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Geert Bourgeois en Wilfried Vandaele:

“Taal is het cement van onze samenleving”

De tijd van besparingen op het leger is voorbij

Jan Jambon neemt handschoen op tegen relschoppers in Brussel

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
Sint-Lambrechts-Woluwe verspreidt al jaren een eentalig Frans info-

blad. Vlaamse Brusselaars krijgen pas weken later een zwaar afge-

zwakte en door de actualiteit achterhaalde Nederlandstalige versie

in de bus. Tijd om burgemeester Olivier Maingain (DéFI) eens stevig

op de vingers te tikken, zou je denken. Maar de Brusselse minister-

president doet alsof zijn neus bloedt. En de traditionele Vlaamse par-

tijen in Brussel? Die denken liever aan hun veilige postje dan aan de

taalwet. Je moet het maar doen. Of zeggen we beter: ‘faut le faire’?

“We moeten premier Charles Michel (MR) gelijk geven:

het Eurostadion-dossier is vergeven van het amateu-

risme. Ook (en vooral) van zijn partijgenoten, zoals de Brusselse

kandi daat-burgemeester Alain Courtois. Maar Oosterweel toont mooi

aan dat zaken wel degelijk in beweging kunnen komen, ook hier.

Met inspraak en verbetering door alle belanghebbenden. En met veel

tijdverlies dat vermeden had kunnen worden.”

Journalist Bart Eeckhout 
in De Morgen, 8/12/2017
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Zoveel euro meer draagt een gemid-

delde Vlaming elk jaar bij aan de

socia le zekerheid in vergelijking met

een Franstalige. En dat is niet het

enige verschil, berekende het Vlaams

& Neutraal Ziekenfonds. In Wallonië

liggen de ziektekosten bijvoorbeeld

hoger, en Franstaligen zitten 5,4 dagen

meer ziek thuis met een uitkering dan

Vlamingen. Op die manier zullen de

miljardentransfers van Vlaanderen

naar Wallonië in de gezondheidszorg

nooit afnemen ...

Pieter Timmermans (VBO)
@PieterVBO op 9/12/2017 
Vandaag zijn sommigen misnoegd over verzet tegen

kernuitstap, morgen klagen ze over niet realiseren

klimaatdoelstellingen en overmorgen zijn ze 

ontevreden over prijsstijging elektriciteit. 

#maakmensennietswijs

Onderwijspsycholoog Wouter Duyck
@wduyck op 5/12/2017
Leerlingen uit kwetsbaar milieu doen het beter dan

internationaal gemiddelde. Maar leerlingen uit 

sterk milieu doen het slechter dan elders.

Verdienen meer aandacht.

Goed bezig
Nee, we zijn er nog niet. De totale belastingdruk in dit land is nog

steeds bij de top drie van Europa. Maar we zijn niet langer de weinig

benijdenswaardige eerste van de klas. Meer zelfs: op Roemenië en

Oostenrijk na daalde de fiscale druk vorig jaar nergens meer dan in

België. En wanneer de taxshift de komende jaren nog een versnelling

hoger schakelt, betekent dat nog meer groei, nog meer koopkracht

en nog meer jobs.

Naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap

kreeg Vlaams minister Philippe Muyters bezoek

van MNM-dj Dorianne Aussems. Of de brandblus-

ser in haar hand nog steeds vol is, wou de minis-

ter niet kwijt. Al meenden we nog een vlokje

schuim achter zijn oren te ontdekken …
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Een nieuw jaar breekt aan. Een jaar waarin ik u allen het allerbeste toewens. Ik hoop

dat u en uw geliefden ook in 2018 in voorspoed en goede gezondheid mogen leven.

Want dat is nog steeds het allerbelangrijkste voor elk van ons. 

Maar 2018 wordt ook een belangrijk politiek jaar. Dit jaar voeren we de hervorming

van de vennootschapsbelasting uit. Op die manier krijgen onze Vlaamse kmo’s nog

meer ademruimte en beëindigen we het fiscale voordeel dat de grote multinationals

hadden. 

Daardoor kunnen onze bedrijven weer extra banen creëren, bovenop de grote jobgroei

die we met de taxshift mogelijk maakten. Een taxshift die in 2018 stilaan op kruis-

snelheid komt. Vanaf 1 januari houdt de werkende Vlaming opnieuw meer over van

zijn of haar loon. 

Eens te meer blijkt dat de Verandering werkt.  

Veilig, Verantwoord, Vlaams
Maar 2018 is natuurlijk ook een verkiezingsjaar. Over enkele maanden trekken we

naar de kiezer om ons in de 308 Vlaamse steden en gemeenten verder te verankeren

als dé volkspartij. Een partij die opkomt voor een beleid dat veilig, Vlaams en 

verant woord is. 

Wij willen sterke lokale besturen, die dichtbij de burger staan. Want onze blik is op

de wereld gericht, onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad. Elk met hun

eigen verhaal, unieke karakter en troeven. Het is het Vlaanderen waar wij lief en leed

met elkaar delen en dat onze thuis is.

Wij gaan voor een veilig thuis in een welvarend Vlaanderen. Een Vlaanderen dat 

gastvrij is, maar waar we ook grenzen durven stellen. Een Vlaanderen dat warm is,

en waar we allen onze steen bijdragen om die welvaart te verzekeren. En een veilig

Vlaanderen, waar we durven zeggen waar wij voor staan. Dat is onze gezamenlijke

opdracht voor 2018. 

Nogmaals mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en hopelijk tot op ons nieuw-

jaarsfeest in Mechelen op 13 januari!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Nieuw jaar
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In 2012 werden heel wat Jong 
N-VA’ers verkozen in de gemeen -
te- of OCMW-raad. Ze bewijzen
intussen dat jong talent een
meerwaarde kan zijn voor uw
stad of gemeente.
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Onze maatschappij verandert

razend snel. De Vlaamse Regering

durft experimenteren en wil techno-

logische en sociale veranderingen

stimuleren.

21 
“Er gaapt in Vlaanderen een
enorme kloof in leerprestaties tus-
sen leerlingen die thuis Neder-
lands spreken en kinderen met
een andere thuistaal.” Een gesprek
met onderwijsspecialist Dirk Van
Damme (OESO).
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Bij de splitsing van BHV kreeg
Halle-Vilvoorde zijn eigen parket.
Maar wanneer dat criminelen
voor de rechtbank wou vervol-
gen, moest dat in Brussel gebeu-
ren. “Met alle nefaste gevolgen
van dien”, legt Kamerlid Kristien
Van Vaerenbergh uit.



Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe is geen voor-

stander. “Vlaanderen mag geen geld steken in een project

dat baadt in schimmige constructies en niet-transparante

besluit vorming”, vindt Vanlouwe. “Ik vraag daarom met

aandrang aan de minister om zijn beslissing te herzien.”

Brussels parlementslid Cieltje Van Achter is het daarmee

eens. “Het voornemen van de Brusselse regering om de

kabinets chef van minister-president Rudi Vervoort (PS) 

direc teur te maken van het museum toont bovendien aan

dat er ook heel andere belangen spelen dan een culturele

impuls voor de site.”
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HALFROND

Het tweeduizend jaar oude standbeeld van de Leeuw
van Al-lât in het Syrische Palmyra is volledig hersteld.
Vlaanderen maakte daarvoor middelen en expertise
vrij. “Dat onderstreept dat Vlaanderen het voortouw
neemt tegen de culturele barbarij van IS”, zegt Vlaams
Parlementslid Manuela Van Werde.

De beelden van de verbrij-

zelde Leeuw zonden

tweeëneenhalf jaar gele-

den een schokgolf door de

beschaafde wereld. Pas

nadat IS uit Syrië werd

verjaagd, kon de herop-

bouw van Palmyra begin-

nen. Sinds enkele weken

waakt de Leeuw opnieuw

over de site, met aan z’n

voeten de antilope: het symbool dat het de plicht is van

de sterksten om de zwaksten te beschermen.

Via een samenwerkingsovereenkomst met UNESCO gaat

de Vlaamse Regering een concreet engagement aan om

cultureel erfgoed buiten onze grenzen te behouden. Niet

alleen met materiële steun, maar ook met de geroemde

Vlaamse expertise op het vlak van erfgoedbeleid.
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Geen Vlaamse steun voor Citroën-museum

In 2021 opent het Centre Pompidou een filiaal op de Citroën-site aan het Kanaal in Brussel. Maar eind februari 2018 trekt Citroën
al uit het gebouw. In de tussentijd wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) 250 000 euro steken in een tijdelijke
programmatie.

Op dit ogenblik bestaan er vier soorten premies: de renovatiepremie, de

verbeterings- en aanpassingspremie, de gemeentelijke premies en een

hele reeks energiepremies. Dat is niet alleen erg verwarrend, de aparte

administratie kost ook nog eens handenvol geld. Engelbosch stelt daarom

voor om – in stappen – alle premies samen te voegen.

Eenvoud en transparantie
Hij wil de premie ook niet langer verbinden aan een woning, maar aan

een gezin. Wie een huis koopt dat al een renovatiepremie ontving, kan

dan alsnog een nieuwe aanvraag indienen. “Je zal ook meteen weten of

je in aanmerking komt voor een premie of niet”, besluit Engelbosch.

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch heeft een voorstel ingediend
dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch
vereenvoudigt.

“Gedaan met verschillende aanvragen voor één renovatie”, zegt Jelle
Engelbosch.
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Eenvoudiger premiestelsel
voor renovaties

Citroën-site in Brussel: geen transparantie, geen Vlaams geld.

Leeuw van Al-lât
brult weer
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Bevoorradingszekerheid, duurzaamheid

en betaalbaarheid zijn de drie kernbegrip-

pen in het energiedossier. “Daarom wil ik

onderzoeken of een aantal kerncentrales

minstens tien jaar langer open kan blij-

ven”, aldus Wollants. Hij wijst er wel op

dat zo’n beslissing altijd moet kaderen in

een structurele omslag naar duurzame en

betaalbare energievoorziening. Dat is de

enige garantie om mogelijke energietekor-

ten en te dure stroom de pas af te snijden.

