
Dat is vandaag al te weinig het geval en 
het gaat alleen maar achteruit met deze 
ordonnantie’, zegt Mathias. 

Scherpere controle in Vlaanderen
In Vlaanderen biedt het ontwerp van decreet 
een veel duidelijker kader. ‘Het Vlaamse 
decreet verzoent de godsdienstvrijheid en het 
beperken van planlast met de nood aan con-
trole’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger 

Nadia Sminate. ‘Wat predikt men in bepaalde 
gebedshuizen? Hoe worden zij gefinancierd? 
Een erkenning wordt ook geen win for life 
meer: we zorgen voor scherpere controle en 
remediëring, ook na de erkenning. Dat zal 
gebeuren door de nog op te richten Vlaamse 
Informatie- en screeningsdienst.’

‘Onze waarden en normen, de rechten en 
vrijheden die onze manier van leven en 
van samenleven gedurende decennia vorm 
hebben gegeven, gelden voor iedereen’, 
vult Vlaams Parlementslid Maaike De 
Vreese aan. ‘We stellen vast dat bepaalde 
buitenlandse regimes religie misbruiken om 
geloofsgemeenschappen en de samenleving te 
vergiftigen met een haatdragend discours. In 
Vlaanderen nemen we scherpe maatregelen om 
dat tegen te gaan.’ 

BRUSSEL / VLAAMS

Om subsidies te kunnen krijgen moet een 
geloofsgemeenschap zoals een kerk of 
een moskee erkend worden. In Vlaanderen 
wordt het erkenningsdecreet binnenkort 
bijgestuurd. Ook in Brussel presenteert 
de Brusselse regering haar hervormings-
plannen omtrent de erkenningsprocedure 
van lokale erediensten. In tegenstelling tot 
de Vlaamse plannen zijn die eerder een 
stap achteruit.

ERKENNING LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:
VLAANDEREN CONTROLEERT, 
BRUSSEL LAAT BETIJEN

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal 
voor taan 30 procent van de uitgaven van 
alle erkende lokale geloofsgemeenschappen 
vergoeden. Een zeer grote toegift voor nieuwe 
erkende religies. Wanneer meerdere lokale 
geloofsgemeenschappen beslissen zich te 
verenigingen – lees: fuseren – zal het Gewest 
zelfs 40 procent van de uitgaven terugbetalen. 
Van een concreet verbod op buitenlandse 
inmenging of een sluitend giftenregister is er 
geen sprake. In de toekomst zal de meldings-
plicht voor giften pas gelden vanaf 12.500 euro 
en geloofsgemeenschappen zijn niet verplicht 
om een gedetailleerd giftenregister aan te 
leggen.

Grote zak geld in Brussel
Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre 
volgt de debatten in het Brussels halfrond 
op de voet. Hij blijft op zijn honger zitten, 
vooral wanneer het gaat over de invloed 
van islamisme en salafisme in de Brusselse 
moskeeën. ‘De hervorming biedt geen enkele 
vorm van verscherpte controle of transparan-
tie. PS’er Rudi Vervoort laat de teugels los, 
voorziet een grote zak geld en vraagt in ruil 
nauwelijks verantwoording.’

Bovendien wordt de drempel voor 
erkenning bijzonder laag gelegd. Een lokale 



VLAAMS

VLAANDEREN MOET 
‘SLIMME REGIO’ WORDEN 

EUROPA

Bij de stijgende energieprijzen wordt 
er ook richting Rusland gekeken. Want 
hoewel de Russische president het 
blijft ontkennen, zijn er sterke aanwij-
zingen dat Rusland de 
gasmarkt manipuleert.  

Europa is voor zijn 
energievoorziening 
voor een groot stuk 
afhankelijk van Russisch 
gas. Maar het lijkt er 
sterk op dat de Russische 
gaskraan richting Europa niet helemaal 
open staat. Europees Parlementslid 
Johan Van Overtveldt schreef samen met 
enkele collega’s een brief om de Europese 
Commissie op te roepen een onderzoek 
in te stellen naar die marktmanipulaties. 
Dat onderzoek werd inmiddels ook 
opgestart.  

‘De hele situatie toont eens te meer aan 
dat de Europese Unie op geopolitiek vlak 
erg kwetsbaar is’, zegt Johan. De uitdaging 
bestaat erin om bevoorradingszekerheid 
en geostrategische autonomie te 
garanderen. Daarin kan kernenergie 
een cruciale rol spelen. Kijk maar naar 
Frankrijk, dat een miljard euro gaat 
investeren in moderne, veilige kernener-
gie. ‘In het energiedossier zijn er nog een 
aantal openstaande vragen. De Europese 
instellingen roepen overmacht in. Maar 
klopt dat wel? Had men niet kunnen 
inschatten dat de vraag naar energie na 
de coronacrisis zou exploderen, en dat 
Rusland daar handig gebruik van zou 
maken?’

RUSSISCHE 
MANIPULATIE

Johan Van Overtveldt

De boetes en mogelijke gevangenis-
straffen voor wie dieren mishandelt 
worden fors verhoogd, zowel 
voor burgers als voor bedrijven. 
Dierenbeulen kunnen zo tot vijf jaar 
gevangenisstraf krijgen. Wanneer het 
gaat over recidivisten kan de straf 
zelfs oplopen tot tien jaar gevangenis. 

De straf die je momenteel riskeert bij 
mishandeling of verwaarlozing van 
dieren is in de praktijk onvoldoende 
om ontradend en bestraffend te werken 
voor echte dierenbeulen. Vlaams 

Dieren minister Ben 
Weyts voorziet daarom 
veel strengere én 
effectievere straffen voor burgers en 
bedrijven die dieren mishandelen of 
verwaarlozen. Boetes worden tot 50 keer 
strenger, gevangenisstraffen 20 keer. 

