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U I T G E S P R O K E N

‘Te laf om te besturen.’ Het verdict van professor Carl De Vos over de 
Vivaldiregering van premier De Croo is vlijmscherp. Onenigheid over 
onze kerncentrales, schuldig talmen met de pensioenhervorming, het 
uitblijven van arbeidsmarkthervormingen … En dan moest de klucht 
van de begroting nog komen. Zelfs na opsmuk en gefoefel heeft België 
nog altijd de slechtste begrotingscijfers van Europa.

In Vlaanderen spoelt vanuit België alleen wrakhout aan. De kommer en 
kwel van Vivaldi. Doet Vlaanderen het beter? Ja! Vlaanderen heeft zijn 
rekeningen wél op orde. De covid-, Oekraïne- en energiecrisis plaatsten 
ook Vlaanderen voor onverwachte uitdagingen, met minder inkomsten 
en hogere uitgaven. Maar onze Vlaamse Regering tekende al meteen een 
pad uit om in 2027 de put opnieuw netjes gevuld te hebben.

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement en in de Vlaamse 
Regering – met de N-VA als motor – slagen er wel in belangrijke 
akkoorden te sluiten. Akkoorden die noodzakelijk zijn. Akkoorden  
die onze toekomst veiligstellen. Het zogenoemde Instrumentendecreet 
biedt straks extra mogelijkheden om de betonnering te beperken en 
benadeelde eigenaars billijk te vergoeden. Woonreservegebieden 
aansnijden wordt moeilijker. En met een correctie van de aloude 
pachtwet kan er straks meer bebost worden. 

We wuiven 2022 stilaan uit. Het werd het jaar van Poetins nietsontziende 
wreedheid in Oekraïne.  Moge 2023 oplossingen brengen voor dat zo 
nabije conflict.

2023 wordt voor de N-VA ook het jaar van de voorbereiding van de 
verkiezingen in 2024. Drukke tijden dus. Maar voor we daarvoor met z’n 
allen de mouwen opstropen, heffen we samen het glas op ons nieuwjaars-
feest, op 14 januari in Mechelen. Intussen voor u en uw familie alvast een 
goed en gezond nieuw jaar!

‘IN VLAANDEREN 
SPOELT VANUIT 
BELGIË ALLEEN 
WRAKHOUT AAN’



‘BELANG VAN 
OPEN RUIMTE 
WERD TE LANG 
MISKEND’

Inez De Coninck en  
Wilfried Vandaele zetten nieuwe 
stappen richting bouwshift

Het Vlaams Parlement vrijwaart 12.000 hectare  
open ruimte die vandaag bestemd is als  
woonreservegebied. Fractievoorzitter Wilfried 
Vandaele en Vlaams Parlementslid Inez De Coninck 
zijn tevreden dat er opnieuw meer belang gehecht 
wordt aan open ruimte.

aarom is dit dossier zo pertinent, Wilfried?
Wilfried: ‘Dit dossier sleept al enkele 
jaren aan, maar nu nemen we duidelijke 
stappen om de befaamde bouwshift te 
realiseren. De commissie van het 
Vlaams Parlement stemde twee decreten 
die daarvan een belangrijk onderdeel 
vormen. De definitieve goedkeuring is 
gepland voor begin volgend jaar. 
Concreet gaan we zogenoemde 
woonreservegebieden decretaal 
vrijwaren: we plaatsen eigenlijk een 
‘stolp’ over die gebieden die nog niet 
ontwikkeld zijn. Zo behouden we naar 
schatting ongeveer 12.000 hectare open 
ruimte in Vlaanderen.’  

Inez: ‘Enkel de gemeenteraden kunnen 
beslissen om die gronden alsnog te 
bebouwen. Maar dat besluit moet 
gemotiveerd zijn én er moet inspraak 
zijn van de bevolking. Daardoor zal het 
voor ontwikkelaars veel moeilijker 
worden om die gronden te bebouwen. 
De gemeenten hebben nu de sleutel in 
handen.’

W
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Inez De Coninck en Wilfried Vandaele: 
‘Er komt een correcte vergoeding als 
gronden in waarde dalen�’

Verliezen die gronden dan geen deel van 
hun waarde? 
Wilfried: ‘We moeten daar eerlijk in 
zijn. Sommige van die gronden zijn 
goed gelegen, bijvoorbeeld bij een 
woonkern. Maar veel ervan zijn ook 
ronduit slecht gelegen: niet aan een 
uitgeruste weg of buiten de woonkern. 
Of ze zijn waterziek. Voor gronden 
waarvan de waarde daalt doordat  
de overheid ze een andere bestemming 
geeft, komt er een correcte vergoeding. 
Bijvoorbeeld als woongebied  
wordt omgezet naar landbouw- of 
bosgebied.’  

Inez: ‘Dat is voor ons een belangrijk 
principe. Eigenaars die hun grond niet 
langer kunnen bebouwen, krijgen een 
faire planschadevergoeding. Het zijn 
speciale landcommissies die de 
planschade exact zullen bepalen aan de 
hand van dertien heldere parameters. 
Met het Vlaams Parlement hebben we 
nog bepaald dat vijf van die parameters 
zwaarder moeten doorwegen in de 
berekening: de ligging langs een 
uitgeruste weg, bijvoorbeeld, en een 
watertoets.’ 

De gemeente betaalt de factuur?
Wilfried: ‘Neen, we sturen de factuur 
niet door. Het is een gedeelde verant-
woordelijkheid. De plannende overheid 
betaalt. Bij initiatieven vanuit Vlaande-
ren, zoals bij Gewestelijke Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen, betaalt Vlaanderen 
de planschade. Bij gemeentelijke 
initiatieven zal de gemeente betalen. 
Maar ook daar zal Vlaanderen een 
vergoeding voorzien, afhankelijk van  
de nieuwe bestemming.’ 

Inez: ‘Gemeenten zullen zélf kunnen 
beslissen wat ze doen met die woon- 
reservegebieden. Ofwel laten ze die 

gronden voor wat ze zijn, en zal 
Vlaanderen in 2040 een definitieve 
beslissing nemen. Ofwel herbestemmen 
ze de gronden en krijgt de eigenaar een 
planschadevergoeding. Ofwel kopen ze 
de gronden op voor het gemeentelijke 
domein, om er bijvoorbeeld een bos aan 
te planten of speeltuinen in te richten. 
Vlaanderen heeft ook een Bouwshift-
fonds opgericht waarbij gemeenten 
financiële ondersteuning krijgen voor 
herbestemmingen naar open ruimte van 
minstens 50 procent van de planschade-
vergoeding.’

Waarom is open ruimte zo belangrijk?
Wilfried: ‘Het belang van die open 
ruimte is veel te lang miskend. Het is 
goed dat we met Zuhal Demir eindelijk 
een minister hebben die de open ruimte 
wél naar waarde weet te schatten. Zo 
maken we in Vlaanderen opnieuw plaats 
voor natuur en water. Minder verhar-
den, water laten insijpelen: het is 
allemaal essentieel om Vlaanderen aan 
te passen aan klimaatverandering.’ 

Inez: ‘Hevige regenval en lange droge 
periodes zullen vaker voorkomen. 
Vlaanderen moet opnieuw ruimte geven 
aan water. Minder verharden zorgt 
daarvoor. Door het beleid van Zuhal 
Demir komt er steeds meer open ruimte 
bij. Vlaanderen neemt verschillende 
ruimtelijke initiatieven die de bouwshift 
in de praktijk brengen.’ 

Dus Vlaanderen wordt groener?
Inez: ‘Daarvan zijn we rotsvast 
overtuigd. Dit zijn essentiële stappen in 
de uitvoering van de bouwshift. Dus: 
bouwen waar het goed is, open ruimte 
vrijwaren waar het nodig is. Die 
gronden kunnen voor landbouw, natte 
natuur of bos dienen, maar ook voor 
speelbossen of recreatiegrond.’ 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een 
decreet voorgelegd dat verhindert dat Vlaanderen verder 
verhardt� ‘Overheden die extra woon- of industriegebied 
willen creëren, moeten minstens evenveel harde 
bestemmingen omzetten in bos, natuur of landbouw-
gebied� Zo verankeren we het principe van nul hectare 
ruimte-inname’, zegt Zuhal�

Moedige keuzes durven maken
‘Vlaanderen is een kleine regio met veel bebouwing� 
Maar Vlaanderen heeft ook prachtige natuur, mooie 
vergezichten en open landschappen die we maximaal 
moeten vrijwaren en waar mogelijk nog uitbreiden� Op 
die manier zorgen we ook voor meer ruimte voor water 
en groen� De cijfers van de voorbije jaren bewijzen 
dat we moedige keuzes maken om onze open ruimte 
te behouden� Door de netto toename van harde 
bestemmingen te voorkomen in Vlaanderen, zorgen we 
ervoor dat elk bestuursniveau de bouwshift vertaalt in 
zijn ruimtelijk beleid’, zegt de minister� 

Het decreet kreeg al groen licht van de Vlaamse 
Regering en gaat nu richting adviesraden en de Raad 
van State�

Zuhal Demir 

Extra woon- of industrie- 
gebied compenseren met 
groene ruimte
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‘FEDERALE BEGROTING  
IS DE ALLERSLECHTSTE  
VAN HEEL EUROPA’

Het was Kamerlid Sander Loones die 
als eerste opmerkte dat de begroting 
van de federale regering-De Croo niet 
klopte. De tabellen kleurden 1,7 
miljard euro roder dan wat de premier 
in zijn State of the Union had beloofd. 
Een vaststelling die staatssecretaris 
van Begroting Eva De Bleeker de kop 
kostte. De Croo wrong zich in bochten, 
sprak zichzelf meermaals tegen en 
verspeelde het laatste restje sérieux 
van zijn Vivaldiregering.

Sander Loones legt fouten 
in federale begroting bloot

Open Vld-voorzitter Lachaert en 
premier De Croo wilden liever Alexia 
Bertrand (de voormalige Brusselse 
fractievoorzitter van MR, red.) in hun 
regering. Daar gaat nu ook veel aandacht 
naartoe. Maar door die stoelendans 
dreigt de essentie wat ondergesneeuwd 
te geraken. En dat is dat De Croo de 
allerslechtste begroting heeft van heel 
Europa. En dat in een land dat nu al 
kampioen in belastingen en schulden is. 
Het Vivaldiverhaal lijkt nu toch echt 
afgelopen.’

Is het in deze tijden van crisis niet normaal 
dat de begroting onder druk staat?
‘Natuurlijk. Maar alle andere landen 
doen beter, en die maken dezelfde tijden 
van crisis mee. Natuurlijk moeten we 
mensen helpen in deze crisisjaren — dat 
is het punt niet. De vraag is hoe je dat 
verstandig financiert. En iedereen kan 
vaststellen dat alle andere Europese 
landen daarin beter slagen. Terwijl ook 
zij dezelfde crisissen beleven. De 
regering-De Croo heeft een gat in haar 
hand. Een groot gat. De uitgaven lopen 
te snel op en de noodzakelijke hervor-
mingen om die uitgaven te financieren, 
blijven uit.’

ander, hoe zat de vork precies aan de steel?
‘In zijn State of the Union probeerde de 
premier een sfeertje te creëren als zou 
zijn regering wel nog hervormen. 
Daardoor zou het begrotingstekort 
structureel dalen naar 2,9 procent van 
het bruto binnenlands product (bbp) 
in 2023. Dat cijfer is belangrijk omdat 
het aansluit bij een symbolische 
drempel die Europa oplegt.  
De Croo maakte beloftes aan het 
parlement én tijdens een aparte 
persconferentie én vervolgens ook  
aan de Europese Commissie. Maar  
uit de tabellen van zijn partijgenote 
staats secretaris Eva De Bleeker bleek 
dat hij de boel had belazerd. Het 
structurele tekort ligt een stuk hoger.  
Een paar miljard euro extra in het 
rood, dus. Daarmee heeft De Croo de 
allerslechtste begroting van heel Europa.’ 