“De boodschap lijkt wel: laat je probleem eerst ontsporen tot je

morbide obesitas hebt”, zegt Kamerlid Yoleen Van Camp.  Zij wil

dat de overheid mensen met overgewicht stimuleert om de steun

van diëtisten en psychologen te zoeken. Obesitas kost de maat-

schappij jaarlijks immers 1 miljard euro. Een tijdige aanpak van

eet- en leefgewoonten levert het meeste succes op. Maar de over-

heid laat te dikke mensen die hun probleem in een vroeg stadium

willen aanpakken in de kou staan. Ook de begeleiding van perso-

nen die een maagoperatie ondergingen, laat te wensen over. 

Volgens minister De Block (Open Vld) dreigt het budget te ont -

sporen als diëtisten worden terugbetaald. “Maar dat is van de pot

gerukt”, besluit Van Camp. “Van de 26,5 miljoen euro die in 2016

aan vermageringsingrepen werd besteed, kan je twee miljoen con-

sultaties bij de diëtist bekostigen.”

Veilige, duurzame en betaalbare energie

Tijdens de zitting van 24 november werd een resolutie aangenomen die van de

hele Benelux op spoorweggebied één binnenland maakt. Dat moet toelaten tic-

kets en reizigersinformatie perfect op elkaar af te stemmen. Een taskforce moet

het idee daadwerkelijk op de rails zetten.

Van Benelux naar ‘Vlawanelux’
Naast Kamerleden Peter De Roover, Yoleen Van Camp en Brecht Vermeulen ze-

telen ook Vlaams volksvertegenwoordigers Marc Hendrickx en Sabine Vermeu-

len in het Benelux-parlement. “Wij waken er over de Vlaamse belangen. De

N-VA pleit ook voor de omvorming van de Benelux naar een ‘Vlawanelux’. Zo

kunnen de deelstaten rechtstreeks met Nederland

onderhandelen”, besluit Marc Hendrickx.

Peter De Roover en Marc Hendrickx pleiten
voor een ‘Vlawanelux’.

Als alle kerncentrales worden gesloten in 2025, zou dat de stroomfactuur met 15 à 20 procent verhogen. Bovendien dreigt er
dan een energietekort van 3 600 MegaWatt. “Laten we het energiedebat ten gronde voeren en niet halsstarrig en ideologisch
voet bij stuk houden”, zegt Kamerlid Bert Wollants.

Vlaanderen leert van Nederland (en omgekeerd)

Overheid moet obesitas anders aanpakken
Steeds meer Vlamingen worstelen met overgewicht. Als zij
de oorzaken willen aanpakken bij een dieetspecialist, moeten
ze zelf de kosten daarvoor ophoesten. Maar bij een ‘body
mass index’ (BMI) van 40 of meer betaalt de ziekteverzekering
een maagoperatie terug. 

Het Benelux-parlement ijvert voor een nauwere samenwerking tussen Vlaan-
deren en Nederland. Het houdt driemaal per jaar zitting in Brussel, Den Haag
of Maastricht en Luxemburg. 

HALFROND

“De overheid kan diëtisten terugbetalen”, vindt Yoleen Van
Camp.



“Het team is een welgekomen ondersteuning voor de politiediensten op het terrein”,

verklaart Francken. “Als mensen die illegaal in ons land verblijven zich misdragen,

laat het ons toe om snel en doeltreffend in te grijpen. Steeds binnen de bevoegdheden

van de Dienst Vreemdelingenzaken.”

Onlangs zat de staatssecretaris samen met de politie over hoe men het team het best

en het meest efficiënt kan inzetten. Begin december schoot het Snelle Ondersteu-

ningsteam definitief uit de startblokken.

“Er is een goed debat nodig over de

taken van Unia, en of Unia die nog wel

goed uitvoert”, meent de minister. “Door

de stugge opstelling van het centrum

tegen de doorlichting is dat momenteel

niet meer mogelijk. Ik ben echt niet geïn-

teresseerd in de namen in de databank.

Wij willen gewoon dat een onafhanke-

lijke onderzoeker zijn werk kan doen.

Zelfs dat mag niet van Unia.”

Als de Vlaamse overheid Unia elk jaar

700 000 euro toestopt, dan mag daar

tegen over staan dat het centrum opkomt

voor de gelijke kansen van iedereen.

Maar zonder toegang tot de databank is

het onmogelijk om dat vast te stellen.

Alle Vlaamse meerderheidsfracties

delen de bezorgdheid van de minister.

Zij vragen een onafhankelijk onderzoek

naar de werking van Unia. Ook Unia zelf

heeft trouwens belang bij een duidelijk

antwoord op de vraag of iedereen bij het

centrum terechtkan.
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STAAT VAN ZAKEN

Het land werd de voorbije maand opgeschrikt door een aantal incidenten en
rellen waarbij geweld niet werd geschuwd. Staatssecretaris voor Asiel en
Migra tie Theo Francken richt daarom een Snelle Ondersteuningsteam op. 
Wanneer illegalen bij dergelijke incidenten betrokken zijn, kan dit interventie -
team van de Dienst Vreemdelingenzaken hen snel identificeren en opsluiten.

Theo Francken: “Wie zich misdraagt, pakken
we op.”

Snelle Ondersteuningsteam
helpt politie

Liesbeth Homans wil Unia
grondig doorlichten

Liesbeth Homans vraagt zich of ieder-
een wel terechtkan bij Unia.

Unia werkt onvoldoende mee aan een doorlichting. Zo weigert het gelijke -
kansencentrum om toegang te geven tot een databank van meldingen die bin-
nenkomen. “Nochtans is dat cruciaal om te achterhalen of Unia neutraal en
objectief alle vormen van discriminatie behandelt”, zegt Vlaams minister van
Gelijke Kansen Liesbeth Homans.

Samen met de Vlaamse fietsmanager, het
Fietsberaad en de Fietsersbond tekende de
Vlaamse overheid een nieuwe lichtvisie uit.
Minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft daar-
bij oog voor zowel energiezuinigheid als licht-
vervuiling langs de Vlaamse fietspaden.
“Maar de veiligheid van fietsers gaat voor”,
voegt hij eraan toe.

De Lichtvisie wordt de leidraad voor steden en

gemeen ten die fietspadverlichting aanbrengen

langs gewestwegen. Veel meer dan vroeger spelen

locatie en functie van een fietspad daarbij een rol.

Als een bepaald fietspad bijvoorbeeld elke och-

tend druk wordt gebruikt door scholieren, dan

moet er voortaan veilige fietspadverlichting zijn.

Waar minder wordt gefietst, volstaan retroreflec-

terende markeringen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal trouwens

alleen nog maar witte ledverlichting plaatsen. De

nieuwe generatie ledlampen is ecologischer, goed-

koper én verkeersveiliger. “De lagere onderhouds-

en energiekosten  maken dat de investering zich-

zelf op zes jaar tijd terugverdient”, besluit minister

Weyts.

Nieuwe 
‘Lichtvisie’ voor
Vlaanderen



De laatste schakel in de Seine-Scheldeverbinding kan worden gerealiseerd:
de Franse regering zet het licht op groen voor het kanaal Compiègne-Cam-
brai. “Hiermee verbeteren we niet alleen de toegang van de Vlaamse zee-
havens tot Parijs”, zegt een tevreden minister-president Geert Bourgeois.
“We geven de transportsector ook een duurzaam en veilig alternatief voor
klassiek wegtransport.”

De verbinding maakt deel uit van het grootste infrastructuurproject dat de EU tot nog

toe subsidieerde. Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zijn partners in het project, maar

na de verkiezingen dit voorjaar bevroor president Macron tijdelijk de plannen om alle

mobiliteitsdossiers te evalueren. 

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk slaan handen in elkaar
“Met gezamenlijke Vlaams-Waalse steun hielden we dit belangrijke grensoverschrij-

dende project onder de aandacht”, verklaart Bourgeois. “Die politieke stappen zorgden onlangs voor een doorbraak. Zodra een handvol

budgettaire en technische vragen zijn uitgeklaard, kan de spade definitief in de grond in Noord-Frankrijk.” Het Vlaamse deel van het

Seine-Scheldeproject moet af zijn tegen eind 2020.
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Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir heeft in de
Brusselse gemeente Haren een gebouw gehuurd waar daklozen
terechtkunnen als de opvangcentra van de stad en het gewest vol
zitten. In totaal is er plaats voor 300 personen.

In de twee locaties die de Brusselse daklozenorganisatie vorige maand

opende, slapen elk nacht honderden mensen. Als er daar een bedden-

tekort dreigt, is het aan de federale overheid om bij te springen. 

Vooraleer het gebouw in Haren te huren, zag Demir steng toe op de

aanwezige voorzieningen en de veiligheid. “Verwarming en brandvei-

ligheid waren cruciale voorwaarden om de federale daklozenopvang

te openen”, zegt de staatssecretaris. Drie organisaties zetten dit jaar

samen hun schouders onder de federale opvangplaatsen: Croix-Rouge,

Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW) en Dokters van de

Wereld. “Zij zien er mee op toe dat we deze kwetsbare personen een

duurzame oplossing bieden”, besluit Demir.

Minister Johan van Overtveldt en staatssecretaris Zuhal
Demir komen met twee maatregelen die alleenstaande
werkende ouders een mooie belastingvermindering op-
leveren. “Het is een hart onder de riem voor hen”, zegt
Zuhal Demir. “Werk en gezin combineren moet nu een-
maal makkelijker.”

Goedkopere kinderopvang
Alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen lager dan

19 000 euro mogen de kosten van de kinderopvang voortaan

voor maximaal 75 procent fiscaal aftrekken. De maatregel geldt

zowel voor de crèche, de naschoolse opvang als jeugdkampen.

In de praktijk betekent dit dat alleenstaande ouders tot drie

euro per dag per kind extra krijgen.