De politie krijgt voor het eerst ook 
de mogelijkheid om dierenbeulen bij 
een eerste misdaad onmiddellijk aan 
te houden, wat bevorderlijk is voor 
een goed onderzoek. Ook wie dieren 
herhaaldelijk verwaarloost of mishan-
delt, riskeert zwaardere straffen. 
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FORS ZWAARDERE STRAFFEN 
VOOR DIERENBEULEN

Ben Weyts

Andries Gryffroy

In een smart city – letterlijk een 
slimme stad – worden informatie-
technologie en het internet der dingen 
gebruikt om de stad te beheren en te 
besturen. ‘Momenteel experimenteren 
heel wat steden en gemeenten met 
smart city-toepassingen. Maar dat 
gebeurt vaak te versnipperd’, zegt 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Andries Gryffroy.

Vuurtorenmodel
‘Willen we echt een koploper worden 
in digitalisering en Vlaanderen uit-
bouwen tot slimme regio, dan moeten 
we zorgen voor kennisdeling tussen de 
verschillende projecten van alle steden. 

Informatiedoorstroming is belangrijk, 
zodat elke stad in Vlaanderen gebruik 
kan maken van slimme technologieën.’ 
Andries stelt voor om naar Nederlands 
voorbeeld gebruik te maken van het 
zogenaamde vuurtorenmodel: ‘Een 
stad of gemeente neemt daarbij de 
leiding binnen één domein. Vervolgens 
kunnen de andere steden en gemeen-
ten via kennisdeling en uitwisseling 
van ervaringen daarmee verder aan 
de slag.’ 

Het idee werd uitgeschreven in 
een conceptnota. In de commissie 
Economie volgen nog hoorzittingen 
om het thema verder uit te diepen.



Wat is AUKUS?
Vorige maand ondertekenden Australië, 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten een defensiepact, AUKUS, dat in 
het bijzonder draait om de uitwisseling 
van technologie om nucleair aangedreven 
onderzeeërs te bouwen. Het gaat daarbij niet 
om onderzeeërs met kernwapens, maar om 
boten die op nucleaire brandstof werken. 
Daarnaast omvat het pact de uitwisseling 
van andere inlichtingen en (quantum-)
technologie, en afspraken rond de aankoop 
van kruisraketten. Hoewel het in officiële 
persconferenties wordt ontkend, kadert het 
pact in een meer vijandige opstelling van de 
VS tegenover China.

Waarom is het pact zo controversieel?
Eerst en vooral: het pact is tot stand gekomen 
na geheime onderhandelingen tussen de 
drie landen. De Europese Unie en vooral 
Frankrijk werden voor een voldongen 

AUKUSPACT IS HARD ONTWAKEN 
VOOR DE EUROPESE UNIE

feit gesteld en konden achteraf enkel hun 
verontwaardiging uiten. Daarnaast zijn er 
de economische gevolgen voor de Europese 
industrie. Zo annuleerde Australië een 
bestelling van twaalf onderzeeërs bij het 
Franse Naval Group. Dat is niet alleen een 
opdoffer voor dat bedrijf en zijn Europese 
toeleveranciers, maar ook voor het bredere 
ecosysteem van hoogtechnologisch onder-
zoek dat in deze niche is gegroeid. 

Voor de EU is het hard ontwaken in een 
wereld waarin de Amerikaanse ‘omslag naar 
Azië’ een steeds concretere vorm aanneemt. 
Onder voormalig president Obama besliste 
de VS om de economische, diplomatieke 
en militaire middelen vanuit andere landen 
te verschuiven naar Azië. Zijn opvolgers 
Donald Trump en Joe Biden hebben die 
geostrategische koers verder uitgevoerd, zoals 
bleek uit de terugtrekking uit Afghanistan om 
meer te kunnen focussen op Azië.

Hoe kan de Europese Unie daarop 
inspelen?
De EU moet de gevolgen van die Ameri-
kaanse heroriëntering onder ogen zien: ze 
moet zelf meer zaken in handen nemen 
en een strategische autonomie opbouwen. 
De meer autonome koers van het VK na 
de Brexit onderstreept het belang daarvan. 
Het is treffend dat van de 129 nucleair 
aangedreven onderzeeërs wereldwijd, er 
slechts acht van een EU-lidstaat afkomstig 
zijn. We mogen evenmin uit het oog 
verliezen dat de Indo-Pacific – het gebied 
tussen de Indische Oceaan en de westelijke 
Stille Oceaan – ook voor Europese landen 
van groot economisch belang is. Anderzijds 
heeft niemand baat bij het ondermijnen van 
de transatlantische verstandhouding. De 
diplomatieke en militaire samenwerking 
met de VS binnen de NAVO blijft nog 
steeds de beste garantie voor Europese 
veiligheid. 
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De weg van 

2009

2002

2012

2021

2019

Eed
Kristien legt de eed af als advocaat 
in aanwezigheid van haar mama 
Chris en papa Etienne, voormalig 
Volksunie- boegbeeld. Op de 
rechtbank doet ze nuttige ervaring op.

Eerste campagne
Haar eerste campagne voert Kristien 

voor de Vlaamse verkiezingen.  
Als jonkie komt ze terecht tussen 

ervaren rotten en echte campagne-
beesten. Een jaar later raakt ze vanop de 

derde plaats verkozen in de Kamer.

Betoging in Linkebeek
De splitsing van Brussel-Halle- 
Vilvoorde door de regering-Di Rupo 
is een ramp. De faciliteiten worden 
uitgebreid en Halle-Vilvoorde krijgt 
géén eigen rechtbanken: ‘Mijn regio 
blijft voor rechtspraak grotendeels 
afhankelijk van Franstalig Brussel.’ 

Zesde campagne
Kristiens zesde campagne 
in tien jaar tijd. Ook haar 
zoontje gaat mee op pad.

Commissie Justitie
Als voorzitter van de commissie 
Justitie probeert Kristien de zaken 
te laten vooruitgaan. Een bijzonder 
moeilijke taak, want de zeven 
meerderheidspartijen zijn het zo vaak 
oneens dat heel wat wetsvoorstellen 
op de lange baan worden geschoven.

Kristien Van 
Vaerenbergh



‘VU heeft het grootste 
naoorlogse partijarchief’
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In deze rubriek laten we een extern expert aan het 
woord. Hij of zij is niet partijpolitiek gebonden en 
verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

Wat is het belang van het VU-archief?
‘Hoewel omvang niet altijd een indicatie 
is van het reële belang, is het partij archief 
van de VU onmiskenbaar een van de 
grootste archieven in onze collectie. In 
vergelijking met de archieven van andere 
politieke partijen, die bewaard worden 
bij de collega’s van KADOC, Amsab-ISG 
en Liberas, is het zelfs het omvangrijkste 
naoorlogse partijarchief.’