Hoe kan een regering er nu miljarden  
naast zitten?
‘Alles draait rond de verlaging van de 
btw op energie. Volgens de premier gaat 
die budgetneutraal zijn. Een technische 
manier om eigenlijk te zeggen: wat we  
u geven met een btw-verlaging, pakken 
we u onmiddelijk weer af met een 
accijns verhoging. Maar de premier blijkt 
ook daarover onwaarheden te hebben 
verteld. Dat beseft hij maar al te goed. 
Toch weigert hij de maatregel in de 
begroting op te nemen. Eva De Bleeker 
had dus gelijk door de kosten van de 
btw-verlaging op energie wel in te 
calculeren.’

Dus de verkeerde persoon heeft  
ontslag genomen?
‘Dat klopt. Intussen wordt ook steeds 
duidelijker waarom dat is gebeurd. 

S

FEDERAAL
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Michael Freilich

Rond de 800 miljoen euro. Zoveel 
belastinggeld vloeit elke legislatuur van 
de federale overheid naar bpost om de 
verdeling van magazines en kranten te 
subsidiëren. ‘Een peperduur systeem dat 
marktverstorend werkt’, zegt Kamerlid 
Michael Freilich.

Maar dat is niet alles. Dankzij enkele rake 
parlementaire vragen kreeg Michael lucht 
van mogelijk gesjoemel. De aanbesteding 
zou bewust op maat van bpost geschreven 
zijn, waardoor de uitgevers tegen zeer lage 
prijzen hun mediaproducten laten bedelen. 

En toch blijven de subsidies zo hoog.  
Er werd een intern onderzoek opgestart en 
er volgden huiszoekingen bij DPG en een 

distributiebedrijf. De CEO van bpost, Dirk 
Tirez, moest opstappen.

De N-VA wil al jaren komaf maken met 
die verspilling van belastinggeld. Kamer- 
leden Michael Freilich en Theo Francken 
dienden een wetsvoorstel in, maar dat 
werd onder druk van de PS meteen  
weggestemd. 

Michael stelde al tal van vragen over het 
dossier aan minister De Sutter (Groen), 
maar kreeg weinig antwoorden. Ook de 
resultaten van de audit die zij beloofde, zijn 
er nog steeds niet. ‘Opnieuw moet ik 
concluderen: er is geen transparante 
samenwerking tussen de minister en bpost. 
Net zomin als bij de verkoop van de Press 
Shops aan gokbedrijf Golden Palace.’

SUBSIDIE VOOR BEDELING 
KRANTEN MOET OP DE SCHOP

Het huidige lerarentekort is voor de 
linkse oppositie een reden om het 
hoofddoekenverbod in het 
gemeenschaps onderwijs af te schaffen. 
Vlaams Parlementslid Nadia Sminate is 
het daarmee niet eens.

Vrije scholen hebben hun eigen pedago-
gisch project waarin ze zelf kunnen bepalen 
of een hoofddoek kan. Maar volgens de 
Grondwet moet de gemeenschap neutraal 
onderwijs inrichten. Een conjuncturele 
krapte op de arbeidsmarkt is volgens Nadia 
geen reden om grondwettelijke principes 
aan te passen.

‘We kennen hier een historisch gegroeid 
evenwicht tussen kerk en staat, ook in ons 

onderwijs. Dat evenwicht verstoren door 
de neutraliteit op te geven zou niet 
verstandig zijn’, zegt Nadia. ‘Het argument 
dat vrouwen ook met een hoofddoek op 
een neutrale manier lesgeven, is naast de 
kwestie. Levensbeschouwelijke en 
ideologische symbolen drukken  
voorkeuren uit en horen niet thuis in  
een schoolse context.’ 

Sommigen beweren dat men de regels moet 
aanpassen omdat de samenleving steeds 
diverser wordt. ‘Wel integendeel’, vindt 
Nadia. ‘In een meer diverse samenleving is 
een neutrale overheid als hoeksteen eens zo 
belangrijk. Want de school is niet het 
verlengstuk van de woonkamer thuis, maar 
de voorkamer van de res publica.’

NEUTRALITEIT IN ONDERWIJS  
IS ESSENTIEEL

VLAAMS

VLAAMS

Nadia Sminate
Ook Brussel heeft een liberale 
begrotingsminister die het niet zo 
nauw neemt met de waarheid. Cieltje 
Van Achter, fractievoorzitter in het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
wijst op het misleidende opsmukwerk 
in de begroting van minister Sven Gatz  
(Open Vld).

‘Voor het vierde jaar op rij geeft de Brusselse 
regering een kwart meer uit dan er 
jaarlijks binnenkomt� Eerder dan daarover 
transparant te communiceren, hanteert 
de minister allerhande opgesmukte cijfers 
waarvan zelfs het Rekenhof vaststelt dat 
ze niet waarachtig zijn’, zegt Cieltje� 
Zo bevat de begroting 20 miljoen euro 
aan fictieve inkomsten� En naar jaarlijkse 
gewoonte wordt bijna een half miljard aan 
investeringsuitgaven buiten de begrotings-
doelstelling gehouden� 

‘Vreemd genoeg houdt minister Gatz vast 
aan een begroting in evenwicht in 2024� 
Daarvoor zou de Brusselse regering in het 
verkiezingsjaar 500 miljoen euro extra 
moeten besparen� Een quasi onmogelijke 
opdracht voor een paars-groene regering�’

Cieltje Van Achter

Opgesmukte 
Brusselse cijfers

Wat moet er dan gebeuren om de tanker 
te keren?
‘Iedereen die kán werken, zou moeten 
werken. Zeker in Brussel en Wallonië 
zijn er gewoon te weinig mensen aan de 
slag. Maar serieuze hervormingen om 
stappen vooruit te zetten, blijven uit. 
Helemaal straf is dat premier De Croo 
zélf de hervormingsambitie van zijn 
regering verzwakt. Hij prutst aan de 
cijfers en doet alsof het tekort kleiner is. 
Daarmee geeft hij het signaal aan de PS 
dat er minder bijgestuurd moet worden. 
Wat kunnen we nog verwachten als de 
premier zelf zegt dat het minder 
ambitieus mag?’ 
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BART DE WEVER VULT AULA'S IN STUDENTENSTEDEN

‘WOKE BEDREIGT 
VRIJHEID VAN DENKEN’

88



wereld van alleen maar kosmopolitische 
individuen die overal ongeremd zichzelf 
moeten kunnen zijn en zich nergens nog 
door een gemeenschap verbonden 
weten. Identiteiten op basis van een 
nationale gemeenschap leiden immers 
enkel tot fascisme, kolonialisme en 
imperialisme, zo luidt de nieuwe 
waarheid. Het is ook in dat kader dat de 
aanval op ons verleden gezien moet 
worden. Onze geschiedenis dient 
volledig gedeconstrueerd te worden op 
basis van de normen van vandaag, om 
elke identiteit die eruit geput zou 
kunnen worden bij voorbaat te 
onderdrukken.’

Heb je daar een voorbeeld van?
‘De voorbeelden in de westerse wereld 
zijn legio. In de VS worden standbeelden 
van Thomas Jefferson en zelfs Abraham 
Lincoln weggehaald of beklad. In het 
Verenigd Koninkrijk vandaliseert men 
beelden van Winston Churchill, die ons 
continent bevrijdde van de nazi’s. En in 
Frankrijk viseert men monumenten van 
Voltaire, de stamvader van de Verlichting. 
Want elk van die figuren heeft ooit wel 
eens iets gezegd of gedaan dat vandaag 
niet meer door de beugel kan. Alleen Karl 
Marx wordt vreemd genoeg nergens van 
zijn voetstuk gehaald, hoewel hij een 
rabiaat antisemiet was.’ 

‘De boodschap is duidelijk: wij staan 
niet op de schouders van reuzen, maar 
van criminelen. Het is dus fundamenteel 
fout om trots te putten uit onze westerse 
identiteit, die stoelt op de verwezenlij-
kingen en ideeën van diezelfde crimine-
len. Hetzelfde zien we overigens hier in 
Vlaanderen. Historici die meedenken 
over een constructief educatief project 

Denk aan de twee docentes die door de 
UAntwerpen op non-actief werden gezet 
omdat ze in een privégesprek durfden te 
zeggen dat leerlingen van een bepaalde 
origine het Nederlands onvoldoende 
meester zijn.’ 

‘Maar het gaat nog veel verder: acade-
mici krijgen hun onderzoek in tal van 
vakbladen niet eens meer gepubliceerd 
als de resultaten niet verzoenbaar zijn 
met bepaalde woke-opvattingen — los 
van de wetenschappelijke merite van  
het onderzoek. Het traditionele en 
gerenommeerde wetenschapsblad  
Nature heeft daarover zelfs een expliciet 
uitgeschreven richtlijn. Een onderzoek 
van de KU Leuven toonde aan dat ook 
hier bij ons academici aan zelfcensuur 
doen, uit angst om als rechts gezien te 
worden. Dat zou namelijk hun carrière-
kansen fnuiken. Een dergelijk toxisch 
klimaat brengt de diversiteit en vrijheid 
van denken binnen de academische 
wereld ernstig in gevaar.’

Bevindt het woke-denken zich enkel in de 
academische wereld?
‘Zeker niet. Het is bon ton in grote delen 
van onze cultuurwereld, op kranten- 
redacties, onder opiniemakers en bij 
politiek links. Zelfs de sportwereld 
ontsnapt er niet aan. Zo moeten 
sommige vrouwelijke atleten zich 
vandaag al fysiek meten met biologische 
mannen die zich identificeren als vrouw, 
wat tot absurde situaties leidt. Of kijk 
naar de uitspraken van FIFA-baas Gianni 
Infantino naar aanleiding van het WK 
voetbal in Qatar: ‘Westerlingen moeten 
zich eerst nog drieduizend jaar excuseren 
alvorens ze commentaar mogen geven op 
een ander.’ Hij deed die uitspraak 
uiteraard om opportunistische redenen, 
maar ze had evengoed uit de mond van 
iemand van Groen kunnen komen. Een 
journalist van De Morgen gaf hem in een 
artikel zelfs gewoon gelijk.’

Is woke een nieuw fenomeen?
‘Het woke-denken is een radicaal gevolg 
van het postmodernisme, dat onze 
intellectuele elite sinds 1968 gestaag is 
gaan domineren. Met als doel een 

oke.’ Wat moeten we daar precies onder 
verstaan, Bart?
‘Woke is in essentie een ideologie die 
mensen opdeelt in historische dader-
groepen die zich voortdurend dienen  
te verontschuldigen, en een hoop 
slachtoffergroepen die alleen nog maar 
met fluwelen handschoenen benaderd 
mogen worden. Opvallend is dat die 
groepen vaak bepaald worden op basis 
van onveranderlijke kenmerken: 
huidskleur, geslacht, seksualiteit, 
genderidentiteit en ga zo maar door.  
In die zin is het de linkse tegenhanger 
van het essentialistische discours van 
extreemrechts. Met helaas evenzeer 
destructieve gevolgen voor ons 
maatschappelijke weefsel.’

Waarom besloot je over dit onderwerp een 
tournee te houden?
‘Jong N-VA vroeg mij begin vorig jaar of 
ik ook in de studentensteden enkele 
gespreksavonden wou doen. Ik ging dus 
op zoek naar een relevante boodschap om 
aan studenten mee te geven. Al snel kreeg 
een presentatie vorm over het woke- 
denken, een fenomeen waaraan ik mij 
dagelijks erger als ik de kranten opensla. 
Zo werd het tegelijkertijd een manier om 
die ergernis te kanaliseren.’ 

Waarom is het zo belangrijk om over woke  
te gaan praten aan universiteiten en hoge-
scholen?
‘Omdat daar onze maatschappelijke 
ideeën gevormd worden. En net op die 
plekken is het een pensée unique aan het 
worden dat vandaag al tot censuur leidt. 