Belastingvrije som 
opgetrokken
Bovendien wordt de belastingvrije som voor alleenstaande 

ouders met een laag arbeidsinkomen opgetrokken. Dat levert

hen een voordeel op van maximaal 400 euro per jaar. Wie

geen belasting moet betalen, heeft recht op een terugbetaalbaar

belastingkrediet. “Zo maken we werken écht lonend voor deze

kwetsbare groep met een beperkt inkomen”, besluit Johan Van

Overtveldt.

Brusselse daklozen-
opvang van start

Alleenstaande 
werkende ouders 
worden minder belast

STAAT VAN ZAKEN

Doorbraak in dossier Seine-Schelde

De waterweg wordt een duurzaam 
alternatief voor wegtransport.
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In het recente PIRLS1-onderzoek staat dat
het dramatisch is gesteld met het lees -
niveau van de Vlaamse tienjarigen. Daar
wordt u ongetwijfeld niet vrolijk van?
Geert Bourgeois: “Dat verontrust me

enorm. Het niveau begrijpend lezen van

de Vlaamse tienjarigen lag nog nooit zo

laag. 97 procent van onze Vlaamse jonge-

ren haalt weliswaar het basisniveau. Maar

de gemiddelde score nam een spectacu-

laire duik. Stonden we in 2006 nog op

plaats negen, duikelden we in 2016 naar

plaats 32. In Europa doen enkel Frankrijk,

Wallonië en Malta het slechter. 

Ik wil niet staan voor een Vlaanderen dat

tevreden is met de middelmaat, met de

zesjescultuur zoals dat in Nederland heet.

Het Vlaanderen waarvoor ik kies, is wel

degelijk ambitieus en kiest de beste oplos-

singen en het beste resultaat in alle domei-

nen. We juichen onze topsporters en kun-

stenaars toe, maar in ons onderwijs

zouden we niet moeten excelleren? Kom

nou!”

Waaraan liggen die slechte resultaten?
“Het onderzoek toont een algemene da-

ling. We moeten ons dus zorgen maken

over het hele onderwijs. In het verslag van

de onderzoekers valt op dat leerlingen van

beginnende leraren het nu veel minder

goed doen dan leeftijdsgenoten tien jaar

eerder. We moeten dus vooral investeren

in een betere lerarenopleiding. Deze

Vlaamse Regering is daar volop mee bezig.

Als er in Vlaanderen iemand het belang van het Nederlands

bena drukt, dan is het wel Vlaams minister-president Geert

Bourgeois. We spraken met hem over onderwijsambities,

inburge ring en de rol van de openbare omroep: “We moeten asser-

tief en rechtlijnig opkomen voor onze Nederlandse taal.”

“Het Nederlands is het cement van onze sam

1 ‘Progress in International Reading Literacy Study’ (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek in 45 landen en regio’s naar leerlingenprestaties inbegrijpend lezen.



duidelijkt aan zijn buur. Ik zeg alleen dat

we die kinderen heel veel ambitie moeten

bijbrengen. Net zoals we in de rest van het

onderwijs de lat hoog moeten leggen. Als

we nu de lat lager gaan leggen, voelen we

dat binnen twintig jaar aan onze welvaart.

Als we niet alle kinderen snel tot onze

gedeel de publieke taal, het Nederlands,

brengen, verbrokkelt onze samen leving.” 

Nochtans zijn er sommigen die het
voorstel van het GO! wel genegen zijn.
“Dat kan goed zijn, maar ik vind dat wij

assertief en rechtlijnig moeten opkomen

voor het Nederlands als onze enige pu-

blieke taal. Altijd en overal. Het is de enige

manier om met een verschillend verleden

een gedeelde toekomst op te bouwen. Wat

dat betreft, ben ik het honderd procent

eens met de voormalige minister van

Onder wijs Frank Vandenbroucke (sp.a) en

zijn kabinetschef Dirk Van Damme

(OESO). Die zei dat hij drie prioriteiten had

in verband met gelijke kansen. De eerste

is taal. De tweede is taal. De derde is taal.

En hij had het wel degelijk over het Neder-

lands.” (lacht)

Dus de kennis van het Nederlands is
een belangrijk aspect in de sociale ont-
wikkeling van het kind?
“Absoluut. Nederlands in ons onderwijs is

9

of naar de bibliotheek te gaan, dan scoren

kinderen beduidend beter in begrijpend

lezen. Los van de moedertaal die iemand

thuis spreekt. Ook de media, en zeker de

VRT, hebben een grote verantwoordelijk-

heid: weg met de kromtaal, weg met de

tussentaal! En ook de overheid speelt een

niet te onderschatten rol. Ze moet heerlijk

heldere taal hanteren die voor iedereen

verstaanbaar is.”

In zijn visietekst pleit het Gemeen-
schapsonderwijs (GO!) intussen voor
meertaligheid in de klas. Hoe staat u
daar tegenover?
“De nota van het Gemeenschapsonder-

wijs is goed bedoeld, maar ik kan mij niet

vinden in de visie over meertaligheid in

de klas. Die staat haaks op de samen -

leving die we willen. We moeten elke

gelegen heid om Nederlands te spreken en

te oefenen benutten. Ik zie niet in hoe je

tot een betere kennis van het Nederlands

komt door minder Nederlands te spreken.

Kinderen op basis van hun taal indelen in

homogene groepen is segregatie. Het hin-

dert de leerkracht bij het uitoefenen van

haar of zijn job. 

Voor alle duidelijkheid: ik pleit niet voor

een taalpolitie. Ik heb er geen probleem

mee dat een kind kort iets in het Turks ver-

BREEDBEELD

       menleving”

In de hervorming van de lerarenopleiding

leggen we de klemtoon op kennis en

didac tiek. Maar ook de onderwijskoepels

en pedagogen spelen hierin een niet onbe-

langrijke rol. We mogen de lat niet lager

leggen opdat iedereen erover zou kunnen.

De lat moet net hoog blijven. En diegenen

die het moeilijk hebben, moeten we extra

ondersteunen.”

Is het dan allemaal de schuld van het
onderwijs? 
“Neen, natuurlijk niet. De ouders spelen

evenzeer een belangrijke rol. Als die thuis

een klimaat creëren waar taal centraal

staat, bijvoorbeeld door vaak voor te lezen

Als we niet alle kinderen snel tot het Nederlands brengen, verbrokkelt onze
samenle ving.

2 SES-middelen worden toegekend op basis van de Sociaal-Economische Status van leerlingen; GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen.
3 OKAN: OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers.



een uitermate sociale doelstelling. Hoe

sneller kinderen Nederlands kunnen, hoe

minder kans ze hebben op schoolachter-

stand en frustraties. Ze vergroten hun kans

op een diploma en hebben achteraf meer

kansen op de arbeidsmarkt. Taal is het 

cement van onze samenleving. Zonder

goede communicatie is er geen sociaal

weefsel. Toen ik bevoegd was voor inte-

gratie herhaalde ik voortdurend: de Neder-

landse taal verbindt ons allemaal. Dat is

belangrijk voor de integratie in onze

samen leving.”

Welke middelen hebben scholen eigen-
lijk om de kennis van het Nederlands
te bevorderen?
“De Vlaamse Regering keurde in 2011 de

talennota goed. In die nota staan verschil-

lende instrumenten die scholen kunnen

hanteren om de taalachterstand weg te

werken. Ik denk bijvoorbeeld aan de taal -

screenings: we vragen scholen om het

Neder lands van alle leerlingen die voor het

eerst instromen te screenen. Met die scree-

ning gaat de school na welk taalniveau de

leerling heeft en of zij/hij een taaltraject

nodig heeft. 

Voor leerlingen die bij de eerste instroom

in het lager onderwijs de onderwijstaal

onvoldoende beheersen, kunnen scholen

een taalbad organiseren. Leerlingen wor-

den dan intensief ondergedompeld in de

Nederlandse taal. De focus bij die taal -

baden ligt op de taalverwerving. Op die

manier willen we de school- en taal -

achterstand op een snelle manier weg -

werken en geven we de leerling een goede

taalbagage om met succes door te stromen

naar het reguliere onderwijs. Maar ik zie

nog te weinig scholen die daar vandaag

gebruik van maken. Dat is onverantwoor-

delijk gedrag.”

Hoe worden de scholen daarin onder-
steund?
“De Vlaamse Regering levert heel wat in-

spanningen. We trekken jaarlijks meer

dan 300 miljoen euro uit voor extra leer-

krachten, personeel en werkingsmiddelen

voor scholen met veel anderstalige kinde-

ren en kinderen uit minder bedeelde

milieu s, dat zijn de zogenaamde SES- en

GOK- middelen2. Die maken het mogelijk

om extra leerkrachten aan te werven, klei-

nere klasjes te maken en dus ook om taal-

badklasjes Nederlands in te richten. 

Verder lanceerden we nu ook OKAN-klas-

jes3 voor niet-Nederlandstalige kleuters.

We hebben daarvoor een budget van 995

euro per kleuter. Zowel kinderen van

vluchtelingen als kinderen die het Neder-

lands nog niet voldoende kennen, kunnen

terecht in de onthaalklassen. De kleuter-

leeftijd is de ideale leeftijd om een taal aan

te leren. Idealiter zou elk kind Nederlands

moeten kennen bij de start van de lagere

school. Daarom zal de nieuwe kinder -

bijslag een kleutertoeslag kennen. Dat wil

zeggen dat de ouders van alle drie- en

vierjarigen die voldoende regelmatig naar

de kleuterschool gaan, recht hebben op

een verhoging van 150 euro van de kinder-

bijslag.”

Bestaan dergelijke initiatieven ook voor
volwassenen?
“Uiteraard, maar dan wel op een andere

manier. Nieuwkomers in Vlaanderen 

moeten een inburgeringscursus volgen.

Daarbij hoort ook het leren van het Neder-

lands. Anderstalige volwassenen die

Neder lands willen leren, kunnen daarvoor

terecht bij verschillende aanbieders.” 