‘Ook het inhoudelijke belang is niet 
te onderschatten. Het partijarchief docu-
menteert in elk opzicht de geschiedenis 
van de eerste geslaagde en duurzame 
poging om na de Tweede Wereldoorlog 
het Vlaams-nationalisme partijpolitiek 
te groeperen. In de briefwisseling, nota’s 
en verslagen van het partijbestuur en de 
studiedienst komen alle grote politieke 
thema’s sinds de jaren 50 aan bod: van 
taalwetgeving en staats(her)vorming 
over Zwartberg, Leuven Vlaams en 
Voeren, tot migratie, (kern)wapens, 

H

Liefst 180 lopende meter aan documenten archiveerde 
het ADVN uit het partijarchief van de Volksunie (VU). Dat 
archief, samen met het gedigitaliseerde partijblad WIJ, 
is nu online beschikbaar. LEO sprak over dat huzaren-
werkje met Tom Cobbaert, hoofdarchivaris bij het ADVN.

leefmilieu en ethische kwesties. Op 
organisatorisch vlak zijn onder meer 
de dossiers van dochter-vzw’s als het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
en de contacten met de afdelingen 
interessant. Kortom: het partijarchief 
is een essentiële bron voor wie de 
nationale politiek na 1945 grondig wil 
bestuderen.’

Wat zijn jullie plannen met dat uitgebreide 
VU-archief?
‘Ons hoofddoel was om tegen 15 
september 2021, 20 jaar nadat het 
doek viel over de VU, het partijarchief 
publiek toegankelijk te maken. Althans, 
toegankelijk voor zover de documenten 
ouder zijn dan 30 jaar én geen privacy-
gevoelige informatie bevatten van nog 
levende personen. Ik kan niet genoeg 
benadrukken dat de publicatie van de 
online inventaris niet betekent dat alles 
voor iedereen raadpleegbaar is. We 
proberen in onze regels voor raad-

Tom Cobbaert, hoofdarchivaris ADVN

‘ERFGOED VU 
LAAGDREMPELIG 
TOEGANKELIJK 
MAKEN’

oe groot is het VU-archief?
‘Voor we naar de cijfers gaan, wil ik 
eerst verduidelijken wat het partijarchief 
van de Volksunie precies omvat, want 
daarover heerst soms wat verwarring. 
Strikt genomen bestaat dat uit de 
archiefstukken die het partijsecretariaat 
beheerde. Maar dat is niet het enige 
archief over de VU in het ADVN: er 
zijn ook de archieven van de fracties, 
de kabinetten en verwante organisaties 
zoals de Volksuniejongeren, de archie-
ven van arrondissementen en afdelingen 
en de persoonsarchieven van voorzitters, 
bestuursleden en mandatarissen. Alles 
samen bewaart het ADVN meer dan 
200 archieven die stuk voor stuk de 
geschiedenis van de VU documenteren. 
Een berg aan informatie, want het 
partijarchief alleen al telt meer dan 180 
lopende meter documenten, 1.225 film-, 
video- en audio-opnames, circa 8.900 
foto’s en affiches en een 500-tal boek- en 
tijdschrifttitels.’



‘VU heeft het grootste 
naoorlogse partijarchief’

In de jaren negentig 
beweerde Laurette Onkelinx 
dat alle Franstalige leerlingen 
tegen 2001 tweetalig zouden 
zijn. Het kan verkeren. In 
Wallonië koos vorig schooljaar 
slechts één op de drie 
leerlingen in het eerste jaar 
middelbaar voor Nederlands 
als tweede taal. Dat is het 
laagste cijfer ooit.

Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts stelt een 
pakket van tien maatregelen 
voor om het acute 
lerarentekort in de Vlaamse 
scholen aan te pakken. Het 
gaat om maatregelen die 
de zijinstroom moeten 
versterken en maatregelen 
om bepaalde groepen te 
activeren.

De veiligheidsdepartementen 
moeten extra besparen. 
Voor Defensie betekent 
dat gemakkelijk 30 miljoen 
euro, weet Kamerlid Peter 
Buysrogge. En dat terwijl 
de budgetten van het 
koningshuis rustig blijven 
stijgen ...

Acht kilogram extra pmd
afval ophalen per persoon. 
Dat was de doelstelling bij 
de introductie van ‘de nieuwe 
blauwe zak’. En goed nieuws: 
de meeste intercommunales 
slagen daar makkelijk in, zo 
blijkt uit cijfers die Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
Freya Perdaens opvroeg.

Geflitst
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pleging steeds een evenwicht te vinden 
tussen de rechten van betrokkenen en 
het faciliteren van wetenschappelijk 
onderzoek.’

‘Nu de inventarisatie van het nationale 
partijarchief afgerond is, gaan we 
verder aan de slag met de andere VU- 
archieven. Met 35 afdelingsarchieven en 
15 arrondissementsarchieven hebben we 
al een relevante staalkaart van de lokale 
partijwerking. Die breiden we graag 
verder uit met nieuwe overdrachten. 
Dat geldt des te meer voor de archieven 
van nationale mandatarissen. Op dit 
moment bewaart het ADVN het archief 
van 39 voormalige VU-parlementsleden. 
Dat is slechts een derde van het totale 
aantal volksvertegenwoordigers dat ooit 
voor de VU in een parlement zetelde. Bij 
deze wil ik voormalige mandatarissen 

of hun families oproepen om een 
overdracht van hun politieke archief 
aan het ADVN te overwegen.’