Met ‘BDW op Tournee’ doorkruiste partijvoorzitter 
Bart De Wever het voorbije jaar Vlaanderen om 
het culturele en economische verhaal van de 
N-VA nog eens scherp te stellen. In alle vijftien 
arrondissementen liepen de zalen vol, zowel met 
leden als niet-leden. In samenwerking met Jong 
N-VA houdt hij sinds kort een nieuwe tournee 
van spreekavonden over de valkuilen van het 
woke-denken. Na de culturele centra vult hij 
daarmee nu de aula’s van onze Vlaamse 
studentensteden. 

W ‘Het is belangrijk 
dat we als partij 
een gezond 
en constructief 
gemeenschaps
verhaal aanbieden’
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‘Woke heeft destructieve 
gevolgen voor ons 
maatschappelijke 
weefsel’ 

als de Vlaamse canon worden in onze 
pers letterlijk weggezet als collabora-
teurs. Geschiedenis mag enkel nog 
zelfafbraak beogen.’ 

Is dat een uniek westers fenomeen?
‘Bij mijn weten is er in China geen 
intellectuele elite die Confucius of zelfs 
Mao gecanceld wil zien, hoewel er zeker 
voor de historische onttroning van die 
laatste toch wel wat te zeggen valt. 
Evenmin zal je Arabieren of Noord- 
Afrikanen vinden die zich voortdurend 
verontschuldigen voor de handel in 
blanke slaven en slavinnen waaraan hun 
voorvaderen zich massaal bezondigden. 
Laat staan dat ze ooit zouden suggereren 
om zichzelf daarvoor herstelbetalingen 
op te leggen. Het postmodernisme, en 
het woke-denken dat eruit voortvloeit, is 
een louter westers fenomeen. En het uit 
zich in navelstaarderij die ons bovendien 
blind maakt voor wat er elders in de 
wereld gaande is.’

Hoezo?
‘Na de Koude Oorlog leefden we in de 
illusie dat de geschiedenis ten einde was 
en dat de rest van de wereld zich wel snel 
zou schikken naar onze westerse 
waarden en politieke systemen. En 
uiteindelijk zou men ook de post- 
moderniteit omarmen. De wereld zou 
gezuiverd worden van al haar goden en 
nationale identiteiten. Enkel het individu 
zou nog overblijven. Dat is toch een 
tikkeltje anders gelopen. We verkeken 
ons op China. We verkeken ons op de 
Arabische Lente. En we verkeken ons  
op de Russen, van wier gas Europa  
zich in de tussentijd afhankelijk had 
gemaakt. Met alle gekende gevolgen  
van dien.’

In de lezing belicht je ook het woke-denken 
binnen de klimaatbeweging.
‘Het postmoderne denken gaat gepaard met 
een instorting van het vooruitgangsgeloof. 
En dat vertaalt zich op zorgwekkende wijze 
bij een deel van de ecologische beweging, 
waar misantropie de bovenhand krijgt en 
waar zelfs zonder scrupules het gebruik van 
geweld gepromoot wordt in naam van het 
klimaat. Weliswaar enkel hier in het westen. 
Het zijn wij die moeten boeten omdat we 

de wereld hebben geïndustrialiseerd, 
ongeacht de welvaart die dat met zich 
meebracht. Het leidt tot de meest 
stompzinnige conclusies. Zo schreef een 
Knack-journalist onlangs letterlijk dat  
we enkel onze planeet kunnen redden als 
we in het westen collectief stoppen met 
kinderen te maken. Veel onnozeler moet 
het niet worden.’

Hoeveel lezingen staan er nog op de planning?
‘Ik sprak al twee avonden voor volle 
aula’s in Leuven en Kortrijk. Maar de 
lezing evolueert nog altijd. Dagelijks 
komen er nieuwe voorbeelden bij. Er 
volgen nog vier spreekavonden in het 
voorjaar van 2023. De kans bestaat dat 
ik mijn denk- en onderzoekswerk 

10

B R E E D B E E L D



nadien ook in boekvorm zal laten 
publiceren. Het is belangrijk dat we als 
partij een gezond en constructief 
gemeenschapsverhaal aanbieden om de 
twee elkaar versterkende krachten tegen 
te gaan die onze samenleving dreigen te 
verpletteren: het woke-isme van links en 
het trumpisme van extreemrechts.’

Naast de socio-culturele bezorgdheden  
die in de lezing aan bod komen, waarschuw 
je in interviews en toespraken ook steevast 
voor de economisch woelige vaarwateren 
waarin we ons vandaag bevinden. Hoe zie 
je dat evolueren?
‘Over de socio-culturele ideeënstrijd ben 
ik nog enigszins optimistisch: we zullen 
die op termijn winnen. Maar hoe langer 
de huidige Vivaldiregering de plak 
zwaait, hoe pessimistischer ik word over 
onze economische toekomst. Op zowat 
alle relevante parameters scoren we nu 
steevast bij de slechtste landen van de 
westerse wereld. Het begrotingstekort, 
de werkzaamheidsgraad, de belasting-
druk, de sociale uitgaven en de 
economische groei: het is op Belgisch 
niveau allemaal compleet de verkeerde 
richting uitgegaan sinds het aantreden 
van deze regering. Het is zelfs zo erg dat 
Europa ons na het indienen van een 
opgesmukte fake begroting nog steeds 
op de vingers tikt omdat we van alle 
lidstaten veruit de meest verlieslatende 
balans indienden.’

Hoe komt dat?
‘Cd&v-kopstuk Koen Geens had 
afgelopen zomer een eerlijk moment op 
een debat van Pro Flandria. Daar zei hij 
letterlijk dat op federaal niveau vandaag 
geen hervormingen meer mogelijk zijn. 
Enkel uitgaven geraken er nog beslist. 
En die uitgaven zijn geenszins slimme 
investeringen die op termijn opbrengen, 

maar bijvoorbeeld wel verdere verho-
gingen van de langdurige werkloos-
heidsuitkeringen, die hier als enige ter 
wereld oneindig zijn in de tijd.’ 

Ook de cd&v lijkt nu te pleiten voor het  
beperken van de uitkeringen in de tijd.
‘Het was leuk geweest als men dat ook 
onder de Zweedse regering al ingezien 
had. Toen verzette cd&v’er Kris Peeters 
zich zelfs nog tegen het louter degressie-
ver maken van de uitkeringen. Het is 
nogal cynisch dat men jaren later dan 
plots toch het licht ziet, terwijl men nu 
in een door rood en groen gedomi-
neerde regering zit die het nooit zal 
verwezenlijken. Het doet wat denken 
aan de bocht die men recent ook nam 
over kernenergie. Maar op zich is het 
uiteraard positief dat men steeds meer 
van onze recepten begint over te nemen, 
althans in de communicatie. Hopelijk 
zet men op termijn dan ook de volgende 
logische stap: toegeven dat al die ideeën 
nooit uitgevoerd zullen raken binnen 
het huidige federale België. En dat  
we dus de ommezwaai naar een 
confederatie zullen moeten maken  
als we onze welvaart veilig willen  
stellen.’

Je stelde die keuze afgelopen weken  
meermaals scherp.
‘Ons aanbod naar de kiezer toe is helder. 
Kies voor de N-VA en de ommezwaai 
naar het confederalisme, of kies voor 
eender welke andere partij, met Vivaldi II 
en de verdere economische en socio-cul-
turele afbraak tot gevolg. Zoals ik mijn 
tournees telkens pleeg af te sluiten: it’s a 
time for choosing.’ 

De volgende halte van de BDW Studenten-
tournee is Brussel (VUB, 16 februari). 
Meer info: www.jongnva.be.
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Sinds haar toetreden tot de N-VA vier jaar geleden 
gaat er geen week voorbij of Assita Kanko krijgt  
verwijten van links voor haar politieke overtuiging� 
‘Het illustreert duidelijk dat ook op links een 
bepaalde vorm van racisme ingeburgerd is’, zegt 
Assita� ‘Want wie heeft het nu het beste voor met 
zogenoemde minderheidsgroepen? Degenen 
die hen zelfstandig en autonoom willen maken, 
die hen alle instrumenten willen geven om te 
slagen en die de lat voor hen weigeren lager te 
leggen? Of zijn het degenen die zeggen: ‘Je bent 
een slachtoffer� Jij hoeft niet goed Nederlands 
te spreken� Voor jou is het al moeilijk genoeg 
geweest� Stem dus maar voor een linkse partij en 
wij zullen er wel voor zorgen dat je levenslang door 
de welvaartstaat betaald wordt�’’

‘Mij is al lang duidelijk hoe woke-denken mensen 
klein houdt en feitelijk leidt tot culturele en 
economische segregatie� Het sterke emancipatie- 
verhaal is een van de belangrijkste redenen 
waarom ik destijds voor de N-VA koos� En na vier 
jaar heb ik nog geen moment spijt gehad van die 
keuze� Integendeel�’

Assita Kanko:  

‘Woke houdt  
mensen klein’
Naast onze voorzitter toont ook Europees 
Parlementslid Assita Kanko zich een fervent 
tegenstander van het woke-denken. ‘Het is 
een nefaste vorm van hokjesdenken die 
enkel maar leidt naar een nieuwe apartheid.’
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WhatsApp UiTPAS

 marius�meremans@n-va�be
 fb�com/Marius�meremans  @MariusMeremans
www�mariusmeremans�be  @mariusmeremans

De favoriete apps van
Marius  
Meremans
‘Mijn woonplaats Appels, een 
deelgemeente van Dendermonde,  
is een groen, landelijk dorp vlakbij  
de Schelde en de Dender� Een  
prachtige regio om te wandelen, 
joggen of fietsen� Ook voor 
mountainbike en racefiets zijn er 
schitterende tochten uitgestippeld� 
Vaak maak ik gebruik van die 
bewegwijzerde routes, maar 
traditioneel rij ik toch weer ergens 
verloren� Dankzij Open GPX Tracker, 
de gps-app op mijn smartphone, vind 
ik altijd opnieuw het juiste pad�’ 

‘De populariteit van de fiets zit in de 
lift� Een goede zaak, maar orde op 
de openbare weg blijft belangrijk� 
Bij veel ongevallen zijn fietsers 
betrokken� Fietspaden raken stilaan 
overvol� Natuurlijk juich ik het gebruik 
van bijvoorbeeld speedpedelecs en 
elektrische fietsen toe� Maar met 
de N-VA pleiten we tegelijk voor 
duidelijke regels� Daarnaast maakt 
de Vlaamse Regering veel budgetten 

vrij om werk te maken van goede 
fietspaden� Toch moeten we een 
tandje bijschakelen� Nederland 
en Denemarken zijn op dat vlak 
de gidslanden� Als schepen van 
Mobiliteit in Dendermonde werk 
ik stelselmatig aan fietsstraten en 
fietszones� Ook bij de bevolking is die 
omslag voelbaar� Het momentum is 
daar om de juiste keuzes te maken 
voor onze fietsers�’

Marius Meremans (1967) is geboren 
in Dendermonde, getrouwd met 
Sabine en vader van Johannes, 
Michiel en Lucas� Hij is regent Latijn, 
Frans, Engels en Geschiedenis en 
begon zijn professionele loopbaan in 
het onderwijs� Van 2007 tot 2012 was 
hij schepen van Jeugd en Cultuur in 
Dendermonde� In 2019 werd hij 
opnieuw schepen, deze keer van 
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu� Daarnaast is hij sinds 
2013 Vlaams Parlementslid�

VRTNWS

‘Ik zit in ongeveer twintig 
Whatsapp-groepen� Voor  

de commissie Cultuur zelfs  
partijoverschrijdend met collega’s 
uit de Vlaamse coalitie� Mijn  
favoriete blijft wel ‘Gezin van 
Sabine’: de groep van ons gezin 
met vrouw, zonen en schoondoch-
ter (en met kleinkind op komst)�’

‘Behalve die van de openbare 
omroep, raadpleeg ik ook de 

apps van kranten en van VTM� Als 
politicus wil je altijd op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws�’

‘Als ondervoorzitter van de 
cultuurcommissie in het 

Vlaams Parlement probeer ik naar 
zoveel mogelijk voorstellingen en 
exposities te gaan� Talloze boeiende 
dingen in Vlaanderen! Ook in mijn 
eigen streek is er elke week heel 
wat te doen� De UiTPAS geeft 
een goed overzicht� Je kan er ook 
punten mee sparen, die je later kan 
inruilen voor iets leuks�’



Op oudejaarsavond is het exact een jaar geleden 
dat Turnhout werd opgeschrikt door een zware 
gasontploffing in een appartement. De trieste 
balans: vier doden. Het waren voor Paul Van Miert 
de meest aangrijpende momenten van zijn 
burgemeesterschap. Hij sloeg zich erdoorheen, 
mede dankzij zijn ervaring als veiligheids-
coördinator van het Graspopfestival. En het feit 
dat dit niet de eerste crisis was die hij in Turnhout 
het hoofd moest bieden. 

urnhout is het voorbije decennium 
vaak het toneel geweest van politiek 
drama, met verschuivingen in coali-
ties en helaas ook strubbelingen in 
de eigen N-VA-afdeling. Toen  
Paul Van Miert van Oud-Turnhout 

– ‘van over de brug’ – naar Turnhout verhuisde,  
lag de werking op apegapen en moest hij van nul 
af aan beginnen. Dat harde werk loonde, want  
in 2018 werd de N-VA opnieuw de grootste partij 
in de speelkaartenstad, met Paul Van Miert als 
burgemeester.