Sinds kort moeten sociale huurders 
Nederlands spreken. Wat houdt die
maatregel eigenlijk in?
“Wie in Vlaanderen een sociale woning

huurt en geen Nederlands spreekt, zal bin-

nen het jaar moeten aantonen dat hij dat

in zekere mate wel kan. Collega Liesbeth

Homans voerde daartoe de zogenaamde

resultaatsverbintenis bij sociaal wonen in.

Vroeger moest de sociale huurder enkel de

bereidheid hebben om Nederlands te

leren. Nu willen we dat er ook effectief

resul taat wordt geboekt. Van deze maat -

regel wordt iedereen beter. Niet het minst

de huurder zelf. Die krijgt zo meer kansen,

is in staat met de huisvestingsmaatschap-

pij en de medebewoners te communice-

ren, zal gemakkelijker een job vinden of

een opleiding volgen, deelnemen aan het

buurtleven – en ga zo maar door.”

Daarnet sprak u over de wollige taal
die de overheid hanteert. Onlangs lan-
ceerde u in dat kader de campagne
Heerlijk Helder. Met welke bedoeling?
“De voorbije jaren ging er terecht veel aan-

dacht naar vaak moeilijk te begrijpen

communicatie van overheden en andere

organisaties. Met de campagne Heerlijk

Helder vragen we dat het algemene com-

municatiebeleid van de Vlaamse overheid

focust op heldere taal. Of om het heerlijk

helder te zeggen: we moeten minder amb-

tenarees schrijven. Alle departementen

van de Vlaamse overheid zullen voor 2018

concrete communicatiedoelstellingen for-

muleren. Op het einde van 2018 volgt dan

de evaluatie van de geleverde inspannin-

gen en resultaten. Heerlijk heldere taal

moet de standaard zijn in ons communi-

catiebeleid. De Vlaamse overheid staat ten

dienste van alle burgers. Ze moet dus toe-

BREEDBEELD
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Geert Bourgeois: “De Nederlandse taal
verbindt ons allemaal.”

Een correct taalgebruik 
op de VRT is een van 

de kernopdrachten van 
de publieke omroep.“



gankelijk en begrijpbaar zijn voor ieder-

een.”

Die toegankelijkheid verdedigt u ook
als het gaat over de taal in de media.
Vlaanderen is nog altijd erg gevoelig als
het gaat over de VRT. Maar u bent een
fervente voorstander van de standaard-
taal op de openbare omroep?
“Absoluut. Een correct taalgebruik op de

VRT is voor mij een van de kernopdrach-

ten van de publieke omroep. Voor veel

mensen is de openbare omroep de enige

bron van informatie. Ze luisteren of kijken

het merendeel van hun tijd naar program-

ma’s van de VRT. Laten we dus op de VRT

gewoon correcte standaardtaal spreken in

plaats van tussentaal. Zegdegij, doedegij,

weete en hoenoemdegij: ik heb daaraan

een hekel.” 

Is er dan evenmin ruimte voor dialect
op de VRT?
“Ik vind het belangrijk om een duidelijk

onderscheid te maken tussen Algemeen

Nederlands, tussentaal en dialect. Ik ben

nog opgevoed met de Haagse norm. Van-

daag vind ik dat Vlaamse woorden en uit-

drukkingen best deel mogen uitmaken

van de standaardtaal. Maar de tussentaal

die wordt gesproken, vind ik vreselijk. Je

spreekt ofwel dialect, ofwel Algemeen

Neder lands, afhankelijk van de context. 

De Vlaamse Beweging heeft zo lang gestre-
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“We moeten echt blijven investeren in onze taal”
Voor hij verkozen werd tot Vlaams volksvertegenwoordiger, was Wilfried Vandaele gedurende meer dan twintig jaar actief
in de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Vandaag is hij nog voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Neder -
landse Taalunie (vanuit het Vlaams Parlement) en van de Interparlementaire Unie België-Nederland (vanuit de Senaat).

“Wie bij ons Nederlands leert, moet besef-

fen dat het Nederlands geen ‘kleine taal’

is”, weet Vandaele. “Wat het aantal moe-

dertaalsprekers betreft, komt het Neder-

lands op de achtste plaats van de 24 talen

in de Europese Unie. Wereldwijd bestaan

er 7 000 talen en het Nederlands is een

van de veertig meest gesproken talen. Je

kunt met het Nederlands niet alleen in

Vlaanderen terecht, maar ook in buurland

Nederland en de vroegere kolonies Suri-

name, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Samen tellen we 23 miljoen Nederlands-

sprekenden. Meer dan 18 000 Nederlandse

woorden werden in de loop der jaren over-

genomen in 138 talen. Het woordje ‘baas’,

bijvoorbeeld, vond zijn weg naar 57 talen.

Denk maar aan ‘boss’ in het Engels.”

Nederlands in het buitenland
Buiten Nederland en Vlaanderen zijn er

519 docenten Nederlands actief in het

hoger onderwijs, aan 141 opleidingen, en

voor 13 777 studenten. Vooral in Europa (78

procent), maar ook in Afrika (10 procent),

Azië en Noord-Amerika. En buiten de uni-

versiteiten geven in het buitenland nog

eens 6 000 leerkrachten Nederlands aan

400 000 leerlingen, vooral in de grens -

streken met Duitsland en Frankrijk. “Wie

Nederlands leert, kan daar dus echt wel

veel kanten mee uit en … mag daar terecht

trots op zijn”, vindt Vandaele. 

Economische en diplomatieke 
belangen
Voor de N-VA is het van uitzonderlijk be-

lang dat nieuwkomers Nederlands leren,

dat ze worden ondergedompeld in onze

taal en cultuur. “Vlamingen waarderen die

inspanningen en op  die manier krijgen

nieuwkomers kansen in onze samen -

leving”, bevestigt Vandaele.

“We moeten echt blijven investeren in

onze taal. Niet  alleen in het onderwijs

Neder lands binnen Vlaanderen en Neder-

land, maar ook het onderwijs Nederlands

in het buitenland verdient extra ondersteu-

ning.”

Buitenlanders die Nederlands leren, zijn

buitengewoon belangrijk voor onze econo-

mische en diplomatieke betrekkingen.

“Vlaanderen is zich daarvan meer bewust

dan Nederland. We merken, bijvoorbeeld

in de Taalunie, dat de belangstelling voor

het thema in Nederland veel kleiner is dan

in Vlaanderen”, besluit Vandaele.

“Ook het onderwijs Nederlands in het
buitenland verdient extra ondersteu-
ning”, vindt Wilfried Vandaele.

den voor het gebruik van het Nederlands,

en dan zouden wij dat nu laten vallen

voor een tussentaaltje? Het is een zaak van

democratie, gelijke kansen. Kijk naar

Frankrijk, waar elke achttienjarige zich in

het Algemeen Frans kan uitdrukken, ook

al hoor je of hij van de langue d'oc of de

langue d'oïl komt. 

Dialecten zijn een onderdeel van ons cul-

tureel erfgoed, maar zuivere dialecten ver-

dwijnen razendsnel. Vlaamse dialecten

kunnen mooi zijn, maar voor de publieke

ruimte hebben wij maar één taal: het

Neder lands. Het is de taal die alle Neder-

landssprekenden met elkaar verbindt.”
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Onze maatschappij verandert razend-

snel. Nieuwe technologieën en maat-

schappelijke uitdagingen vragen om

innovatie- en toekomstbestendige regel-

geving. Met andere woorden: de regel -

geving moet technologische en sociale

veranderingen stimuleren in plaats van

ze te belemmeren.

Op dit moment werken verschillende

Vlaamse diensten al met experimenten

en regelluwe zones. Ze doen dat echter

met eigen regels. Om duidelijkheid te

scheppen, creëert minister-president

Geert Bourgeois nu een algemeen kader

voor dergelijke initiatieven. 

Regelluwe zones
Met regelluwe zones stelt de Vlaamse

Goede praktijkvoorbeelden

• In Antwerpen loopt het project City of Things. Binnen een

afgebakend gebied – de zogenaamde Smart Zone – expe-

rimenteren bedrijven, onderzoekers, burgers en beleids-

medewerkers met slimme technologieën die het mogelijk

maken om in realtime een heel aantal parameters te mo-

nitoren, van luchtkwaliteit, (fiets)verkeer en voetgangers-

stromen tot energieverbruik.

• In het kader van ‘industrie 4.0’ bereiden techlabs in Vlaan-

deren zich voor op de toekomst. De Smart en Digital Fac-

tory-applicatielab van Sirris in Kortrijk, bijvoorbeeld,

experimenteert met cobots. Dat zijn robotten die zijn ont-

worpen om veilig samen te werken met mensen. Sirris

evalueert de technologische en economische inzetbaarheid

van dergelijke cobots binnen een afgeschermde zone.

• Ook in het kader van de basisbereikbaarheid zoekt de

Vlaamse Regering naar een efficiënt en aantrekkelijk ver-

voersmodel. Daarbij staat de vraag van de pendelaars cen-

traal. Momenteel lopen er in enkele regio’s experimenten

om naar zo’n doeltreffend vervoersmodel te evolueren. De

bereikbaarheid van essentiële plaatsen en de optimale

inzet van overheidsmiddelen zijn prioritair.

• In proefomgevingen voor experimentele woonvormen on-

derzoekt de Vlaamse Regering welke regelgevingen een

vlotte ontwikkeling belemmeren van nieuwe woonbehoef-

ten en woonconcepten, zoals samenhuizen of cohousing.

• Op de Antwerpse ring en de E313 in Ranst komen rijstro-

ken om zelfrijdende auto’s te testen. De rijstroken zullen

sensoren bevatten die informatie uitwisselen met de zelf-

rijdende wagens. Het proefproject loopt vanaf 2019 tot juni

2020 in vijf Europese regio’s, waaronder dus ook Vlaan-

deren.

Regering bepaalde decreten tijdelijk bui-

ten werking of past ze die op maat aan.