Het ADVN digitaliseerde ook het VU- 
partijblad WIJ. Wat willen jullie daarmee 
bereiken?
‘Naast de inventarisatie zetten we ook 
de digitalisering verder. Op dit moment 
zijn alle jaargangen van De Volksunie en 
Wij, Vlaams Nationaal digitaal beschik-
baar op https://volksunie.advn.be. Meer 
dan 300 uur tv-uitzendingen van de 
Vlaams Nationale Omroepstichting 
(VNOS) en 8.148 foto’s uit het Wij- 
archief werden eveneens gedigitaliseerd 
en worden online toegankelijk gemaakt 
in de loop van 2022. Daarna staat 
ook de digitalisering van meer dan 
500 VU-affiches en een aantal lokale 
VU-tijdschriften op de planning.’

‘We willen hiermee het erfgoed van de 
VU laagdrempelig toegankelijk maken. 
En dat niet alleen voor onderzoekers, 
maar ook voor geïnteresseerden en 
oud-leden die graag met nostalgie 
terugblikken op de VU. De missie van 
het ADVN is dan ook meer dan het 
verzamelen en bewaren van het erfgoed 
van de Vlaamse beweging, het is ook 
het toegankelijk maken van dat erfgoed 
voor alle geïnteresseerden.’ 

Tom Cobbaert is licentiaat geschiedenis en 
master archivistiek� Met een passie voor erf
goed en geboeid door de Vlaamse beweging is 
hij hoofdarchivaris van het ADVN | archief voor 
nationale bewegingen� U volgt de activiteiten 
van Tom en zijn collega’s via www�advn�be, 
sociale media, de digitale nieuwsbrief en de 
ADVN-Mededelingen, waarvan u de laatste 
editie als bijlage bij deze LEO terugvindt� Of 
kom kennismaken in het mooie schoolgebouw 
aan de Lange Leemstraat in Antwerpen� 

‘De VU heeft het grootste naoorlogse partijarchief.’
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k had in dat kantoor de naam een harde 
werker te zijn.’ Het kantoor waarover 
Johan Van den Driessche spreekt, is 
KPMG, een internationale adviesorga-
nisatie. Johan was er managing partner. 
Wie de reputatie van consultancybedrij-
ven zoals KPMG kent, weet meteen wat 
het betekent om daar als harde werker 
bekend te staan. ‘Mijn dagen startten 
tussen vijf uur en half zes ’s morgens. 
Rond acht uur ’s avonds ging ik naar 

huis.’ En dan volgt het: ‘In mijn politieke 
periode heb ik nog harder gewerkt.’

Ironisch genoeg begint die politieke 
periode van Johan Van den Driessche 
met een sabbatjaar in 2009. ‘Ik zou 
een jaar nemen, maar uiteindelijk zijn 
het zes maanden geworden. Ik kreeg 
voorstellen om in raden van bestuur te 
zetelen. En kort nadien kwam de N-VA. 
De eerste keer heb ik nee gezegd, de 
tweede keer ja.’

Dat onze partij bij Johan uitkwam, 
is geen toeval. ‘Ik ben altijd Vlaams 
geëngageerd geweest. Van oprichter 
van een VVB-afdeling in Molenbeek 
tot medeoprichter van de denkgroep 
In de Warande. Jarenlang was het mijn 
missie om te ijveren voor een sterke 

band tussen Vlaanderen en Brussel. Nu 
nog altijd, trouwens. Ik kom bovendien 
uit een Vlaams-nationale familie. En 
hoewel ik als zakenman nooit partijpoli-
tiek actief was, heb ik altijd VU en N-VA 
gestemd.’

Aangevallen door groene Vlamingen
In 2012 wordt Johan voor de 
gemeente raadsverkiezingen als enige 
N-VA’er verkozen in Brussel-stad. De 
voorafgaande campagne was niet zijn 
prettigste ervaring. ‘De eerste keer had 
ik mijn auto laten bekleven met ‘N-VA’ 
en reed ik daarmee in het weekend rond. 
Twee keer is mijn wagen aangevallen. 
Mensen die op de wagen klopten, onder 
wie groene Vlamingen. De eerste keer 
zat mijn jongste zoon op de achterbank, 
die was toen vijf jaar. De volgende keer 
heb ik hem niet meer meegenomen.’

In 2014 raakt Johan verkozen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
samen met Liesbet Dhaene en Cieltje 

I

‘Na die vijf jaar 
dacht ik: ik heb mijn 
ding gedaan, nu is 
het aan anderen’

Na een succesvolle carrière bij KPMG bekende hij in 
2012 politieke kleur, met mandaten in de gemeente-
raad en het parlement van Brussel tot gevolg. 
Na 2019 koos hij opnieuw voor de zakenwereld. 
Tussendoor schreef hij zijn eerste roman. LEO vroeg 
hoe het nog gaat met Johan Van den Driessche.

JOHAN VAN DEN DRIESSCHE BRENGT 
VOOR HET EERST EEN ROMAN UIT
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Van Achter. ‘Alle drie nieuw. Dat was niet 
simpel. Ook de medewerkers hadden 
vrijwel geen ervaring. En het waren er 
slechts vijf. Pakweg tien keer minder dan 
in het Vlaams Parlement, terwijl we bijna 
dezelfde materies behandelden als je de 
materie van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie erbij telt. Vooraf vertelde men 
mij dat het parlementaire werk ongeveer 
twee tot drie dagen per week zou vergen. 
In werkelijkheid waren het er zeven. 
(lacht) Maar ik kijk er met tevredenheid 
op terug.’

Wat begon als een plan om het wat 
rustiger aan te doen, leidde uiteindelijk 
tot de drukste jaren in Johans leven. ‘Ik 
wilde mijn eigen agenda meer bepalen, 
maar dat viel in die periode totaal weg. 
Na die vijf jaar dacht ik: ik heb mijn 
ding gedaan, nu is het aan anderen. 
Ik heb toen ook extern veel erkenning 
gekregen, in de pers en ook bijvoorbeeld 
van parlementsvoorzitter Charles 
Picqué.’