Enkele maanden later was het al hommeles. Door 
een fout in de meerjarenplanning werd er zomaar 
eventjes 26 miljoen euro te weinig begroot. ‘Een 
politieke ramp’, riepen oppositie en media, maar 
Paul en zijn team sloegen zich erdoorheen. 
Daarna volgde een crisis in het managementteam, 
waardoor de stad al een jaar zonder algemeen 
directeur zit. ‘Ik ben permanent in crisismodus en 
moet constant aan micro management doen. Maar 
ondertussen blijven onze financiën gezond en 
hangt de coalitie nog steeds goed aan elkaar. 
Misschien zal dat wel mijn grootste verwezenlij-
king zijn: als ik op het einde van deze legislatuur 
nog burgemeester ben, zal ik deze eeuw de eerste 
zijn in Turnhout die de volledige rit uitdoet met 
dezelfde ploeg.’

T

‘Ik ben 
permanent in 
crisismodus’

   VAN PAUL VAN MIERT

HET

Turnhout
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• geboren in 1965 in Turnhout
• bachelor Marketing
• voorzitter N-VA Oud-Turnhout in 2005-2006
• schepen in Oud-Turnhout van 2006 tot 2012
• gemeenteraadslid in Oud-Turnhout van 2012 tot 2016
• Vlaams Parlementslid sinds 2014 
• burgemeester van Turnhout sinds 2019
• gehuwd met Reinhilde en vader van Bieke, Arne en Vince, 

grootvader van Mill
• vrije tijd: muziek maken, optredens bijwonen en Rome bezoeken

HET TURNHOUT VAN PAUL VAN MIERT

‘Hoe je het ook 
draait of keert:  
onze samenleving  
is harder geworden’

Grote kuis 
Alles wijst erop dat dat zal lukken, want de tussentijdse 
rapporten zijn prima. Uit een onderzoek van  
Het Laatste Nieuws blijkt dat alle grote projecten en 
initiatieven die voor de verkiezingen beloofd werden, 
grotendeels in uitvoering of gepland zijn en hier en daar 
al verwezenlijkt. ‘Zeker wat mijn bevoegdheden betreft, 
maken we grote sprongen: er komt een gloednieuw 
modern politiekantoor en we plannen een nieuwe 
brandweerkazerne. We hebben ook heel wat stads-
evenementen uitgebouwd, tot grote tevredenheid  
van onze ondernemers en inwoners.’

De grootste horde die Paul moest nemen, heeft te 
maken met zijn bevoegdheid Personeel. Enkele 
maanden geleden kondigde de stad aan dat ze drastisch 
zou snoeien in haar personeelsbestand. ‘Dat zijn 
natuurlijk geen gemakkelijke beslissingen. Maar ik wou 
af van de trapeziumstructuur die er nu is, met een bulk 
aan te dure functieprofielen. Ik durf dat een grote kuis 
te noemen, ja. Ik wil een eiffeltorenstructuur, zeg maar, 
met eerlijke mogelijkheden voor elk personeelslid. Een 
examen is een examen en de beste haalt het.’ 

Het nieuwe politiekantoor en de extra investeringen 
voor meer politie in het straatbeeld zijn een antwoord 
op het groeiende onveiligheidsgevoel dat bij de 
Turnhoutenaar leeft. ‘Vooral de oudere generaties 
hebben het moeilijker met de groeiende diversiteit in 
onze stad. Ze horen alsmaar minder Nederlands in de 
straten, en erger nog, minder Kempisch. En hoe je het 

ook draait of keert: onze samenleving is harder 
geworden. Dan is het aan mij als burgemeester om 
samen met het college voor een positief tegengewicht te 
zorgen.’

Kalmte en overzicht
Die hardheid ondervindt Paul wel 
vaker. ‘Zelfs nu nog moet ik me 
soms verantwoorden voor het feit 
dat ik van Oosthoven weer naar 
hier getrokken ben. Wat een beetje 
ridicuul is, want ik ben in 
Turnhout geboren en naar school 
gegaan, en ik heb hier het grootste 
deel van mijn sociale leven 
doorgebracht. Ze zijn hier 
nochtans allemaal voor een fusie 
met Oud-Turnhout. Toen ik me hier kandidaat stelde, 
kreeg ik zelfs een heuse anti-campagne op mijn dak, 
inclusief de gekste aantijgingen.' 

Hoe cynisch het ook is, pas toen er iets ergs gebeurde, 
kreeg Paul van vriend én vijand schouderklopjes. De 
gasontploffing op oudejaarsavond vorig jaar deed de 
stad letterlijk en figuurlijk op haar grondvesten daveren. 
Paul was de hele tijd aanwezig en coördineerde en 
communiceerde aan de lopende band. Zijn jarenlange 
ervaring als medewerker bij Graspop in het naburige 
Dessel was daar niet vreemd aan. Als metalfan was hij 
er vanaf het begin al bij, als lid van het veiligheidsteam.  
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45�000 inwoners, 
en toch een dorp� 
Paul: ‘Het heeft geen zin 
je weg te steken, je komt 
mekaar toch tegen�’

‘Ik was een ‘pakker’, iemand die aan het podium de 
crowdsurfers opving. En hier en daar iemand die boven 
zijn theewater was. Ondertussen doe ik meer de 
coördinatie tussen de veiligheids- en de hulpdiensten. 
Ik word wat ouder, hé. Maar je maakt in al die jaren wel 
eens wat mee, waardoor ik ook bij de gasontploffing de 
kalmte en het overzicht kon bewaren.’

Dorp van 45.000 inwoners
‘Ik moet wel zeggen dat er aan mijn zijde twee mensen 
stonden die ik goed ken en die ik blindelings vertrouw:  
de toenmalige hoofdcommissaris en de brandweer- 
commandant. Ik zit met die mensen sowieso haast 
maandelijks samen. Op de moeilijke momenten weet je 

perfect wat je aan mekaar hebt, en dat geeft ook energie  
om door te gaan.’ Dat contact met de mensen is volgens 
Paul van cruciaal belang. ‘In Turnhout wonen 45.000 
mensen, maar toch is het een dorp. Iedereen kent hier 
iedereen. En ik praat ook met iedereen. Het heeft geen 
zin je weg te steken, je komt mekaar toch tegen. Dus zeg 
ik tegen de mensen: kom maar af, mijn deur staat open. 
Voor iedereen.’

Al gaat dat soms heel ver. ‘Zelfs toen ik een trouwfeest 
inzegende – wat ik overigens zo veel mogelijk probeer te 
doen – kwam er iemand naar me toe om allerlei vragen 
te stellen. En als ik met mijn vrouw op restaurant zit, 
durft er al wel eens iemand zijn stoel bij te schuiven voor 
een gesprek. Niet zo leuk voor mijn vrouw.’

Nonkel Karel
Dat Paul in de politiek zou stappen, was haast genetisch 
voorbestemd met een oom als Karel Van Miert, de 
voormalige kopman van de socialisten. Maar ondanks 
een jeugdig engagement bij de Volksunie koos Paul 
daarna voor een carrière in het bedrijfsleven. ‘Ik ben 
afgehaakt toen heel dat ‘ID64 en Spirit36’-gedoe begon. 
(lacht) Maar Kris Van Dijck, die hier niet zo ver 
vandaan woont, wist me uiteindelijk te overtuigen om 
me bij de N-VA in Oud-Turnhout aan te sluiten. Bij 
mijn eerste verkiezingen werd ik meteen schepen. De 
eerste die me kwam gelukwensen, was overigens Karel. 
‘Doe het in eer en geweten’, zei hij. En dat probeer ik 
elke dag te doen.’ 
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‘Als we nu niets doen, missen we  
de boot’, klinkt het bij Kristien  
Van Vaerenbergh uit Lennik.  
‘De infrastructuur in de Pajotse 
gemeenten is ondermaats. Het 
personeel zit op zijn tandvlees.  
Er is een gebrek aan daadkracht 
terwijl de gemeenten net steeds meer 
taken op zich moeten nemen’, vult 
Willem Vandenbussche van N-VA 
Pepingen aan. ‘Elke kleine gemeente 
heeft zijn eigen OCMW, zijn eigen 

dienst openbare werken, zijn eigen 
milieudienst.’ 

De N-VA pleit daarom voor een fusie 
van zes Pajotse gemeenten. ‘Kleine 
gemeenten als Pepingen en Lennik 
dreigen anders verweesd achter te 
blijven. Dan blijft er niets anders over 
dan te fuseren met Halle of Dilbeek. 
We vrezen dat onze kleine dorpen 
dan hun identiteit verliezen in een 
groter stedelijk geheel.’

N-VA-afdelingen 
pleiten voor fusie 
van zes Pajotse 
gemeenten
De N-VA-afdelingen van Lennik, Gooik, 
Galmaarden, Herne en Pepingen startten een opvallende campagne 
waarmee ze de fusie van zes gemeenten in het Pajottenland promoten. 

Oppositiepartij N-VA Wervik pakte uit met 
een ludieke actie: ze zorgde zelf voor de 
‘officiële’ inhuldiging van het veelbesproken 
en veel te dure stadstuintje pal naast het 
stadhuis. Eerder had Vooruit-burgemeester 
Youro Casier te kennen gegeven dat de 
stad daar niet zelf voor zou zorgen. 

‘Afgelopen zomer besliste het schepencollege 
om de stadstuin niet officieel te openen. 
Waarschijnlijk schaamt men zich over de 
eigen creatie’, zegt fractievoorzitter Sanne 
Vantomme. ‘Vriendelijk en behulpzaam als 
we zijn, hebben wij het dan maar op ons 
genomen om de gouden tuin van 400.000 
euro officieel te openen. Op die manier 
belichtten we als oppositie- en zweeppartij 
deze schandvlek van onbehoorlijk bestuur.’