Dat is bijvoorbeeld nuttig bij testen met

zelfrijdende wagens. 

Op voorstel van Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal de
overheid met experimenten of proefprojecten nieuwe initiatieven
kunnen toetsen aan de realiteit. Daarmee trekt de Vlaamse Rege-
ring de kaart van een overheid die durft te experimenteren.

Maatschappelijke tendensen 
beantwoorden met experimenten

GEMANDATEERD

Daarnaast biedt experimentwetgeving,

zoals het woord zelf aangeeft, de ruimte

om te experimenteren. Het gaat dan om

regels die niet voor alle burgers in gelijke

mate gelden. Bij wijze van experiment

voert de Vlaamse Regering die regels tij-

delijk in en evalueert ze de uitwerking

ervan.
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In uw strategische visie zijn voor
9,2 miljard aan investeringen opge-
nomen. Dat is niet weinig.
“Dat klopt. Onze veiligheidssituatie is

de voorbije jaren dan ook drastisch

veranderd. De EU is eigenlijk een 

eiland van vrede, met tal van conflic-

ten aan de rand. In het zuiden duurt

de algemene sociaal-economische cri-

sissituatie rond de Middellandse Zee

voort, met aanhoudende conflicten in

Libië, Syrië en Irak. De Sahel kent de

voornaamste verzameling van failed

states in de wereld. In het oosten zien

we de steeds groter wordende asser-

tiviteit van Rusland. 

En dan is er ook nog de onzichtbare

maar daarom niet minder gevaarlijke

dreiging van cyberaanvallen. Het in-

ternet is een wapen geworden. Voeg

daarbij dat de VS, die traditioneel een

grote rol spelen in het beschermen

van onze Europese veiligheid, hun

blik steeds meer op de Stille Oceaan

richten. Ze vragen de Europese lan-

den om zélf meer in te staan voor hun

vrede en veiligheid. Dat zal enkel

moge lijk zijn door op Europees niveau

extra te investeren in ondersteunende

militaire middelen zoals tankervlieg-

tuigen, drones en special forces. We

moeten nu investeren om klaar te zijn

voor de uitdagingen van de toe-

komst.”

Wat zijn die uitdagingen?
“Simpel: mensen en middelen – en

eerst de mensen, want zonder hen be-

staat het leger niet. De gemiddelde

leeftijd van onze militairen is hoog:

40,6 jaar. We willen die verlagen naar

34 jaar. Een jonger leger is beter inzet-

Minister van Defensie Steven Vandeput geeft verder vorm aan een
kleiner leger dat beter is uitgerust en dat focust op zijn kerntaken.
“Er wordt opnieuw geïnvesteerd en gerecruteerd bij Defensie. En
tot 2020 gaan er geen kazernes dicht”, benadrukt de minister.

De tijd van besparingen 
op het leger is voorbij

ook de individuele soldaat heeft be-

hoefte aan nieuwe radio’s en aan een

betere individuele uitrusting. Ook

daar zullen we voor zorgen.”

Hoe zit het met het imago van het
leger? Veel militairen voelen zich
niet gewaardeerd.

baar in buitenlandse operaties. Tege-

lijk verwachten we van onze militai-

ren dat ook zij langer gaan werken.

Een pensioen op 56 is maatschappe-

lijk niet meer te verantwoorden. Om

de militairen te helpen doorgroeien in

hun loopbaan, moet er ook meer aan-

dacht komen voor hun competenties.

En dan de middelen. Er moet veel

groot materieel worden vervangen:

fregatten, mijnenjagers, gevechtsvlieg-

tuigen en de voertuigen van onze

landtroepen. Tegelijk investeren we in

nieuw materiaal zoals drones. Maar

“Ik begrijp dat. We hebben een

onder zoek laten uitvoeren om te

weten te komen hoe de militairen en

de gewone burger over het leger dach-

ten. Wat blijkt? Er is enorm veel

waardering voor wat onze militairen

doen, maar de militairen zelf denken

dat ze niet worden gewaardeerd. En

dan is er ook de terugkerende kritiek

op de militairen op straat. Die op-

dracht behoort niet tot de kerntaken

van het leger, maar het leger is wel

het laatste vangnet van onze maat-

schappelijke veiligheid. Dat zal altijd

zo blijven en daar ben ik zeer trots op.”

Steven Vandeput: “Er is enorm veel waardering voor wat onze militairen doen.”
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Heel wat Vlamingen knipperden toch

wel even met de ogen toen het Neder-

landse programma Nieuwsuur een 

lezing van moslimprediker Ali Houri

in Genk onder de aandacht bracht. Ze

schrokken van de radicale taal en de

bijval die er vanuit de zaal kwam. De

organisator van dit event was de vzw

Voem, een etnisch-culturele federatie

die jaarlijks wordt gesubsidieerd met

een slordige 280 000 euro. 

Bevoegd minister Sven Gatz (Open

Vld) kondigde onmiddellijk een on-

derzoek naar de vzw aan. “Ik kan die

plotse flinkheid alleen maar toejui-

chen”, reageert Meremans, die ver-

moedt dat ook de recente rellen in

Brussel ertoe hebben bijgedragen dat

Gatz zijn lankmoedigheid heeft laten

varen. Vanuit het Vlaams Parlement

wees het parlementslid de minister er

al meermaals op dat hij erop moet

toezien dat gesubsidieerde organisa-

ties niet buiten de lijnen kleuren. Zij

moeten zich inschrijven in onze nor-

men en waarden én het Europese Ver-

drag voor de Rechten van de Mens. 

Rijk verenigingsleven
“Begrijp me niet verkeerd: ik ben

geen voorstander om de subsidiëring

van alle etnisch-culturele federaties

op te doeken”, aldus Meremans. “In-

tegendeel, diegene die goed werk

leve ren, verdienen juist meer onder-

steuning. In integratie moet je inves-

teren.” 

Volgens Meremans beseffen de Vla-

mingen maar al te goed de waarde

van een rijk verenigingsleven als in-

strument tot emancipatie. Maar waar

het verkeerd loopt, moeten we dur-

ven ingrijpen. “Het verenigingsleven

kan voor vele nieuwkomers een toe-

gangspoort zijn tot de Vlaamse

samen leving. Het mag niet de bedoe-

ling zijn dat verenigingen oproepen

om die deur te sluiten.”

Screening
Het door minister Gatz aangekon-

digde onderzoek mag zich van Mere-

mans niet beperken tot de etnisch-cul-

turele federaties. Bepaalde websites

van gesubsidieerde sociaal-culturele

organisaties baren hem eveneens zor-

gen. Meer concreet stelt hij zich vra-

gen bij een organisatie als Kif Kif, die

onder meer een gefotoshopte cartoon

van een onthoofding van Vlaamse

politici op haar website plaatste. “Of

wat te denken van De Wereld Mor-

gen, die online boudweg verkondigt

dat de rellen in Brussel de fout van de

politie zijn, die te nadrukkelijk aan-

wezig was?”

“Er is de vrijheid van meningsuiting

en vrijheid van vereniging. Dat staat

buiten kijf. Maar je kan geen subsi-

dies vragen van een Vlaamse over-

heid, om daarna gewoon de regels en

voorwaarden naast je neer te leggen.

Het bevestigt het beeld dat sommige

verenigingen er zomaar van uitgaan

dat subsidies sowieso zijn gewaar-

borgd en dat ze zich niet hoeven te

verantwoorden. Een ruim onderzoek

en screening zijn hier duidelijk op

hun plaats. Ik zal er vanuit het

Vlaams Parlement op toezien dat

Sven Gatz de daad bij het woord

voegt”, besluit Meremans.

VINGER AAN DE POLS

Veel etnisch-culturele federaties leveren goed werk als bruggen-

bouwer tussen overheid en basis. “Die verenigingen moeten niet

mee de prijs betalen van enkele rotte appels”, stelt Vlaams Par-

lementslid Marius Meremans. “Maar die rotte appels moeten er

wel uit.”

Marius 
Meremans: 
“De rotte appels 
moeten eruit”
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Het akkoord rond de splitsing van

Brussel-Halle-Vilvoorde was een waar

gedrocht. Halle-Vilvoorde kreeg zijn

eigen parket, maar als het parket cri-

minelen voor de rechtbank wou ver-

volgen, moest dat in Brussel gebeuren.

De N-VA waarschuwde bij de stem-

ming van het akkoord al voor de

nefas te gevolgen. Verdachten zouden

vaak terechtkomen voor Franstalige

Brusselse magistraten die niet ver-

trouwd zijn met de gevoeligheden van

de Vlaamse rand.

Streng vervolgingsbeleid
“In de praktijk werden we al geregeld

geconfronteerd met lakse Franstalige

Brusselse magistraten die op heter-

daad betrapte inbrekers binnen de 24

uur gewoon weer vrijlieten. Maar dat

een rechter bij herhaling beklaagden

vrijspreekt omdat hij vindt dat politie

en parket in Halle-Vilvoorde racistisch

zijn ten aanzien van Franstaligen, dat

is nieuw”, legt Van Vaerenbergh uit.

haald voor Franstalige Brusselse recht-

banken”, aldus Van Vaerenbergh.

Eigen rechtbanken
Het Pajotse Kamerlid herhaalt daarom

de vraag die de N-VA ook al ten tijde

van de zesde staatshervorming had:

eigen rechtbanken voor Halle-Vil-

voorde. “Zo moet het parket niet lan-

ger criminelen dagvaarden voor

Brusselse rechtbanken, met de ge-

kende gevolgen van dien. De recht-

spraak zal ook nauwer aansluiten bij

de specifieke situatie in de Vlaamse

rand. Dat is nu niet het geval.”

Tegelijkertijd pleit Van Vaerenbergh

voor het wijzigen van de taalwet.