Een mysterieus verhaal
Sinds 2019 zit Johan opnieuw in het 
bedrijfsleven. ‘Mijn bestuursmandaten 
had ik voor de politiek stopgezet. 
Behalve bij Vyncke, waar ik voorzitter 
was: een Vlaams familiebedrijf dat 
biomassacentrales maakt en actief is in 
drie werelddelen. Nu ben ik bestuurder 
bij Hydroscan, een softwarepionier 
inzake slim waterbeheer. Zo kan 
met onze modellen de impact van 
overstromingen voorspeld worden 
tot op straatniveau. Een ander bedrijf 
is De Werkvennootschap, dat grote 
mobiliteits projecten zoals de Ring rond 
Brussel op poten zet, van concept tot 
vergunning. Door hun focus wordt die 

doorlooptijd aanmerkelijk korter dan 
wat normaal is voor zulke projecten.’  

En dan, tot slot, is er nog Johans 
eerste roman Ooit, die eind september 
uitkwam. ‘Ik was daaraan begonnen 
tijdens mijn sabbatperiode en na mijn 
jaren in de politiek heb ik die van onder 
het stof gehaald. Het is te zeggen, ik 
heb mijn vorige schrijfsel gelaten voor 
wat het was en ben herbegonnen. In 
mijn leven had ik al veel geschreven, 
maar nooit fictie. Ik hoop alleszins dat 
mensen mijn boeken als non-fictie 
beschouwden. (lacht) Dit is het eerste 
fictieboek en dat was opnieuw een heel 
bijzondere ervaring. Het draait rond 
een verbijsterende ontmoeting die 
een mokerslag wordt. Een mysterieus 
en spannend verhaal waarin de grote 
levensvragen niet uit de weg worden 
gegaan.’

Kortom, zoals Johan het zelf zegt: ‘Ik 
heb het nog altijd druk.’ 

‘Jarenlang was het mijn
missie om te ijveren voor 
een sterke band tussen 
Vlaanderen en Brussel’

 1. 
Samen met het Brusselse 
campagneteam voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018. ‘Ik 
kijk met tevredenheid terug op mijn 
politieke periode.’

 2. 
In zijn eerste roman ‘Ooit’ gaat 
Johan Van den Driessche de grote 
levensvragen niet uit de weg. In de 
rubriek ‘Meerwaarde’ op bladzijde 
30 kan u een exemplaar winnen.

 3. 
Als voorzitter van de raad van 
bestuur van Vyncke. ‘In 2016 
kregen we de prijs voor onder-
neming van het jaar. Daar ben ik 
nog altijd trots op.’

 4. 
Johan liet deze cartoon maken voor 
op sociale media. Hij vat Brussel 
perfect samen.

1 2

3 4
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V A N  D E  P A R T I J

 20 JAAR N-VA IN EEN NOTENDOP 
Het najaar van 2021 staat onmiskenbaar in 
het teken van de twintigste verjaardag van 
onze partij� Van een fantastische familiedag 
in Plopsaland De Panne, provinciale verjaar
dagsfeestjes en een academische zitting tot 
een unieke koekendoos, een verzamelboek 
met zelfklevers en een podcastreeks: er was 
voor ieder wat wils! 

Provinciale verjaardagsrecepties 
Na de aftrap op de familiedag trakteerde de 
NVA haar leden in elke provincie op taart, 
bubbels en korte toespraakjes� Benieuwd 
naar de foto’s uit alle windstreken? U vindt 
ze in het fotoalbum ‘Verjaardagsrecepties’ 
op de Facebookpagina van de NVA�  

Academische zitting
Onder de titel ‘Het DNA van de NVA� De 
historische missie van de NVA als motor 
van Verandering’ evalueerden sprekers 

van binnen en buiten de partij de even 
onverwachte als ongeziene impact die 
de jonge partij de voorbije 20 jaar had� 
Herbekijk de reportage en de toespraken op 
het YouTubekanaal van de partij�

Reünie mandatarissen en medewerkers
Begin oktober werden alle huidige en 
voormalige nationale mandatarissen en 
medewerkers van de partij uitgenodigd 
voor een zinderend reüniefeest in Hilton 
Antwerpen� De ideale gelegenheid om bij te 
praten met oudcollega’s en nieuwe vrienden� 
En wie anders dan Geert Bourgeois en Frieda 
Brepoels openden de dansvloer?

Taart in het Vlaams Parlement
De Vlaamse NVAfractie trakteerde op 13 
oktober alle medewerkers en concullega’s 
in het Vlaams Parlement op geelzwarte 
cupcakes� ’s Middags liet ze bovendien 
een stevige feesttaart aanrukken, die mede 

door fractievoorzitter Wilfried Vandaele en 
stichtervoorzitter Geert Bourgeois werd 
aangesneden�

 N-VA LANCEERT WEBSITE OVER 
 KERNENERGIE 
De regeringDe Croo lijkt onder aanvoering 
van energieminister Tinne Van der Straeten 
(Groen) koppig vast te houden aan de 
sluiting van alle kerncentrales tegen 2025� 
Nochtans schiet de kernuitstap tekort op 
het vlak van zekerheid, betaalbaarheid 
en duurzaamheid van onze energie� 
Tegelijkertijd doen heel wat mythes en halve 
waarheden de ronde� 

Om u goed te informeren, verzamelde de 
NVA daarom de meestgestelde vragen over 
onze elektriciteitsvoorziening en de geplande 
kernuitstap: www�kernenergie�vlaanderen�
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 NIEUWE GEZICHTEN IN DAGELIJKS 
 BESTUUR JONG N-VA 
De afdelingsraad van Jong NVA verkoos op 
18 september Evi Rasschaert (24) en Jeroen 
Bergers (21) als nieuwe bestuurders in het 
dagelijks bestuur� 

Evi, die als leerkracht aan de Campus 
Kompas middenschool in Wetteren werkt, is 
gemeenteraadslid in Wichelen en voorzitter 
van de lokale Jong NVAafdeling� Jeroen 
is het jongste lid van het dagelijks bestuur� 
Hij studeert rechten aan de KU Leuven 
en is voorzitter van Jong NVA Vilvoorde� 
Daarnaast is Jeroen een fervent surfer en 
schrijft hij regelmatig voor Doorbraak�

 OP TOURNEE MET BDW 
De komende maanden gaat voorzitter Bart 
De Wever op tournee door Vlaanderen� 

Hij doet ook uw arrondissement (AB) aan� 
Meer informatie vindt u in de volgende LEO� 
Stip in afwachting alvast de datum van uw 
voorkeur aan in uw agenda: 