N-VA Wervik lanceerde daarnaast een 
oproep om de tuin een naam te geven. ‘Het 
fortuintje’, ‘De blauwe plekke’, ‘Fauna- en 
floraluxe’, ‘De tuin der schande’ en ‘De 
gouden tuin’ waren enkele van de suggesties 
die de afdeling voorlegde aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

‘Het fortuintje’ 
 in Wervik

Actie in de kijker

In 1944 kwam in Reet de 14-jarige  
Jozef ‘Jos’ Van Dijck om het leven 
door de inslag van een V-bom� Zijn 
nu nog levende broer Frans heeft 
nauwelijks geweten wat er precies met 
zijn oudere broer gebeurde� Hij kon 
ook niet begrijpen dat Jos niet werd 
vermeld als oorlogsslachtoffer op het 
oorlogsmonument� 
Vier jaar geleden begonnen enkele 
historici met een reconstructie van 

de feiten� Samen met burgemeester 
Jurgen Callaerts zochten ze het 
voorbije jaar een oplossing om 
Jozef Van Dijck alsnog als 
burgerslachtoffer te vermelden op 
het monument� Op Wapenstilstand 
verbond burgemeester Callaerts in zijn 
toespraak de oorlog van toen aan de 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, 
waar ook nu veel burgerslachtoffers 
vallen�

‘Nooit meer oorlog!’
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Belangrijke 
minuten in  
noodsituaties

In heel wat gemeenten pleiten N-VA- 
gemeenteraadsleden met succes voor het 
plaatsen van AED-toestellen aan gemeente- 
gebouwen, scholen of sportvelden. In Brugge 
nam Jong N-VA het initiatief om de toestellen 
daadwerkelijk te leren gebruiken. Misschien 
een activiteit die uw afdeling kan inspireren? 

Ook in Boortmeerbeek besliste het schepen-
college extra AED-toestellen te plaatsen. ‘Een 
levensbelangrijke investering’, zegt schepen 
van Gezondheid Hans Crol. ‘Want slachtof-
fers hebben ruim 60 procent meer overlevings-
kans wanneer het toestel in noodsituaties 
gebruikt wordt.’

Leren wat te doen in geval van een 
hartstilstand en hoe een AED correct te 
hanteren: het was een bijzondere 
vormingsactiviteit van Jong N-VA Brugge 
voor de bestuursleden van de afdeling.

N-VA Turnhout  
steunt goede doel 

Knappe koppen  
bij N-VA Lubbeek
Wereldwijd is slechts een op de drie 
onderzoekers een vrouw� Dat kan en 
moet beter, vonden ze bij ’s werelds 
grootste onderzoeksplatform voor 
wetenschappers� Om meisjes en 
vrouwen te inspireren wetenschapper te 
worden, stelt het platform elk jaar een 
top duizend van wetenschapsters samen�

De Lubbeekse Tania Roskam stootte in 
die internationale top duizend door tot 
de 787ste plaats� Daarmee eindigt ze 
als tiende in België� 

Tania Roskam is schepen voor de 
N-VA in Lubbeek en was vier jaar 
plaatsvervangend burgemeester toen 
Theo Francken staatssecretaris was� 
Ze is hoogleraar translationeel cel- en 
weefselonderzoek en specialiseert zich 
onder meer in interdisciplinair onderzoek 
naar kwaadaardige levertumoren� 

GAS-boete voor 
Franstalige signalisatie 
in Roosdaal
‘In Vlaanderen is het wettelijk verplicht dat de 
overheid in het Nederlands communiceert’, zegt 
Linda Van den Eede, fractievoorzitter in Roosdaal. 
‘Aannemers die openbare werken uitvoeren voor de 
gemeente, vallen onder die regeling wanneer ze 
verkeerssignalisatie, wegwijzers of aankondigende 
borden plaatsen.’ 

N-VA Roosdaal diende een voorstel in om aan- 
nemers die bij werken niet-Nederlandstalige 
signalisatie aanbrengen te beboeten. ‘We zijn blij dat 
de gemeenteraad onze visie volgde’, zegt Linda. ‘In 
ons uitgewerkte reglement staat dat een aannemer 
die de taalwet overtreedt een waarschuwing krijgt  
en uitdrukkelijk aangemaand wordt om de foute 
borden te vervangen. We kijken uit naar het  
nieuwe politiereglement waarin dergelijke overtre-
dingen beboet kunnen worden met een GAS-boete. 
De taalwet is een wet als alle andere: er is  
geen enkele reden waarom die niet nageleefd  
moet worden.’

17LEO Magazine van de N-VA



Op 10 november werden in Brussel 
twee politieagenten neer gestoken. Een 
van hen liet daarbij het leven. De dader, 
Yassine Mahi, stond op de OCAD-lijst 
als potentieel gewelddadige extremist. 
Diezelfde ochtend had hij nog politie-
agenten bedreigd in een politie kantoor 
in Schaarbeek. Kamerleden Yngvild 
Ingels en Sophie De Wit laten het niet 
bij verontwaardiging en leggen een 
actieplan neer.

ACHT CONCRETE  
VOORSTELLEN OM  
DE POLITIE BETER  
TE BESCHERMEN

Yngvild Ingels en Sophie De Wit

‘Als het gaat om de veiligheid van de 
mensen die ons dag in, dag uit beschermen, 
dan kunnen we het niet houden bij 
medeleven’, vinden Yngvild en Sophie. 
Daarom leggen ze een actieplan neer met 
acht concrete voorstellen die echt een 
verschil kunnen maken voor onze politie-
agenten. Met zowel nieuwe ideeën als zaken 
waar de N-VA al járen voor pleit. 

Echt snelrecht
Het plan houdt onder andere in dat élke 
vorm van geweld tegen de politie, hoe klein 
ook, strafrechtelijk vervolgd moet worden. 
Dat kan via een echte snelrecht procedure, 
waardoor de dader binnen de zeven dagen 
voor de rechter geleid wordt. De N-VA- 
fractie vraagt ook opnieuw om dringend 
werk te maken van een wetgevend kader 
rond bodycams, kleine draagbare camera’s, 
en pleit voor een gedeeld beroepsgeheim 

zodat politie en ziekenhuizen informatie 
kunnen uitwisselen als een patiënt 
bijvoorbeeld op de OCAD-lijst staat, zoals 
in de zaak van de mesaanval.

Extra middelen en informatie-uitwisseling
‘Ook budgettering is belangrijk’, zegt 
Yngvild. ‘Minister Van Binnenlandse Zaken 
Verlinden (cd&v) beloofde telkens opnieuw 
extra middelen voor de politie, om ze dan 
via een andere weg af te nemen.’ Ze verwijst 
daarmee naar het mislukte loonakkoord en 
de smeekbede van de Federale Gerechtelijke 
Politie om meer middelen, begin dit jaar. 
 
Sophie hamert opnieuw op een betere 
opvolging van de aanbevelingen die 
geformuleerd werden na de onderzoeks-
commissie over de aanslagen in Brussel en 
Zaventem. ‘Een betere informatie- 
uitwisseling tussen politie en justitie in geval 
van terreur en radicalisering was een van de 
cruciale punten. Maar jaren later is het nog 
altijd koffiedik kijken wat ministers 
Verlinden en Van Quickenborne met die 
aanbevelingen gedaan hebben. Onze 
agenten verdienen beter dan twee voogdij-
ministers die de urgentie van de zaak pas 
inzien als het ergste al gebeurd is.’

Lees het volledige actieplan om onze politie 
beter te beschermen op: www.n-va.be/
nieuws/n-va-legt-actieplan-neer-om-de-
politie-beter-te-beschermen 

FEDERAAL

De Noordwijk in Brussel wordt al decennialang aan 
haar lot overgelaten door haar burgemeesters en 
de Brusselse regering� Transmigranten kamperen 
aan het Noordstation� Er ligt ontzettend veel afval, 
mensen doen er hun behoefte en de penetrante 
geur van urine hangt overal� Door drugshandel en 
prostitutie neemt ook het geweld toe�
 
De Brusselse bestuurders eisen dat de federale 
regering met meer middelen over de brug komt� 
Maar die merkt fijntjes op dat de onveiligheid 
in de Noordwijk haar oorsprong vindt in de 
prostitutiebuurt� En zo ligt de bal opnieuw in 
het kamp van minister-president Vervoort (PS)� 
‘Het welles-nietesspelletje moet stoppen’, vindt 
Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre� ‘De 
oplossing ligt voor de hand: er moet een verbod 
komen op straatprostitutie, en raamprostitutie moet 
goed omkaderd worden� Zo kunnen de prostitutie 
en de daaraan gerelateerde problemen aangepakt 
worden�’ 

Meer over het voorstel dat de N-VA voorlegt in het 
Brussels parlement (en over een 
pak andere Brusselse dossiers) 
beluistert u in aflevering 6 van de 
podcast Studio Vlaanderen�

Onveiligheid in 
Brusselse Noordwijk 
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VLAAMS

DOORBRAAK VOOR 
HERVORMING PACHTWET

In oktober kondigde Vivaldi 
trots aan te willen besparen 
op de Senaat. De instelling 
zou zich met zijn kerntaken 
moeten bezighouden. Op 
twee jaar tijd wou men zo 
15 miljoen euro besparen. 
Maar de realiteit blijkt wat 
anders nu de begrotingscijfers ingediend 
worden. 

De dotatie die de instelling vraagt, bedraagt 41 
miljoen euro. Dat is meer dan de voorgaande 
jaren. ‘Besparen doen ze door de reserves van 
de Senaat aan te spreken en niet door de 
aangekondigde hervormingen door te voeren’, 
stelt fractievoorzitter Karl Vanlouwe vast. ‘Van 
structurele besparingen is niets te merken. De 
bevolking zit op haar tandvlees, maar voor 
Vivaldi blijkt het onmogelijk om te besparen op 
een verouderde en nutteloze instelling, laat 
staan op de eigen partijmiddelen.’ 

Afschaffen
‘Er kan nochtans heel makkelijk op het politieke 
apparaat bespaard worden door de subsidies 
aan de politieke partijen en het politiek 
personeel in de Senaat stop te zetten. Dat is een 
structurele besparing van meer dan 12 miljoen 
euro’, zegt Andries Gryffroy. Hij volgt de 
senaatsbegroting al jaren op de voet. ‘Voor de 
N-VA is dat de ondergrens, want we zullen 
blijven ijveren voor de afschaffing van de 
Senaat.’

BESPAREN OP  
SENAAT? HET 
TEGENDEEL  
BLIJKT WAAR

Karl Vanlouwe

Andries Gryffroy

Cathy Coudyser

De pachtwet regelt de overeenkomsten 
waarbij gronden in gebruik gegeven worden 
aan een landbouwer. Die pachtwet is totaal 
verouderd en smeekt al jaren om een 
grondige hervorming. Terughoudendheid bij 
de cd&v bemoeilijkte dat, maar Vlaams 
volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser beet 
zich vast in het dossier.

Het vernieuwde pachtdecreet stimuleert meer dan ooit om een 
geschreven overeenkomst op te stellen voor zowel nieuwe als 
bestaande pachtcontracten. ‘Eigenaars en pachters spreken samen 
bepaalde voorwaarden af, waaronder de looptijd in schijven van 
negen jaar. Pachten van 27 jaar blijven mogelijk. De eigenaar 
krijgt de mogelijkheid om na 18 jaar het contract eenzijdig op te 
zeggen als dat zo in het contract opgenomen is. De partij die 
weigert een contract af te sluiten, kan een sanctie krijgen via de 
vrederechter. Voor beide partijen komt er dus meer rechtszeker-
heid, transparantie en duidelijkheid. Zo wordt het instrument van 
pacht weer aantrekkelijk gemaakt’, zegt Cathy.

Jonge boeren 
Jonge landbouwers investeren en hebben vaak onvoldoende 
middelen om gronden te kopen. Pachtgronden blijven dan weer 
te lang onbeschikbaar, zodat jonge landbouwers moeilijk gronden 
vinden om aan de slag te gaan. Het nieuwe pachtdecreet wil 
daaraan tegemoet komen. ‘Een pensioengerechtigde landbouwer 
die gronden pacht, zal zelf moeten bewijzen dat hij geen pensioen 
geniet om de grond te kunnen blijven pachten. Ook het voor-
kooprecht voor gepensioneerde landbouwers zonder opvolger 
wordt afgeschaft. Zo willen we sneller gronden vrijmaken voor 
jonge landbouwers.’