“Het moet moeilijker worden een

zaak van taalrol te veranderen”, vindt

ze. “Nu zien we immers vaak dat ver-

dachten die best wel Nederlands ken-

nen, vragen om in het Frans te

worden berecht. Ze hopen zo een mil-

dere straf te krijgen. Het is in Brus-

selse gerechtskringen algemeen

geweten dat Franstalige rechtbanken

minder streng straffen dan Neder-

landstalige. Het ‘rechtbank-shoppen’

om er zo goedkoop mogelijk vanaf te

komen, moet stoppen. Enkel zo kun-

nen we een echt lik-op-stukbeleid

voeren in Halle-Vilvoorde.”

“Echt erg is dat zoiets gebeurt zonder

bewijs of ook maar enige klacht ter

zake van de beklaagden.”

De opmerkelijke vonnissen blijven niet

zonder gevolg. Nu reeds zien we dat

Franstalige advocaten de argumenten

van de rechter overnemen en vrij-

spraak vragen voor hun cliënt, met als

motivering dat politie en parket in

Halle-Vilvoorde racistisch zouden zijn.

Uit een rondvraag van de krant De Tijd

bleek ook dat de Franstalige Brusselse

magistraten het moeilijk hebben met

het strenge vervolgingsbeleid van het

parket Halle-Vilvoorde. “Neem beide

samen en je ziet een systematiek

waarin het harde werk van het parket

Halle-Vilvoorde wordt onderuit ge-

In een aantal opmerkelijke vonnissen beschuldigde een Brus-

selse Franstalige rechter de politie en het parket in Halle-

Vilvoor de ervan racistisch te handelen tegenover Franstalige

verdachten. Daardoor werden de beklaagden vrijgesproken.

Volgens Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh kunnen eigen

rechtbanken dergelijke problemen oplossen.

VINGER AAN DE POLS

Eigen 
rechtbanken
voor 
Halle-Vilvoorde

Franstalige rechtbanken 
straffen minder streng 
dan Nederlandstalige.“



Terwijl aan de Beurs ruiten werden in-

gegooid en auto’s in brand gestoken,

stonden even verderop politiemensen

werkeloos toe te kijken. Op het ogenblik

van de feiten werd geen enkele rel-

schopper opgepakt. Minister Jambon

bestelde daarom een onderzoek bij de

Algemene Inspectie van de politie. Dat

wees al snel uit dat de coördinatie bij

het commando inderdaad compleet

zoek was. 

“Het rapport toonde duidelijk aan dat

Brussel over geen plan van aanpak be-

schikt voor onverwachte rellen”, zegt

Jan Jambon. “Geplande manifestaties

zoals de Europese toppen of grote beto-

gingen heeft de Brusselse politie wél

onder de knie. Maar als amokmakers

onaangekondigd toeslaan, ontbreekt er

eenheid van commando. Dat is een pijn-

lijke vaststelling in de hoofdstad van

Euro pa”.

Eén Brusselse politie
Dat heeft, zoals bekend, veel te maken

met de versnippering van krachten en

machten over zes verschillende politie-

zones. Net zoals in de rest van het land

zijn er in Brussel te veel verschillende

zones. Er loopt al langer een onderzoek

in opdracht van minister Jambon naar

hoe we zo snel mogelijk tot meer fusies

kunnen komen. 

De Vlaamse partijen zijn al langer vra-

gende partij om tot één Brusselse politie

te komen. Maar de Franstaligen zien dat

vooralsnog niet zitten. Minister Jambon

kan de fusie niet opleggen, omdat de

wet eerst moet worden gewijzigd. Die

laat enkel fusies toe op vrijwillige basis,

met goedkeuring van de burgemeesters.

En zelfs als hij een fusie van de zes

Brusselse zones zou kunnen opleggen,

zou de minister dat niet doen. “Ik kom

uit het bedrijfsleven, en daar heb ik ge-

leerd dat er voor zulke operaties een

draagvlak moet zijn. Het zou onverant-

woord zijn om de fusie te forceren. Dan

zouden we een groot veiligheidspro-

bleem in Brussel creëren.”

Eenheid van commando
Wat doet minister Jambon dan wel? In

afwachting van de fusie, die er sowieso

ooit moet komen, bewerkstelligt hij dat

draagvlak. Hij heeft onderhandelingen

gevoerd met het Brusselse gewest, de 19

Brusselse burgemeesters en de korps-

oversten van de politiezones. En dat

werkt. “Ik voel dat de neuzen in de-

zelfde richting komen. Zo is beslist dat

er nu wel een plan van aanpak voor rel-

len komt, waarbij één politieofficier de

leiding neemt. Dat is een opsteker.”

Bij het ter perse gaan legde Jambon,

samen met zijn collega van Justitie Koen

Geens (CD&V), de laatste hand aan een

gecoördineerd actieplan tegen rellen in

Brussel. Behalve eenheid van com-

mando, wordt ook gewerkt aan een 

betere informatiepositie voor de politie

in de wijken, een betere screening van

het internet om sneller te kunnen in-

schatten wat er broeit op het terrein en

een adequatere gerechtelijke opvolging.

BRUSSEL

Tot driemaal toe braken er zware rellen uit in Brussel. Het was

algauw duidelijk dat minister van Veiligheid Jan Jambon dat niet

over zijn kant zou laten gaan. Vooral de rellen van 11 november,

in de nasleep van de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust,

waren hem een doorn in het oog. De politie van Brussel bleek niet in

staat om de orde te handhaven zoals het hoorde. 
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Jambon neemt handschoen op 
tegen relschoppers in Brussel

De relschoppers richtten een ware ravage aan maar werden op het moment van de
feiten niet opgepakt.



VERREKIJKER

De uitdagingen zijn groot. De Afri-

kaanse bevolking is jong, gemid-

deld maar twintig jaar. En hoe

sneller de bevolking groeit, des te

trager gaat de economische ont-

wikkeling. Emigratie naar het

Europe se vasteland – op zoek

naar jobs en een beter leven – is

voor veel jonge Afrikanen de

enige uitweg. Voor het Europese

migratiebeleid is dat een onhoud-

bare situatie. En voor de Afri-

kaanse landen, die hun menselijk

kapitaal zien vertrekken, is het

een nefaste ontwikkeling.

Grondoorzaken 
aanpakken
Bouwen aan een duurzame ont-

wikkeling van het Afrikaanse con-

tinent is in het belang van zowel

Europa als Afrika. Perspectief bie-

den aan de jongeren in eigen land

is daarbij de prioriteit. De inzet is

duidelijk: de grondoorzaken van

instabiliteit en migratie aan -

pakken.

De Europese Unie bevestigde die

inzet. ‘Investeren in jeugd’ was

een centraal thema op de top in

Ivoorkust. De Unie zal de lokale

economie en werkgelegenheid sti-

muleren en zo meebouwen aan

een toekomst voor jongeren in

Afrika. Er wordt een speciaal

investerings plan van 44 miljard

tegen 2020 opgezet. Dat plan gaat

verder dan traditionele ontwikke-

lingshulp. Er zal worden gewerkt aan

gerichte investeringsbanden tussen

beide continenten, samen met parti-

culiere investeerders die aan boord

worden gehaald. 

In 2015 richtte de EU al een speciaal

fonds voor Afrika op om de grondoor-

zaken van migratie aan te pakken.

Ondertussen zijn al 117 ontwikkelings-

programma’s goedgekeurd voor een

totaal van 1,9 miljard euro. 

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
Met de EU-Afrikatop bouwen de lid-

staten hun inspanning op om tot een

effectief en humaan asiel- en migra-

tiebeleid te komen. 

Afrikaanse landen van oorsprong

of doorkomst zullen hun verant-

woordelijkheid nemen in het

migratie beleid. Dat begint met het

beter contoleren van de grenzen.

Ze zullen ook actief meewerken

om uitgeprocedeerde migranten

terug te nemen. Dat was lange tijd

een doorn in het oog voor een

effec tief terugkeerbeleid van

migran ten zonder geldig verblijf

in Europa. 

De top in Abidjan werd over -

schaduwd door de CNN-beelden

van een Libische veiling waar

vluchtelingen voor 400 dollar per

persoon werden verkocht aan

Libi sche boeren. De Afrikaanse en

Europese leiders willen gezamen-

lijk de onmenselijke uitbuiting in

Libië aanpakken. Voorzitter Donald

Tusk riep de VN alvast op om

sancties te nemen tegen mensen-

smokkelaars en -handelaars.

Op 29 en 30 november vond in Abidjan (Ivoorkust) de vijfde
top tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie plaats.
Een niet onbelangrijk moment, want de Afrikaanse en Euro-
pese leiders bepaalden er de toekomstige koers voor de
samen werking tussen de twee continenten.

De Afrikaanse en EU-leiders willen gezamenlijk de grondoorzaken van instabiliteit
en migratie aanpakken.

Afrika en Europa: gemeenschappelijke
uitdagingen en tegengestelde belangen
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Sven Pletincx (26), gemeenteraadslid Halle
Sven stelde voor een zebrapad aan te leggen op het kruispunt van de Arkenvest met de Basiliekstraat, een drukke

oversteekplaats van de voetgangerszone langs de bibliotheek. “De meerderheid stemde mijn voorstel meteen weg

en argumenteerde dat een zebrapad in een zone 30 zinloos is”, zegt Sven. “Maar na kritiek van burgers en de

Halse N-VA-fractie kon het schepencollege niet anders dan terugkomen op het voorstel. Het zebrapad kwam er.”

Niels Vandeweyer (24), OCMW-raadslid Tongeren
Met de inkanteling van het OCMW in de stad heerst er een strijd tussen de stad en het OCMW. Het OCMW wil

zijn onroerende goederen verkopen uit schrik dat de opbrengst niet meer zal worden aangewend voor het huidige

OCMW. “De stad Tongeren moet de belangen van iedereen behartigen. Daarom deed ik het voorstel om enkel

over te gaan tot verkoop als dat past binnen de budgettaire doelstellingen en beleidsvisie”, zegt Niels. 