16 december – AB Leuven
13 januari – AB BruggeTorhoutOostkust
20 januari – AB Turnhout
10 februari – AB Limburg
17 februari – AB AalstOudenaarde
24 februari – AB Brussel
17 maart – AB Waas
24 maart – AB KortrijkRoeselareTielt
14 april – AB Mechelen
21 april – AB GentEeklo
28 april – AB Ieper
5 mei – AB HalleVilvoorde
12 mei – AB Dender
9 juni – AB Antwerpen
23 juni – AB OostendeVeurneDiksmuide

6 8 WEBSITE IN NIEUW JASJE
De nationale website van de NVA zit 
helemaal in het nieuw! De frissere opmaak 
springt als eerste in het oog, maar achter 
de coulissen schuilt ook een verbeterde 
structuur en – binnenkort – een slimmere 
zoekmachine� Volgend jaar krijgen ook de 
provinciale en afdelingswebsites en die van 
de parlementsleden een opfrisbeurt� 
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A C H T E R  D E  S C H E R M E N

De rol van Tijl draait om de inhoud. 
‘Als fractiemedewerker moeten wij onze 
zegen geven over alles wat inhoudelijk 
is. Wij bewaken de partijlijn en spitten 
inhoudelijk de thema’s uit. Wat ik vooral 
doe, is zaken voorbereiden: tussen-
komsten, (actuele) vragen, resoluties en 
conceptnota’s. Dat zijn teksten waarvoor 
ik vaak mee de pen vasthoud. Gelukkig 
kan ik rekenen op gedreven parlements-
leden, de ervaring van voormalig 
minister Philippe Muyters en de steun 
van fijne collega’s.’

Vast stramien
Het ritme van Tijls werk is het ritme 
van het Vlaams Parlement. ‘Elke week 
volgt een vast stramien. Op dinsdag is 
er fractievergadering. Daar wordt beslist 
over actuele vragen die we de dag nadien 
in de plenaire vergadering willen stellen. 

Tijl Rommelaere is fractiemedewerker in het Vlaams Parlement

Tijl Rommelaere begon in 2014 als 
persoonlijk medewerker van Andries 
Gryffroy en werkt sinds 2019 voor 
de N-VA-fractie in het Vlaams 
Parlement. Een rol die hem goed 
ligt, zal blijken uit ons gesprek. ‘Het 
leukste vind ik dat je als fractie-
medewerker mee de lijnen bepaalt 
en dat je je parlementsleden kan 
laten schitteren.’ 

Tijl is een van vijftien ‘Vlaamse’ 
fractiemedewerkers. ‘Ik volg de dossiers 
economie, werk, sociale economie en 
innovatie op. Ik ondersteun de parle-
mentairen die in de commissie voor 
Economie, Werk, Sociale Economie, 
Wetenschap en Innovatie zitten. Dat zijn 
vijf effectieve commissieleden en vijf 
plaatsvervangers.’

Woensdag rond de middag kennen we 
de volledige agenda, dus ook de actuele 
vragen van de andere fracties. Als daar 
vragen over mijn thema’s bijzitten, moet 
ik vliegensvlug een tussenkomst van 
mijn eigen parlementsleden voorberei-
den. Dat is altijd eventjes spannend.’

Op donderdag is er commissie. ‘De 
deadline voor vragen om uitleg is 
de woensdag van de week voordien. 
De commissie is vaak technischer en 
concreter. Daar wordt ook meer in de 
diepte van gedachten gewisseld. Als er 
bijvoorbeeld een decreet ter bespreking 
ingepland staat, vergt het wel wat werk 
om dat grondig te bekijken.’

Dat vaste ritme betekent overigens 
niet dat Tijl elke werkdag perfect kan 
plannen. ‘Het kan zijn dat de planning 
volledig wordt omgegooid. Als er in de 
actualiteit iets gebeurt waarrond we een 
initiatief willen nemen, dan moet ik alles 
laten vallen om me daarop te focussen.’

Tijl voelt zich duidelijk in zijn sas als 
fractiemedewerker. ‘Ik blijf er altijd heel 
rustig bij. Je werkt voor verschillende 
parlementsleden, ieder met een eigen 
karakter en een eigen dynamiek. Je weet 
hoe je met iedereen moet omgaan en het 
is interessant om samen dat traject af te 
leggen. Het is ook boeiend om te zien hoe 
mensen groeien in hun dossiers en hoe ze 
hun weg vinden om te schitteren binnen 
hun thema’s. Om het in het West-Vlaams 
te zeggen: ik jeun mij echt wel als 
fractiemedewerker. Ik amuseer me.’

‘ Parlementsleden laten 
schitteren vind ik het leukst’
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Een steentje verleggen
De evidente vraag die daaruit volgt, is 
of Tijl zélf niet zou willen schitteren 
in het Vlaams Parlement. ‘Ik ben blij 
dat ik dat niet moet doen. (lacht) Qua 
dossierkennis zou ik dat misschien wel 
kunnen, maar laat mij maar achter de 
schermen helpen met voor te bereiden 
en de parlementsleden ondersteunen. 
Zo vul ik mijn rol het liefste in.’

Zijn werk als fractiemedewerker geeft 
hem voldoening, zegt Tijl. ‘Politiek blijft 
ontzettend belangrijk in de samenleving. 
Als je dan een debat volgt en het gaat 
over jouw thema’s, dan is het aangenaam 
om te zien dat je mee een steentje 
hebt helpen te verleggen. Voor mij is 
het boeiend om de politiek niet alleen 
als toeschouwer te volgen, maar ook 
als iemand die het beleid een beetje 
mee vorm geeft, weliswaar achter de 
schermen.’

Werkt Tijl in het parlement áchter 
de schermen, dan durft hij er in zijn 
thuisstad Ronse wel eens vóór te 
kruipen, zowel in de lokale N-VA-af-
deling als met Ontgrendel Ronse en de 
VVB, tegen de taalfaciliteiten. ‘Ronse 
heeft als parel van de Vlaamse Ardennen 
door de fragiele socio-economische 
situatie en de taalfaciliteiten toch wat 
glans verloren. Daarom zijn we die 
uitzondering liever kwijt dan rijk. Het 
draagvlak voor de afschaffing is groot in 
Ronse. In 2017 keurde de gemeenteraad 
zonder enige tegenstem een motie tegen 
de taalfaciliteiten goed.’ 