Opzeg
In het nieuwe decreet worden natuur en landbouw verzoend.  
‘In groene bestemmingen wordt het makkelijker om pacht op  
te zeggen om natuur en bos te realiseren. In agrarisch gebied  
zijn de opzegmogelijkheden beperkter om de leefbaarheid van 
landbouwondernemingen te beschermen. Tegelijk stimuleren  
we landbouwers om zelf mee te werken aan onze natuur- 
doelstellingen en de verbetering van biodiversiteit’, besluit Cathy.

FEDERAAL
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Welke beslissingen werden (niet) genomen?
De onderhandelaars gingen niet verder dan 
het bevestigen van de ambitie om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
anderhalve graad boven het pre-industriële 
niveau. Dat was zo al afgesproken op een 
voorgaande conferentie in Parijs. Terwijl de 
VN er al voor aanvang op wees dat er ‘geen 
geloofwaardig pad’ uitgestippeld was om die 
doelstelling te behalen, is dergelijk pad ook 
in Sharm-el-Sheikh niet afgeklopt. Zo 
raakte men het niet eens over de uitfasering 
van steenkool, gas en olie. Er werd ook niet 
afgesproken vanaf wanneer de wereldwijde 
uitstoot moet dalen. Evenmin engageerden 
de grote vervuilers zich om hun uitstoot 
terug te dringen. Terwijl de EU instaat voor 
acht procent van de wereldwijde uitstoot, 
neemt China meer dan een kwart daarvan 
voor zijn rekening. Om de opwarming van 
de aarde binnen de afgesproken limieten te 
houden, moeten dus ook China, Rusland en 

Wat is de klimaatconferentie?
Midden november liep in de Egyptische 
badplaats Sharm-el-Sheikh de 27ste 
conferentie af van de partijen van het 
Klimaatverdrag van de Verenigde Naties 
(VN). Dat Klimaatverdrag werd afgeslo-
ten in Rio de Janeiro in 1992. De 
conferentie van de partijen vindt jaarlijks 
plaats als een forum waar landen de 
implementatie van het Klimaatverdrag 
evalueren en nagaan op welke manier de 
doelstellingen best nagestreefd kunnen 
worden. Vlaams minister van Energie 
Zuhal Demir besloot niet naar Egypte af 
te reizen, niet het minst omdat klimaat-
wetenschappers er de mond wordt 
gesnoerd. De Conferentie was geen 
onverdeeld succes. Waar kwetsbare 
landen de oprichting van een wereldwijd 
schadefonds toejuichten, zijn er weinig 
tot geen beloftes gemaakt voor het 
terugdringen van de uitstoot.

India hun uitstoot reduceren. Wel raakten 
de onderhandelaars het eens over een 
schadefonds dat kwetsbare landen moet 
helpen om zich te beschermen tegen 
rampen veroorzaakt door de klimaatcrisis.

Wat brengt de toekomst?
Het is aan de afgevaardigden van vieren-
twintig landen om de komende maanden 
een concrete invulling te geven aan dat 
schadefonds. Pas dan wordt duidelijk 
hoeveel geld het fonds zal omvatten, wie het 
zal financieren en wie ervan zal genieten. 
Het is erg belangrijk te definiëren welke 
schade vergoed wordt. Zowel de EU, België 
als Vlaanderen is immers al solidair met 
kwetsbare landen via de financiering van 
projecten rond klimaatbescherming. De 
discussies zijn dus nog niet beslecht. Ze 
komen volgend jaar op de Klimaatconfe-
rentie in de Verenigde Arabische Emiraten 
opnieuw aan bod. 

KLIMAATCONFERENTIE TRAPPELT 
TER PLAATSE
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De weg van 

2012

1987

2019

2020

2019

Studentenleven
In 1987 begint Sigrid (links) aan haar studies 
farmacie aan de VUB. Op een van de avonden 
van studenten vereniging Farmaceutische Kring 
(FK) ontmoet ze haar toekomstige levens-
partner, Gunter. Na een korte omweg langs de 
farmaceutische industrie opent Sigrid een eigen  
apotheek in Ganshoren. 

Politiek strijdveld
Een groene en Vlaamse Rand. Daarvoor zet Sigrid 

zich in Asse politiek in. Haar lokale engagement 
en ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit ontgaan 

de kiezers niet bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012. Eenmaal verkozen legt ze vanuit de 

oppositiebanken de meerderheid het vuur aan de 
schenen, vaak met ludieke acties.

In het schepencollege
Na een legislatuur op de oppositiebanken treedt 
de N-VA toe tot de meerderheid. Sigrid wordt 
schepen van onder meer Lokale Economie, 
Middenstand, Integratie en Vlaams Beleid. 
Thema’s die onder een grote verstedelijkingsdruk 
cruciaal zijn voor elke randgemeente van Brussel. 

Strijd om het Nederlands 
Sigrid zet de toon als schepen van Vlaams  

Beleid. Het taalgebruik van de marktkramers wordt 
voortaan gecontroleerd en gesanctioneerd door 
de gemeenschapswachten om het Nederlands te 

beschermen. Met een ‘spreek NL met mij’-campagne 
dompelt ze nieuwkomers en handelaars onder  

in een Vlaams bad. 

Voltijds politica
Sigrid volgt partijgenoot Jan Spooren op als 
federaal parlementslid in 2020. Na 14 jaar als 
apotheker-titularis sluit ze de deuren van haar 
apotheek en smijt ze zich voltijds in de politiek.

Sigrid 
Goethals
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Ignace Van Doorselaere, CEO van Neuhaus en 
managementvennootschap 4F, heeft een welgevulde 
loopbaan achter de rug bij onder meer AB Inbev en 
Van de Velde. Hij is ook bekend om zijn columns en 
boeken over ondernemen. In zijn laatste boek,  
‘De essentie’, blikt hij terug op zijn rijke carrière.

Bedrijfsleider Ignace Van Doorselaere

w bedrijf heeft de corona-, Oekraïne- en 
energiecrisis doorstaan. Maar u zegt dat 
2023 het moeilijkste jaar zal worden?
‘Deze crisis is dieper en structureler 
dan de covidpandemie, omdat er een 
felle kostenstijging is op alle fronten. 
Die stijgingen zullen grotendeels lang 
blijven hangen: de salariskost zal niet 
dalen, de geopolitieke problemen rond 
energie en grondstoffen zitten diep en 
Europa is zeer slecht geplaatst. Die 
factoren werken als zwaartekracht op 
bedrijven. Daarenboven komt er 
minder nettokoopkracht bij, waardoor 
omzetgroei moeilijker wordt. In 2023 
komen heel veel van die negatieve 
krachten samen. Bedrijven die zwaar 
geladen zijn of lage winstmarges 
hebben, krijgen het heel lastig. Ze 
moeten significant hun productiviteit 
aanpakken. Dat doe je niet zonder pijn 
en het vraagt tijd.’ 

Bent u tevreden met het recent afgesloten 
federale loonakkoord?
‘Loonakkoorden pakken nooit op een 
creatieve manier de essentie aan: de 

koopkracht in stand houden of 
verhogen zonder al die lasten bij de 
bedrijven te leggen. De automatische 
loonindex heeft drie nadelen: hij creëert 
de valse perceptie dat dit geen opslag is, 
het leeuwendeel ervan gaat naar de 
overheid, en hij verzwaart de last bij 
bedrijven, terwijl net de overheid boven 
haar stand leeft. Om daaruit te geraken, 
is een krachtige, bindende werkgroep 
op hoog niveau nodig die ‘nettokoop-
krachtgroei’ koppelt aan ‘nauwelijks 
brutoloonsverhoging’. De rest is 
morrelen in de marge aan de rand van 
de afgrond. Bovendien heeft iedereen 
nu het bedrag van 750 euro gehoord, 
terwijl maar heel weinig bedrijven zo 
een consumptiecheque kunnen betalen. 
Er is valse hoop gecreëerd.’

U stelde in een interview dat ‘een sterke 
economie in de Grondwet ingeschreven zou 
moeten worden’. Kan u dat even uitleggen?
‘De Grondwet moet de fundamentele 
rechten en plichten van burger en 
maatschappij vastleggen. Een sterke 
economie – altijd gebouwd door bedrijven 
– is de basis van een gezonde maatschappij 
die welvaart kan verdelen. Zonder sterke 
economie bouw je nooit de toekomst. Dat 
is onze plicht tegenover de volgende 
generaties. Het volstaat om de criteria van 
de World Competitiveness Index te 
handhaven, te eisen dat we altijd in de 
toptien staan en de maatregelen daartoe te 
nemen. Die criteria zijn veelzijdig. Onder 
meer infrastructuur, concurrentie kracht 
van ondernemingen, betrouwbare 
overheid, duurzaamheid en arbeidsmarkt 

‘ZONDER 
ECONOMIE 
BOUW JE GEEN 
TOEKOMST’

‘Een confederaal België lijkt me 
de enige manier om dit land 
samen te houden’
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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.



maken er deel van uit. Met die economi-
sche plicht in de Grondwet zijn we beter 
beschermd tegen het kortetermijn-
denken van de politiek.’

Hoe kijkt men in de bedrijfswereld naar de 
huidige federale economische cijfers? Zijn 
die nefast voor het ondernemersvertrouwen?
‘Bedrijfsleiders focussen vooral op het 
schip waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 
Ze voelen zich machteloos tegenover een 
falende overheid. Veel schepen, vooral 
kmo’s, zitten gevangen in dit land 
omwille van familie, infrastructuur, 
klantenbasis. De hoofdzetel naar het 
buitenland verplaatsen, is vaak een 
utopie. Maar grotere ondernemingen 
geven signalen dat ze de productie gaan 
verhuizen of dat ze zich in het buitenland 
gaan versterken. Bedrijfsleiders rekenen 
op centrumrechtse partijen om het land 
economisch sterker te maken. In een 
Belgische context is dat zeer lastig omdat 
je altijd geconfronteerd wordt met een 
groeiende linkse Waalse meerderheid. Er 
zijn overigens te weinig bedrijfsleiders 
die publiek hun stem laten horen.’

Dat klinkt alsof u het confederalisme niet 
ongenegen bent.
‘Een confederaal België lijkt me nog  
de enige manier om dit land samen te 
houden op lange termijn. Alles draait 
om maatschappelijke keuzes: welk land 
wil je bouwen, hoe kijk je naar defensie, 
migratie, wie gaat wat betalen, welk 
economisch netwerk wil je stimuleren, 
wie moet hoelang werken? De Vlaamse 
kiezer maakt andere keuzes dan de 
Waalse en Brusselse. Zolang alles goed 
gaat, lijkt er geen vuiltje aan de lucht 
omdat de economische groei alles 
financiert. Maar die groei zal er niet zijn 
bij verkeerde keuzes. Bovendien moet je 
in moeilijke tijden door muren gaan en 
dat doet pijn. Ik vrees dat het federale 
België bij het maken van die keuzes 
altijd in een impasse zal blijven hangen. 
Geen keuzes maken, is het ergste.  
De pijn uitstellen is de poort naar de 
economische afgrond, niet naar hoop.’

Uw laatste boek, ‘De essentie’, is een goede 
handleiding voor bedrijfsleiders en onder- 
nemers. Kunnen ook politici er iets uit leren? 
‘Het boek zoekt de langetermijnkeuze 
waar je voor gaat, de weg naar oneindig. 
Welk bedrijf ga je bouwen dat – in je 
hoofd – nooit zal stoppen met groeien? 
Waar ligt je échte kracht? Focus daarop! 
Het pleit voor ecosystemen: mensen die 
elkaar versterken, aanmoedigen en een 
beter geheel bouwen. Het boek kiest 
voor focus op inhoud, op klanten, 
kwaliteit, motivatie, en minder op vorm 
en overbodige governance-systemen. Ik 
ben er zeker van dat politici iets hebben 
aan het boek. Nog belangrijker is hun 
moed om een land te bouwen waarin de 
toekomst verzekerd wordt. Dat is hun 
‘weg naar oneindig’, hun plicht.’ 