Eva Paelinck (31), gemeenteraadslid Lochristi 
Vanuit de oppositie is het als jongere niet evident om impact te hebben op het bestuur. “Toch zie ik soms succesjes.

Zo stelde ik voor om fietssuggestiestroken aan te leggen in de Stationsstraat. Volgens het college was er geen budget

voor, maar enkele raden later stelde het college zélf voor om de fietssuggestiestroken aan te leggen. Enkele maanden

later waren ze een feit”, aldus Eva.

Jasmien Jaques (23), gemeenteraadslid N-VA Laarne
In Laarne moet men honden altijd aan de leiband houden. “Maar honden mogen af en toe toch eens ontspannen?”

vindt Jasmien. Daarom stelde ze een hondenweide voor waar honden vrij kunnen spelen en lopen. Het voorstel

werd echter niet aangenomen: de meerderheid vond de kostprijs te hoog. 

Justine Pillaert (23), gemeenteraadslid Roeselare
Als gemeenteraadslid in de oppositie kijkt Justine erop toe dat het geld voor jeugd correct wordt verdeeld. “Zo

kwam ik te weten dat ruim twee derde van het budget van het project ‘Spelen met de stad’ naar erelonen ging.

Ik doopte het project om in ‘Spelen met het geld van de stad’. Zulke investeringen moeten worden gebruikt voor

initiatieven voor jongeren en niet verdampen in erelonen”, vindt Justine.

In 2012 werden heel wat Jong N-VA’ers verkozen in de gemeente- of OCMW-raad. Met de nieuwe

verkiezingen in zicht geven we enkele gedreven jongeren het woord. Ze bewijzen dat jong talent

een meerwaarde kan zijn voor uw gemeente.

JONGE LEEUWEN

Jong talent: een meerwaarde 
voor uw gemeente
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Evelien Lievens (24), gemeenteraadslid Geel
Samen met collega Pieter Cowé (24) werkt Evelien aan een studentvriendelijk Geel. “Met de verschillende middelbare

scholen en de Thomas More Hogeschool telt Geel duizenden studenten. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen

en het studentenleven ten volle kunnen beleven”, meent Evelien. Zo ijverden zij en Pieter voor een studentenagent

en een studentenwelkom bij de start van het academiejaar. 

Freya Perdaens (28), gemeenteraadslid Mechelen
De verschillende hulp- en andere diensten zaten in Mechelen ook letterlijk niet op dezelfde lijn. De noodplanamb-

tenaar (NPA) had geen toegang tot het ASTRID-kanaal van de politie. Het verwittigen van die NPA was afhankelijk

van de persoonlijke inschatting van de interventieleider. “Onder het motto ‘waarom wachten tot het misgaat’ vroeg

ik de stad om de communicatie te stroomlijnen”, legt Freya uit. “Ondertussen heeft de NPA toegang tot de commu-

nicatie van politie én brandweer.”



Denkt u dat de plannen van het GO!-
onderwijs de slaagkansen van leer-
lingen met een andere thuistaal
zullen verhogen?
“Ik vind het geen goed idee. Onder-

zoek toont aan dat er in Vlaanderen

een enorme kloof in leerprestaties

gaapt tussen leerlingen die thuis

Neder lands spreken en kinderen met

een andere thuistaal. Die thuistaal een

plaats geven op school zou hen ook

daar in verschillende taalgroepen op-

delen. En dat terwijl de school net de

plaats moet zijn waar de samenleving

iedereen samenbrengt in eenzelfde

taalomgeving. Ik kan me inbeelden dat

leraren in beperkte mate toelaten dat

leerlingen elkaar in hun moedertaal

helpen om de leerstof onder de knie te

krijgen. Of dat ze soms wordt gebruikt

bij het aanleren van de Nederlandse

taal. Maar de visietekst van het GO!

gaat veel verder. Die lijkt meertaligheid

in de klas tot norm te verheffen. Ik wil

me er niet bij neerleggen dat migranten -

leerlingen genoeg hebben aan een

basis kennis Nederlands.”

Is er wel een plaats voor meertalig-
heid in het onderwijs?
“De meertaligheid van onze bevolking

is altijd al een grote troef geweest voor

de innoverende en exportgerichte ken-

niseconomie van Vlaanderen. Die

kwaliteit kan het onderwijs verder uit-

diepen in talen die in de wereld van

groot belang zijn: Chinees, Russisch en

Arabisch bijvoorbeeld. Taaldiversiteit

is een rijkdom, maar je kan meertalig-

heid niet tegenover een uitstekende

kennis van het Nederlands plaatsen. In

de visietekst van het GO! lijkt dat wel

het geval. Dat is volgens mij een grote

vergissing. Het moet de missie van de

scholen zijn om ervoor te zorgen dat

elk kind uitstekend Nederlands

spreekt.”

Is de kennis van het
Nederlands bij de
Vlaamse jeugd
eigen lijk voldoende
om alle kansen in
het onderwijs en
op de arbeidsmarkt
te grijpen?
“Zelfs in een globali-

serende wereld is

een uitstekend ni-

veau van het Neder-

lands absoluut es -

sentieel. Maar jonge

mensen die vandaag

beginnen aan de uni-

versiteit of de hogeschool, bezitten

vaak een ontoereikende kennis van

het Nederlands. En dan heb ik het niet

alleen over jongeren met een andere

thuistaal. Zoals een onderzoek naar

begrijpend lezen bij tienjarigen enkele

weken geleden nog aantoonde, daalt

de kwaliteit van ons taalonderwijs

zorgwekkend.

Ik vrees dat dit een gevolg is van de

wijze waarop talen tegenwoordig wor-

den onderwezen. Kennis van de struc-

turen van taal is daarbij meestal

ondergeschikt aan oppervlakkige com-

municatie. Ook een sluipende toleran-

tie voor tussentaal en dialect grijpt om

zich heen, zelfs in de lerarenopleidin-

gen. Taal mag dan misschien een

leven de realiteit zijn, maar dat mag

geen argument zijn om minder streng

te zijn inzake standaardtaal.”
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BUITENWACHT

Als het van het GO! afhangt, mogen anderstalige leerlingen bin-

nenkort onder meer groepswerkjes maken in hun thuistaal.

Maar is dat wel een goed idee? Wij vroegen het aan Dirk Van

Damme, ooit nog kabinetschef van socialistisch onderwijsminister

Vandenbroucke en momenteel aan de slag als onderwijsspecialist

bij de OESO.

Dirk Van Damme: “Ik leg me er niet bij neer dat migrantenleer-
lingen genoeg zouden hebben aan een basiskennis Nederlands.”
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Dirk Van Damme:
“School moet kinderen samenbrengen
in dezelfde taalomgeving”
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Als eerste burgemeester in Vlaanderen ging Joeri De Martelae re,
N-VA-burgemeester van Evergem, live in debat op Facebook.
Dat lokte honderden kijkers en een stroom aan vragen.

Eén uur lang konden inwoners van Evergem via Facebook live in

gesprek gaan met burgemeester Joeri De Martelaere. De vragen

stroomden binnen en het aantal kijkers schommelde constant tus-

sen de 130 en de 190.

Over het hele uur waren

dat dus honderden bezoekers. Joeri bewees alvast dat hij een uitstekende dos-

sierkennis heeft. Op zowat alle vragen kon hij los uit de pols antwoorden, vaak

met cijfers en bedragen erboven op. Welke Vlaamse N-VA-burgemeesters volgen

zijn voorbeeld?

… en live in de kleuterklas
Tijdens de voorleesweek gaf burgemeester Joris Nachtergaele van Maarkedal

ook het goede voorbeeld: hij las voor zijn kleinste medeburgers voor uit een

spannend boek!
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DORPSSTRAAT

Burgemeester live op Facebook

N-VA Middelkerke 
viert oudste lid Jan De Haes (55) is nieuwe gedeputeerde voor de N-VA

in de provincie Antwerpen. Hij volgt Bruno Peeters op,
die vorige maand zijn ontslag indiende om persoonlijke
redenen. 

Sinds 2012 was Jan De Haes, die in Itegem woont en zaak-

voerder is van de horecazaken ’t Hoekske en ’t Eetkafee in

Heist-op-den-Berg, fractievoorzitter van de N-VA in de pro-

vincieraad. Tot voor kort was hij ook voorzitter van de

Heistse N-VA. Hij is als gedeputeerde bevoegd voor Recrea-

tie- en Groendomeinen, Toerisme, Veiligheid en Sport. 

Wij danken Bruno Peeters voor zijn jarenlange inzet en wen-

sen Jan De Haes veel succes in zijn nieuwe functie!

Jan De Haes legt eed af als 
gedeputeerde in Antwerpen 
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Op 7 december stapten 50 000 Catalanen en sympathisanten vreed-

zaam door onze hoofdstad. Daags tevoren werd er al duchtig ver-

broederd met de N-VA. Enkele sfeerbeelden.

De Catalaanse

Anne Arque in

overleg met Jan

Van Brabant en

Jan De Broyer in

Overijse. De 
N-VA-afdeling in

de Druiven-

streek zorgde voor

heel wat slaapplaat-

sen. Het arrondisse-

menteel bestuur

legde een bus in om

de Catalanen van

Overijse naar Brus-

sel te vervoeren.

Honderden N-VA-leden zet-
ten hun deur open voor

Catalo nië. Zo bood OCMW-

raadslid Lieve Van Cutsem in

Huizingen een warm onder-

dak en overnachtten er acht

Catalanen bij Ivan Blauw-

hoff in Duffel.

N-VA Sint-Niklaas betaalde

de overnachtingskosten voor een enthousiaste groep Catalanen.

Ook de N-VA

in Mechelen
toonde zich

gastvrij. Samen met enkele bestuursleden spoorden

de Catalanen de volgende ochtend  naar Brussel.

N-VA solidair met de Catalanen

N-VA Meulebeke organiseerde een

leuke namiddag voor jong en oud en

nodigde Sinterklaas uit voor een be-

zoek in café 't Voske in Meulebeke-

Marialoop. De heilige man beves -

tigde dat er dit jaar geen stoute kind-

jes waren.