Tijl Rommelaere: 'Het is boeiend  
om te zien hoe mensen groeien  

in hun dossiers.'

‘Fractie mede werkers 
bewaken de partijlijn 
en spitten inhoudelijk 
de thema’s uit’
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20 jaar N-VA: de podcast
Op 13 oktober, de dag van haar 

20ste verjaardag, lanceerde de 
NVA een eigen podcastreeks� In 
acht afleveringen vertellen NVA’ers 
van voor en achter de schermen 
hoe zij de mijlpalen in onze twintig
jarige geschiedenis beleefden� Aan 
de hand van feiten, herinneringen 
en bij momenten hallucinante 
anekdotes geven zij een unieke 
kijk op het bijzondere traject dat 
de NVA op 20 jaar tijd aflegde� 
Gastheer Mark Demesmaeker leidt 
de gesprekken in goede banen�

Nog tot en met 1 december laat de 
NVA elke woensdag een nieuwe af
levering los� In de eerste aflevering 
vertellen Geert Bourgeois en Ine 
Tombeur over de geboorte van 
de partij� Frieda Brepoels en Nico 
Moyaert hebben het in de tweede 
aflevering over het trauma van de 
verkiezingen in 2004, gevolgd door 
aflevering drie met Bart De Wever 
en Ben Weyts� De vierde aflevering, 
met Liesbeth Homans en Philippe 
Muyters, is te beluisteren vanaf 
woensdag 4 november�

U vindt de NVApodcast op  
www�nva�be/20jaar en alle 
gangbare podcastapps�

Ooit. Nog even leven
Ooit is een bijzonder woord� Het 

kan verwijzen naar het verleden, 
maar ook naar toekomstige 
gebeurtenissen� Beide hebben een 
enorme impact op ons denken en 
handelen van vandaag, zelfs als 
we ons van die gebeurtenissen niet 
meer bewust zijn, laat staan dat 
we in staat zijn ze te ontcijferen en 
volledig te bevatten�

U kon het al lezen in onze rubriek 
Hoe is het nog met: voormalig 
Brussels parlementslid Johan Van 
den Driessche schreef zijn eerste 
roman� Ooit. Nog even leven is 
een boek voor wie houdt van een 
boeiend en mysterieus verhaal, 
spannend opgebouwd, waarbij de 
grote levensvragen niet uit de weg 
worden gegaan� 

Surf naar ooitnogevenleven�eu om 
het boek te bestellen� Ooit werd 
uitgegeven door Willems Uitgevers 
en is verkrijgbaar tegen 20 euro�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van Ooit� Ze moeten wel 
het antwoord kennen op de vraag: 
‘In welk jaar raakte Johan Van den 
Driessche verkozen als Brussels 
parlements lid?’ Stuur uw antwoord 
voor 19 november naar LEO@nva�be 
of NVA, redactie LEO, Koningsstraat 
47 bus 6, 1000 Brussel�

De Roets 2022
Ook in 2022 

laat De Roets u 
weer elke week 
markante mensen 
en historische 
verhalen uit 
onze contreien 
ontdekken of 
herontdekken� 

Of ze nu bekend of minder bekend 
zijn, ze zijn altijd historisch correct 
en pittig verteld� Daarbovenop biedt 
De Roets u elke week verrassende 
weetjes, is er voldoende ruimte voor 
notities en zijn er voor quizfanaten 
heel wat historische puzzels� 

U leest over de alom gewaardeerde 
meestervervalser Jef van der 
Veken en de legendarische 
studentenleider Jef Van den Eynde� 
Over Antonia Van Damme, de 
grande dame uit SintLaureins die 
er het Godshuis liet bouwen, en 
Cathelyne van den Bulcke die in 
Lier als heks verbrand werd� En 
weet u nog wie de eerste Vlaming 
was die de Vuelta a España won en 
achteraf meewerkte aan de landing 
van Apollo 11 op de maan? En of 
ridders al petanque speelden? 
 
Zoekt u nog een origineel cadeautje 
voor onder de kerstboom? Dan 
is De Roets beslist een aanrader� 
De kalender is verkrijgbaar 
op www�roetsinfo�eu en in de 
Standaard Boekhandel�

Scherprechters
Debatteren 

is de Duitsers 
een lust� Hun 
politieke cultuur 
wordt beheerst 
door debat� 
Over de natie, 

dictatuur, oorlog en verwerking 
van het dramatische verleden, tot 
democratie en migratie� Debatten 
die ook in Vlaanderen beroeren� Het 
verschil: Duitse politici, denkers en 
publicisten gaan nog veel scherper 
met elkaar in de clinch dan wij� Ze 
graven ook heel wat dieper, tot op 
het bot� De kunst bestaat erin die 
‘scherprechters van de geest’ aan 
de tand te voelen en hun gedachten 
naar een Nederlandstalig publiek 
over te brengen� 

Dirk Rochtus doet dat op een 
bevattelijke en vlot geschreven 
manier� Zijn nieuwe boek bevat een 
uitgebreid essay over het einde van 
het Merkeltijdperk en meer dan 
50 artikels over cultuur, geschie
denis, de werking van de staat 
en de linksrechtstegenstelling� 
Scherp rechters van de geest. Duits 
debat tot op het bot is een uitgave 
van Ertsberg�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van dit boek� Ze moeten 
wel het antwoord kennen op de 
vraag: ‘Hoe heet de voormalige 
cultuur en onderwijsminister van 
Beieren die gastspreker was op 
de academische zitting van de 
NVA in september?’ Stuur uw 
antwoord voor 19 november naar 
LEO@nva�be of NVA, redactie 
LEO, Koningsstraat 47 bus 6, 
1000 Brussel�

Het juiste antwoord op de 
wedstrijdvragen en de winnaars 

vindt u telkens terug op 
www.n-va.be/meerwaarde.
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C O L U M N  –  W A A R O M  E E N  V O L K  Z O  V O L K S  I S