Lees meer over 'De essentie' in de rubriek 
Meerwaarde op bladzijde 30 en maak 
kans op een gratis exemplaar.

‘Het is al 20 jaar grote 
liefde, geld en wapens 
tussen Vlaams Belang en 
het Kremlin’, titelde Humo 
begin november. Achter ‘de 
vaste fikser’ van Vlaams 
Belang, Frank Creyelman, 
ziet het tijdschrift ‘de 
onmiskenbare gestalte 
opdoemen van één man: 
Filip Dewinter.’

1.670 euro. Zoveel betaalt 
een Vlaming jaarlijks meer 
aan sociale zekerheid dan 
een Waal. En dat terwijl 
zijn gemiddelde ziektekost 
94 euro per persoon lager 
ligt. Dat blijkt uit het jaarlijkse 
onderzoek van het Vlaams & 
Neutraal Ziekenfonds (VNZ). 

In het kader van de Blue Deal 
ondersteunt Vlaams minister 
van Omgeving Zuhal Demir  
21 gemeenten die in de 
toekomst regenwater 
hergebruiken. Samen 
besparen ze jaarlijks 70.000 
kubieke meter of 70 miljoen 
liter regenwater. Dat komt 
overeen met 28 olympische 
zwembaden.

‘Van de pot gerukt.’ Dat 
vindt Johan Van Overtveldt, 
voorzitter van de 
begrotingscommissie van 
het Europees Parlement, 
van de Europese plannen 
om in Straatsburg een extra 
gebouw aan te kopen om de 
blijvende aanwezigheid van 
het parlement in Frankrijk te 
verzekeren.

Geflitst

🤒

🌧

😒

🚀

‘Er zijn te weinig 
bedrijfsleiders die publiek 
hun stem laten horen’
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hele familie kleurde rood. Dat schoentje 
begon wat te knellen. Dat verhaal van 
solidariteit en niemand in de steek laten, 
daar stond en sta ik volledig achter. Maar 
dat botste voor mij met een politiek van 
pamperen, geld uitdelen en schulden 
maken. Ik zat dan ook vaak te roepen 
tegen mijn televisie. Tot mijn man zei dat 
ik me dan maar moest engageren. Ik 
kwam al snel uit bij de N-VA’, vertelt 
Axana. 

Via een gemeenschappelijke kennis 
kwam Axana terecht in het afdelings- 
bestuur en in 2012 kreeg ze de lijsttrekkers-
plaats aangeboden. ‘De partij was nog vrij 
jong in Herentals en ik vermoed dat ze 
een bekend gezicht zochten. Ik heb dat 
meteen aanvaard, al heb ik me nooit als 
een volbloed politica beschouwd. Maar 
ik ben natuurlijk niet schuw, ik ben 

ie al wat ouder is en een voorkeur heeft 
voor het lichtere muziekgenre, herinnert 
zich nog wel Def Dames Dope, de 
meidengroep die bekend werd met hits 
als It’s OK, All Right en Hey You, Don’t Be 
Silly, Put A Condom On Your Willy. Of ze 
een prominente plaats moeten krijgen in 
de Vlaamse canon is voor discussie 
vatbaar, maar weet wel: de dames 

speelden ooit in het voor programma van 
Latoya Jackson en haalden de hitlijsten in 
onder meer het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Canada.  

Vriend en vijand verbaasd
Axana werd daarna choreografe van K3 
en zorgde er zo onrechtstreeks voor dat 
generaties kinderen leerden dansen op 
de tonen van Oya lélé, Alle kleuren van 
de regenboog en andere oorwurmen. 
Ondertussen opende ze samen met haar 
zus een zaak in Herentals. In 2011 
verbaasde Axana vriend en vijand door 
zich plots politiek te outen en lid te 
worden van het afdelingsbestuur van 
N-VA Herentals. Een weloverwogen 
keuze, zo bleek.

‘Ik kom uit een arbeidersfamilie. Ik ben 
heel sociaalvoelend opgevoed, maar onze 

W

Dertig jaar geleden bestormden de zussen Axana en 
Larissa Ceulemans met hun meidengroep Def Dames 
Dope de Vlaamse podia, met onder meer het nummer 
‘It’s OK, All Right’. Het is volgens dat credo – het is 
allemaal oké – dat Axana Ceulemans tegenwoordig 
door het leven gaat. Ze stopte als choreografe van K3 
en zei ook de lokale politiek vaarwel. Al blijft het vuur 
branden: ‘Ik zit nog altijd te roepen tegen mijn 
televisie als het over politiek gaat.’

EX-K3-CHOREOGRAFE EN VOORMALIG GEMEENTE RAADSLID  
AXANA CEULEMANS: 'IK ZIT NOG ALTIJD TE ROEPEN VOOR MIJN TV'
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‘Uiteindelijk moet je 
toegeven aan de signalen 
die je lichaam je stuurt. 
Die waren niet min’

 1. 
Samen met zus Larissa vormde 
Axana de succesvolle band  
Def Dames Dope�  

 2.  3.
Axana was twintig jaar lang de 
choreografe van in totaal zeven 
K3-meisjes�

 4.
In 2011 trad Axana toe tot het 
afdelingsbestuur in Herentals�  
In 2012 trok ze de lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen�

1 2

3 4

graag onder de mensen en ik praat graag. 
Dat is ideaal om campagne te voeren, 
wat ik ook graag deed.’

Pipi Langkous
In 2012 haalde de N-VA in Herentals 
vanuit het niets meer dan 24 procent 
van de stemmen, maar de partij wist de 
meerderheid niet te breken. Het had dus 
evengoed anders kunnen lopen. Axana 
Ceulemans als burgemeester? ‘Toen de 
eerste resultaten binnenliepen, brak het 
koude zweet me wel uit. Al had ik het 
zeker niet afgewimpeld. Zoals Pipi 
Langkous zei: ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik zal het wel kunnen.’’  

Axana legde de eed af in de gemeente-
raad en zette zich vooral in voor een 
bruisend stadscentrum en een bloeiende 
middenstand. Maar na twee jaar kwam 
er een abrupt einde aan haar mandaat. 
‘Mijn man kreeg een mooie aanbieding 
om tijdelijk in Oman te gaan werken. In 
combinatie met alle andere zaken 
waarmee ik bezig was, leek het mij 

onmogelijk om mijn taak als volwaardig 
gemeenteraadslid te blijven uitoefenen.’ 

Leren ‘neen’ zeggen
Ondertussen vond Axana een nieuwe 
stek in buurgemeente Olen. Een 
terugkeer naar de politiek zit er 
voorlopig niet in. ‘Ik heb moeten leren 
om neen te zeggen. Ik heb na twintig jaar 
ook afscheid genomen van mijn werk als 
choreografe van K3. Het was op. Ik 
dreigde het op de duur alleen nog maar 
voor de centen te doen, en dat is nooit 
mijn motivatie geweest.’

Uiteindelijk komt het grote woord eruit: 
een burn-out. ‘Ik heb me daar lang voor 
geschaamd, maar uiteindelijk moet je 

toegeven aan de signalen die je lichaam 
je stuurt. Die waren niet min. Het heeft 
heel lang geduurd om er weer bovenop 
te geraken. Gelukkig heb ik mijn zaken 
altijd beheerd als een goede huismoeder. 
De tering naar de nering. Ik kon het me 
dus permitteren om eventjes gas terug te 
nemen.’

Erotische thriller 
Ondertussen brandt het vuur dus 
opnieuw, in alle richtingen. Axana 
begeleidde een tijdje zangeres Camille, 
ze volgt cursussen en heeft zich op de 
kunst gegooid. Tussendoor vond ze zelfs 
de tijd en inspiratie om aan een erotische 
roman te beginnen, ‘een thriller met 
soms aangedampte ruiten’. ‘Een 
voorpublicatie in LEO lijkt me niet echt 
opportuun’, lacht ze. En roepen tegen de 
televisie? ‘Dat krijg ik niet afgeleerd, 
zeker als ze het hebben over de zoveelste 
domme beslissing van paars-groen. Dan 
neem ik mijn hond en ga ik wat in het 
bos wandelen. ‘Het is goed zo’, denk ik 
dan. It’s OK, All Right.’ 
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Alle praktische informatie vindt u op 
www�n-va�be/nieuwjaarsfeest2023�

SUCCESVOLLE THEMADAGEN 
In de aanloop naar het grote ideeëncongres 
van 12 tot 14 mei 2023 organiseert de 
N-VA vijf brede themadagen� De eerste drie 
themadagen, Leefbaar Vlaanderen (Gent), 
Veilig thuis in Vlaanderen (Leuven) en Warm 
Vlaanderen (Brugge) zijn ondertussen achter 
de rug� Videoverslagen en enkele integrale 
opnames vindt u terug op www�n-va�be/
themadagen�

Onder de noemer Een sterk Vlaanderen in 
Europa gaat de vierde themadag op 28 januari 
in  Antwerpen dieper in op de vraag waarom 
uw stem vandaag zo weinig telt, en waarom 
rechters soms meer te zeggen lijken te hebben 
dan het verkozen parlement� Kamerlid Sander 
Loones leidt het programma in goede banen�

 BEDANKT, MARLEEN! 
Liefst 15 jaar lang kon het N-VA- 
partijsecretariaat rekenen op het enthousiasme 
en de werkkracht van Marleen Sorgeloos� 
Sinds november 2008 wervelde ze als een 
ware poetstornado met stofzuiger en zwabber 
door het gebouw� Samen met haar collega’s 
zorgde ze voor catering en onderhoud in 
achtereenvolgens de Liefdadigheidsstraat 
en de Koningsstraat� Nu ze met welverdiend 
pensioen gaat, wil Marleen zich met nog meer 
overtuiging dan voorheen inzetten voor dieren 
in nood� Bedankt voor alles, Marleen!

 NIEUWJAARSFEEST 2023 
Als lid van de N-VA bent u meer dan welkom 
op het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van de N-VA� 
We zetten 2023 gezellig en feestelijk in op 
zaterdagavond 14 januari vanaf 19�30 uur in 
De Nekkerhal in Mechelen� Een niet te missen 

feest! Ook de voorzitter en de andere toppers 
zijn er van de partij�

• We ontvangen u met een feestelijk drankje 
en de nieuwjaarstoespraak van voorzitter 
Bart De Wever� 

• In 2020 opende Vlaams minister  
Matthias Diependaele als verrassings-DJ 
de dansvloer� Benieuwd naar wie er dit 
jaar zijn of haar favoriete nummers mag 
uitkiezen? 

• De uren swingen voorbij met DJ Tom� 
Houdt u het liever bij een drankje en een 
praatje? In de gezellige lounge is het rustig 
vertoeven� We voorzien opnieuw een grote 
cocktailbar�

Tikt u graag een blijvend aandenken op de 
kop? Dan kan u op de foto met de N-VA- 
kopstukken� Of neem uw eigen N-VA-foto aan 
een van de flitspalen� 

1

1
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6Deelname aan de themadagen is gratis, maar 
u dient zich wel op voorhand in te schrijven� 

Meer informatie over deze en de volgende 
themadagen en het inschrijvingsformulier 
vindt u op www�n-va�be/themadagen�

DENKDAG JUSTITIE 
Kamerleden en justitiespecialisten Kristien  
Van Vaerenbergh en Sophie De Wit organiseren 
een denkdag over justitie op zaterdag 
4 februari van 9�30 uur tot 13 uur in het 
Vlaams Parlement� 

Magistraten, advocaten en experten gaan in 
debat over het huidige beleid en de justitie van 
de toekomst� Hoe kunnen we de strafuitvoering 
verbeteren? Hoe kan justitie slachtoffers beter 
helpen? Hoe vermijden we lange procedures? 
Zijn korte gevangenis straffen zinvol? Deze en 
andere vragen komen aan bod� Vlaams 

minister van Justitie Zuhal Demir licht tot slot 
toe hoe zij met beperkte Vlaamse 
bevoegd heden aan de slag is gegaan�

Zowel leden als niet-leden zijn welkom op deze 
denkdag� Wie aanwezig wil zijn, moet zich 
vooraf inschrijven via www�n-va�be/agenda/
denkdag-justitie�

BESTE WENSEN VOOR EEN VEILIG 
NIEUW JAAR  
Wilt u uw bezoek en uw buren, de postbode 
en alle voorbijgangers graag het beste 
toewensen in het nieuwe jaar? Dat kan met 
de raamaffiche die u bij deze LEO vindt� Wij 
wensen u voor 2023 een voorspoedig en 
veilig nieuw jaar!