De Sint op bezoek
in Meulebeke

© HLN, 11/10/2007



OP DE BARRICADEN

#VlaamseGroeten aan Catalonië
Na de oproep in het vorige Nieuw-Vlaams Magazine om de Catalaanse politieke gevangenen een hart onder de riem te steken

met een brief of kerstkaart, ontvingen we vele tientallen foto’s van N-VA’ers die in de pen kropen. Ook op Twitter en Facebook

passeerden talrijke berichten met #VlaamseGroeten de revue. Van harte bedankt allemaal!

Meer informatie: www.n-va.be/vlaamsegroeten 
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Begin december verkoos de partijraad van de N-VA een nieuw dagelijks bestuur. Sander Loones is ook de volgende
drie jaar ondervoorzitter. Hij krijgt Brussels parlementslid Cieltje Van Achter aan zijn zijde. Louis Ide blijft op post
als algemeen secretaris.

Na de verkiezing van de penningmeester in januari kan het vernieuwde dagelijks 

bestuur definitief aan de slag, onder leiding van voorzitter Bart De Wever. Hij vroeg

en kreeg eerder al van de partijraad toestemming om zich kandidaat te stellen voor

een nieuwe termijn. Alle leden konden tussen 6 en 13 november hun stem uitbrengen.

Liefst 98,43 procent van de uitgebrachte stemmen ging naar Bart De Wever.

Nieuw partijbestuur
Naast het dagelijks bestuur duidde de partijraad ook vijftien partijbestuursleden aan

die, samen met de afvaardiging uit de verschillende fracties, het nieuwe partijbestuur

vormen. Het gaat om Danka De Wert, Ellen Mathieu, Frieda Gijbels, Guido Vaganée,

Huub Broers, Jan De Haes, Kathleen Depoorter, Koen Kennis, Linda Van den Eede,

Luba Minarikova, Luc Deconinck, Magda Debrouwer, Marc Degroote, Matthias Storme en Paul Van den Bosch.

Bijzondere dank aan Roeland Vavedin
Omwille van de verkiezing van het nieuwe partijbestuur, nemen we ook afscheid van vier voormalige partijbestuursleden:

Elke Sleurs, Veerle Baeyens, Eric Scheire en Roeland Vavedin. Het dagelijks bestuur van de N-VA dankt hen allen voor hun

inzet de afgelopen jaren in het partijbestuur. Een bijzonder woord van dank gaat naar Roeland Vavedin, die als vrijwilliger

twaalf jaar lang deel uitmaakte van het partijbestuur, nooit een politiek mandaat ambieerde maar steeds zeer trouw aan-

wezig was. Hij miste de voorbije drie jaar geen enkele vergadering in Brussel. Als dat geen engagement is!

Nieuw N-VA-bestuur zet de lijnen voor de toekomst uit

Bart Devesse

Armand Houbrechts

Ludo TijsmansHans Iliano

Greta Vermeulen

Kris Bovin

Steven De Wulf

Griet Demeulenaer
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‘Leuven Vlaams’ was een scharniermoment voor de Vlaamse ontvoogding, met
het vertrek van de Franstalige tak van de universiteit uit Leuven. Maar ‘mei 68’
was ook een breuklijn die zich doorheen de hele samenleving liet voelen en 
bepalend was voor onze maatschappij, tot op vandaag. 

De N-VA kijkt naar aanleiding van 50 jaar Leuven Vlaams terug op deze periode. Samen met de Leuvense N-VA-afdeling

organise ren we op 24 februari 2018 – vanzelfsprekend in Leuven – een dag vol evenementen:

• in de voormiddag is N-VA Leuven uw gastheer, met onder andere een ontbijt, een geanimeerde uiteenzetting van professor

Louis Vos en een begeleide wandeling langs plaatsen in Leuven die figureerden in de gebeurtenissen van toen;

• daarna vergast de N-VA u op een interessante namiddag met uiteenzettingen van Louis Vos en Benno Barnard en repor-

tages in de aula Pieter De Somer. Voorzitter Bart De Wever sluit de zitting af;

• ’s avonds organiseert Jong N-VA een ‘TD’, zoals dat rond mei 68 ook wel werd genoemd. We zoeken de muzikale sixties

op met onder meer dj Zaki en banen ons dansend een weg naar de hitparade van vandaag. 

Meer info vindt u weldra op www.50jaarleuvenvlaams.be

Mooie tradities houden stand. Zo ook het jaarlijkse N-VA-nieuwjaarsfeest,
waar we samen met duizenden leden het belangrijke jaar 2018 inzetten. De
deuren van de Nekkerhal in Mechelen gaan voor ons open op zaterdag 
13 janua ri vanaf 19.30 uur. 

Mis het gezellige nieuwjaarsfeest van de N-VA niet en zak samen met onze manda-

tarissen en andere toppers zeker af naar Mechelen. We serveren u dezelfde succes-

formule als de voorbije jaren:

• het traditionele glaasje bubbels en de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart

De Wever

• swingen en dansen met dj Tom of … rustig genieten in de gezellige lounge

• op de foto met de Vlaamse of de federale N-VA-ministers, of met Bart De Wever

Tot middernacht trakteert de N-VA uw drankjes aan de bar. Tussen het dansen en

praten door kan u bovendien tegen een democratische prijs terecht aan de 

cocktailbar en aan de eetstandjes.

OP DE BARRICADEN

Zaterdag 24 februari 2018

N-VA viert 50 jaar Leuven Vlaams

Kom op 13 januari naar het N-VA-nieuwjaarsfeest!

Overnachten in Mechelen?

Reserveer een kamer in Holiday Inn Express Mechelen of een ander

hotel in het centrum van de stad. Tussen 19 uur en 3 uur maakt u gratis

gebruik van de shuttledienst tussen de Veemarkt en de Nekkerhal.

Holiday Inn Express Mechelen, Veemarkt 37c - 2800 Mechelen
tel. 015 44 84 20 - www.hiexmechelen.com

of surf naar www.visitmechelen.be voor een volledig overzicht van

overnachtingsmogelijkheden in Mechelen. 
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MEERWAARDE

Op 25 november, één dag voor zijn 85ste ver-
jaardag, overleed schrijver Louis Verbeeck. Bij
de jongste generatie doet die naam misschien
niet meteen een belletje rinkelen. Maar in de

jaren zestig, zeventig en tachtig kluisterde hij Vlaan-
deren massaal aan de radio met zijn gesmaakte cur-
siefjes. En elk gezin had wel een van zijn boeken in
huis.

Louis Verbeeck werd geboren in Tes-

senderlo. Al tijdens zijn studenten-

tijd begon hij voor de plaatselijke

krant Boerenbelang te schrijven.

Niet veel later debuteerde hij met de

dichtbundel Vergulde Ramenassen.

In de jaren zestig en zeventig schreef

hij verschillende kleinkunstliedjes

voor onder meer Miel Cools en de

Vaganten. Hij zat ook, samen met

onder meer Louis Paul Boon, in het

panel van het veelbekeken tv-pro-

gramma ’t Is maar een woord.

Maar vooral zijn cursiefjes drukten

hun stempel op Vlaanderen. “Cur-

siefjes schrijven is voor mij een

vorm van ademen”, zei Verbeeck ooit. Zijn gevatte, iro-

nische Spionnetjes, die hij jarenlang voorlas op BRT 2

Omroep Limburg, werden een begrip. Veel van deze cur-

siefjes werden later gebundeld in bundels die als zoete

broodjes verkochten. Van De Muzen hebben hun excuzen,

dat hij in 1962 samen met radio-icoon en levenslange

vriend Jos Ghysen schreef, gingen liefst 60 000 exempla-

ren over de toonbank.

Ook Vlaams minister-president

Geert Bourgeois was een fan.

‘Dank voor de vele mooie mo-

menten’ tweette hij na het over-

lijden van de schrijver. Louis

Verbeeck was ereburger in Tes-

senderlo. Sinds vorig jaar kan je

ook een standbeeld van hem

bewonderen op het Kadetten-

pleintje, in de schaduw van de

Hasseltse kathedraal. Zijn bid-

prentje vatte zijn leven mooi

samen: ‘En de nar die vroeger

tuimelde in ’t paleis van de be-

duimelde is vertrokken voor

een hele verre reis’.

Louis Verbeeck: de nar tuimelt niet meer

MEERWAARDE

Veertien jaar geleden kwam jour-

nalist en documentairemaker

Majd Khalifeh aan in het

Vlaamse Broechem, als 21-jarige

staatloze Palestijn in een vreemd

land, op zoek naar een identiteit.

Zijn eigen taal, cultuur en kennis

leken plots verdampt. Alles was

nieuw. Zijn complexe eigenheid

was teruggebracht tot één woord:

‘vreemdeling’. Hij voelde zich als een hulpeloze baby die zijn weg

nog moest zoeken in een nieuwe wereld. Het enige wat hij kon

doen, was doorgaan. 

In Herboren neemt Khalifeh de lezer op sleeptouw doorheen de

verschillende stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer

tot actieve burger. 

Majd Khalifeh en Thijs Delrue, Herboren, uitgeverij Van Halewyck,

19,99 euro. 

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Herboren. Ze

moeten wel het juiste antwoord kennen op de vraag: “Hoe
heet de hoofdstad van Syrië?” Stuur uw antwoord voor 
8 januari naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Konings-

straat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Van nieuwkomer tot actieve burger

De cursiefjes van Louis Verbeeck waren een 
begrip in Vlaanderen.

Winnen Het recept van mijn leven: N. Sluys (Halle), C. Van den Herreweghe (Geraardsbergen) en G. Willemyns (Wevelgem).
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

@de_NVA op Instagram

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

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

Dit nummer werd afgesloten op 15 december 2017.
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7 december 2017
De N-VA sloot zich aan bij het vreedzame
maar zeer indrukwekkende protest van
50 000 Catalanen in onze hoofdstad. 

UITSMIJTER