Onverstaanbaar is gans het volk
U droomt van de Côte d’Azur? U zou er willen 
wonen en werken? U bent niet de enige. Neem 
nu de Franse postmeester Philippe Abrams. Hij 
faket dat hij invalide is om zijn kandidatuur voor 
een overplaatsing richting Azuurse kust wat extra 
power te geven. Hij faalt echter jammerlijk en als 
tuchtstraf wordt hij naar Le 
Nord gestuurd. L’horreur! Want 
de inwoners van Le Nord, les 
ch’tis, zouden gatachterlijke 
drankverslaafde onbeschofte-
riken zijn die bovendien een 
onverstaanbaar koeterwaals 
mompelen. Inderdaad, dat 
is de premisse van de Franse 
box office hit Bienvenue chez 
les Ch’tis. Voor de ‘Pierre 
Précis’ onder de lezers: de film 
werd opgenomen in Bergues, 
wat de facto eigenlijk geen 
ch’ti-gebied is. Bergues ligt in 
Frans- Vlaanderen, tout à fait 
autre chose. Maar het stadje 
heeft wel een karakteristiek belfort en dat was 
wat de regisseur nodig had. Alsof je een film over 
Brugge in Gent zou opnemen, wat dan weer wel 
als voordeel heeft dat er in beide steden evenveel 
West-Vlamingen rondlopen. Maar goed, terug naar 
les ch’tis of, officiëler, de Picardiërs. 

Picardiërs spreken inderdaad een wel heel specifiek 
Frans. Zo is tchien een hond, catieu een kasteel en 
bon spreek je uit als boin. En ch’ti? Dat zou afgeleid 
zijn van c’est toi? Het kan echter ook van chetif 
komen, wat ‘schooier’ betekent en als geuzennaam 
werd overgenomen, of het is de Franse verbastering 
van het West-Vlaamse ‘kleintje’: tje gemixt met 
p’ti. Kortom, waarom de ch’ti ch’ti heten? Dat mag 
Philippe Abrams weten! 

‘DE BESCHAVING 
IS VER TE ZOEKEN 
IN PICARDIË? DAN 
KENT MEN ZIJN 
GESCHIEDENIS 
TOCH NIET’

Culinair eigenwijs
Wat men wel met zekerheid weet is wat men met 
zekerheid eet, en dat is in Picardië de gewassen-
korstkaas maroilles. Deze sterke kaas eten de ch’tis 
bij het ontbijt, wat eerder ongebruikelijk is in 
Frankrijk. Bovendien doopt men de met die kaas 
belegde boterham in de koffie-met-chicorei. Wat 
dan weer eerder ongebruikelijk is als men nog over 
enige smaakpapillen beschikt. Verder is in Picardië 
de biloute populair, een lokale mini-saucisse. 
Biloute is tevens de favoriete aanspreektitel voor 
ch’tis van het mannelijke geslacht. Een pars pro toto 
zowaar.

De beschaving is ver te 
zoeken in Picardië? Dan 
kent men zijn geschiedenis 
toch niet. Picardië was in de 
middeleeuwen hét centrum 
van handel en nijverheid. Ook 
de textielnijverheid bloeide er. 
Voor exclusieve kledingstukken 
of wand tapijten moest je in 
Picardië zijn. De streek is 
bovendien de bakermat van 
de gotiek. Na deze hoogdagen 
kwamen die van de industrie 
en de mijnbouw, maar daarna 
viel het allemaal stil. Het beeld 
van een wat achtergestelde 

en droevige regio is dus niet zo heel ver gezocht. 
Maar wie Bienvenue chez les ch’tis heeft gezien 
ontdekt een bijzonder warm, joviaal, sociaal volk. 
Met een onnavolgbare, want quasi onverstaanbare 
parler-vrai. Onze ch’tis houden inderdaad van een 
potje déconfiture. Het hoeft dus niet te verbazen 
dat Jean de La Fontaine Picardische roots heeft. De 
man achter fabels als La Cigale et la Fourmi (De 
krekel en de mier) en Le Corbeau et le Renard (De 
raaf en de vos), weet als geen ander het leven van al 
te veel decorum te ontdoen. Typisch ch’ti. Maar als 
de kaas die de vos van de raaf weet te ontfutselen 
een maroilles is, dan werpt dat onzes inziens wel 
een heel ander licht op het verhaal. Dan mag de vos 
hem gerust houden. Kortom, waarom de ch’ti zo 
ch’ti zijn? Joost mag het weten!

Joost Houtman zoekt in deze column een antwoord op de vraag wat er zo 
typisch is aan een welbepaald Europees volk. En ja, Joost mag het weten.

Joost Houtman is auteur 
van o.a. Bella Figura 
– Waarom de Italianen zo 
Italiaans zijn en De Rest 
Is Parking – Waarom de 
Antwerpenaren zo Antwerps 
zijn. Hij werkt volop aan 
een opvolger in deze reeks 
met Frankrijk als lijdend 
voorwerp. Houtman is 
geen lid van de N‐VA en 
schrijft deze column in 
alle onafhankelijkheid.

WAAROM  
DE CH’TIS  
ZO CH’TI ZIJN



Op 17 augustus 1585 
valt Antwerpen na een 
lang beleg in handen 
van de Spaanse veldheer 
Alexander Farnese. Met 
de Val van Antwerpen 
komt een einde aan de 
Gouden Eeuw van de koekenstad.
Voor en na de val vluchten duizenden 
Vlamingen naar het noorden, vooral richting 
Amsterdam, dat de rol van Antwerpen als 
commercieel centrum van de Nederlanden 

overneemt. 
Toch betekent de Val 
niet het einde van de 
Antwerpse luister. 
Integendeel, in de 17de 
eeuw kent de stad met 
Rubens, Van Dyck en 

Jordaens nog een sterke culturele bloei.
Het belangrijkste gevolg van de Val is zonder 
enige twijfel de tweedeling van de Nederlanden. 
Een historische vergissing die nog altijd niet 
definitief is rechtgezet. 

DE VAL VAN ANTWERPEN
Scharniermoment in 
de geschiedenis van 

de Nederlanden

P S