SPECIALE EDITIE LEO  
Een paar weken geleden kreeg u LID in de bus, 
een speciale editie van ons ledenmagazine 
LEO� Daarin laten we enkele leden aan het 
woord die aangeven waarom zij resoluut lid 
willen blijven van de N-VA� En geef hen eens 
ongelijk� Want de N-VA is de enige partij die de 
centen van de Vlaamse belastingbetaler goed 
beheert� En die de dingen – zowel op het 
Vlaamse niveau als vanuit de federale oppositie 
– in beweging zet� Het contrast met de 
paars-groene regering-De Croo kan niet groter 
zijn� Ook dat leest u in LID�

Het is dus tijd om te kiezen� U kan die  
keuze nu al maken door vandaag nog uw  
lidmaatschap van de N-VA te hernieuwen� 
Ook online kan u uw lidmaatschap 
hernieuwen via het ledenportaal op  
https://mijn�n-va�be/hernieuw/� Alvast 
bedankt om ook in 2023 van de partij te zijn� 
Want alleen een sterke N-VA kan in 2024 
zorgen voor de noodzakelijke ommezwaai� 

5

4

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Fijne kerst
en prettig
eindejaar

 LEUVEN 
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Lien Van Oosterwyck is stafmedewerker organisatie en logistiek

U kwam wellicht al eens naar een 
van onze nieuwjaarsfeesten of 
familie dagen. Of misschien was u 
erbij op ons grote ledencongres in 
2014, of op een vormingsdag, 
roadshow of tournee met BDW?  
Dan zal u het met ons eens zijn:  
we kunnen stevige feestjes geven 
én de organisatie is altijd perfect.  
Dat zou niet lukken zonder Lien  
Van Oosterwyck, al tien jaar de 
sterke vrouw achter alle N-VA- 
evenementen. 

kregen. Ik ben gelukkig stressbestendig, 
maar dat zijn wel spannende momenten.’ 
Echt fout is het nooit gelopen. ‘Het 
ergste wat ik heb meegemaakt, is dat ik 
per ongeluk twee cateraars had besteld. 
Het moest allemaal snel gaan, er waren 
veel evenementen die periode én ik was 
acht maanden zwanger. We hebben de 
overschotten toen aan de voedselbank 
geschonken.’ 

Een tip: bel niet naar Lien vlak voor een 
evenement om te vragen waar de 
parking nu weer is en hoe laat de deuren 
opengaan. U zou wel eens een weliswaar 
vriendelijk, maar kordaat antwoord 
kunnen krijgen dat u doet beseffen dat 
die informatie al lang op voorhand 
beschikbaar was. Ook als u Bart  
De Wever heet. Die rechtdoorzee- 
persoonlijkheid is niet gespeeld. ‘Ik kan 
geen grijze muis zijn, anders krijg ik 
niets gedaan. Dus ja, ik ben soms nogal 
direct’, aldus Lien.

‘Dag Jan!’
Ze vervolgt: ‘Als het niet goed is, zal ik 
het ook zeggen. Zonder protocol. Ik 
behandel iedereen op dezelfde manier, 
van medewerker tot minister. Het is niet 
‘dag mijnheer de minister-president’, 
maar ‘dag Jan’. Ik denk wel dat die 
mensen appreciëren dat ik normaal 
tegen hen doe. Ze luisteren ook als ik 
iets zeg. Bij de toespraak van Bart  
De Wever in de lege Nekkerhal tijdens 
de coronapandemie, was iedereen na 
afloop tevreden. Ik niet, en dat heb ik 

Geert Bourgeois. Een week erna was er 
de provinciale roadshow voor het 
congres van 2014. Ondertussen moesten 
er nog studie dagen georganiseerd 
worden. Ik kwam soms op een vrijdag 
thuis en sliep tot zondagmiddag’, 
herinnert Lien zich. 

Na bijna tien jaar is Lien gepokt en 
gemazeld in haar job. ‘Mijn rol is ook 
wel wat veranderd. Ik delegeer meer, 
ook omdat ik kan steunen op een team 
provinciale bewegingsverantwoordelij-
ken die taken kunnen overnemen en 
weten wat ze moeten doen. Je moet veel 
gedaan krijgen van veel mensen. Het 
moet allemaal perfect zijn, zoals ik het 
voor ogen heb, maar ik hang natuurlijk 
af van anderen: leveranciers, medewer-
kers, vrijwilligers.’

Spannende momenten
Al zijn er altijd wel onvoorziene 
omstandigheden. ‘Op de voorbije 
themadag in Leuven waren we pas vijf 
minuten voor aanvang klaar, omdat we 
aanvankelijk de deuren niet open 

Als we Lien opsnorren voor een gesprek 
– haar te pakken krijgen is al een 
uitdaging op zich – zit ze midden in de 
voorbereidingen van een pak evenemen-
ten: de themadagen in de aanloop naar 
het congres, het nieuwjaarsfeest in 
Mechelen en natuurlijk het grote 
ledencongres zelf in mei volgend jaar. 
Het is nooit anders geweest sinds de dag 
dat Lien op het partij secretariaat aan de 
slag ging.

In de job gesmeten
‘Ik ben er meteen ingesmeten, zeg maar. 
Ik ben gestart in juni 2013 en toen was 
er de Stand van het Land met Siegfried 
Bracke, waarmee we in alle uithoeken 
van Vlaanderen zijn geweest. De laatste 
editie viel op een vrijdag, en de maandag 
daarop startte de onderwijs ronde met 

‘Een van de weinigen naar wie 
Bart onvoorwaardelijk luistert’

‘Je moet veel 
gedaan krijgen 
van veel mensen’

28

A C H T E R  D E  S C H E R M E N



29

Lien Van Oosterwyck: ‘Zo’n volle zaal met een 
enthousiast publiek, dat geeft me nog steeds 
enorm veel positieve energie�’

hem ook gezegd. Dus deed hij de speech 
nog eens over. Ik ben wellicht een van de 
weinige mensen naar wie Bart onvoor-
waardelijk luistert.’ (lacht)

Dat wordt min of meer beaamd, kwam 
Lien te weten: ‘Barts chauffeur zei me 
ooit dat als Bart naar een evenement 
gaat en hij weet dat ik er ben, hij 
doorgaans gerustgesteld is. Dat is wel 
een fijn compliment.’

Kom naar het nieuwjaarsfeest! 
Als u Lien ook een compliment wil 
geven, dan kan u dat doen door met z’n 
allen af te zakken naar het nieuwjaars-
feest op zaterdag 14 januari in de 
Nekkerhal in Mechelen. En natuurlijk 
het grote ledencongres op 12, 13 en 
14 mei in Antwerpen. ‘Zo’n volle zaal 
met een enthousiast publiek, dat geeft 
me nog steeds enorm veel positieve 
energie, het gevoel dat we één familie 
zijn.’ 

‘Ik behandel 
iedereen op 
dezelfde manier, 
van medewerker 
tot minister
president’
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 Onze Natuur 
Onze Natuur, De Film is een 

ambitieuze natuurdocumentaire 
over de natuur in onze achtertuin� 
Met prachtige verhalen over 
bekende en onbekende dieren en 
planten die verwondering opwekken 
en de liefde en het respect voor 
onze natuur vergroten� Het verhaal 
van de overwinnaars, de oppor- 
tunisten, de uitvreters, de vechters, 
de slimmeriken, de bazen� Maar ook 
dat van de verliezers, de soorten die 
we over een paar jaar misschien 
niet meer tegenkomen� 

Twee filmploegen filmden 
maandenlang om de natuur in ons 
land in volle glorie vast te leggen� 
Van het Zwin aan zee tot diep in de 
Ardennen� Onze Natuur, De Film is 
een project van Hotel Hungaria, VRT 

en Agentschap voor Natuur en Bos� 
De film is ook in de kerstvakantie 
nog te bekijken op het grote doek 
in de filmzalen� Later wordt hij in 
zeven delen uitgezonden op Canvas� 

 De essentie 
Na vier decennia in het bedrijfs-

leven maakt Ignace Van Doorselaere 
de balans op� In De essentie zoekt 
hij een antwoord op de vele vragen 
waarmee hij werd geconfronteerd in 
zijn succesrijke loopbaan� Wat had hij 
zelf willen weten toen hij twintig was?

We leven in een wereld van 
constante, onvoorspelbare 
verandering� Is het zoeken van 
‘controle’ dan wel de juiste houding 
voor een bedrijf? Wat is gezonde 
groei, voor een bedrijf, maar ook 
voor een samenleving? Is winnen 
belangrijker dan deelnemen? 
Wat is het echte contract tussen 
een aandeelhouder en een CEO? 
Worden bedrijven inhoudelijk beter 
door good governance of is dat 
steeds meer een optelsom van 
regeltjes die administratie alleen 
maar belangrijker maakt?

Het boek is verkrijgbaar via de 
auteur op www�4-f�be of via mail 
aan info@4-f�be� 

3x gratis
Drie lezers krijgen van ons een 
exemplaar van De essentie� Ze 
moeten wel het antwoord kennen 
op de vraag: ‘Van welk bedrijf is 
Ignace Van Doorselaere vandaag 
de CEO?’ Stuur uw antwoord voor 
13 januari naar LEO@n-va�be 
of N-VA, redactie LEO, Konings-
straat 47 bus 6, 1000 Brussel�

 

 De Librije  
Zeshonderd jaar geleden 

regeerden de hertogen van 
Bourgondië over Brussel� Die rijke en 
machtige vorsten en gecultiveerde 
mecenassen stelden een schat 
samen die ook vandaag nog weet 
te boeien: de Librije, een unieke 
en kostbare verzameling verluchte 
handschriften� Heel wat van die 
meesterwerken wisten de tand des 
tijds te doorstaan� U kunt die schat 
van 300 handschriften bewonderen 
in het museum van het KBR, 
de nationale wetenschappelijke 
bibliotheek in het paleis op de 
Coudenberg in Brussel�  

Hoewel handschriften het hart van 
het museum vormen, is het KBR 
museum veel meer dan kijken naar 
boeken� Ontdek het zelf tijdens de 
kerstvakantie� Meer informatie en 
tickets: www�kbr�be/nl/schat/� 

VRT vertelt Het verhaal van 
Vlaanderen

Het verhaal van Vlaanderen wordt 
zonder twijfel een van de strafste 
projecten in de geschiedenis van 
de VRT� De reeks brengt het verhaal 
van onze streken, vanaf het moment 
dat de eerste bewoners zich hier 
vestigden tot nu� Een ambitieus 
project waarin presentator en 
verteller Tom Waes op zoek gaat 
naar wat er in Vlaanderen gebeurd 
is en op welke manier we de 
invloed van dat verleden nog altijd 
voelen�

Het verhaal van Vlaanderen biedt 
op een heel toegankelijke manier 
de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten over onze geschiedenis� 
Het is een verhaal van gouden 
bergen en zwarte bladzijden dat alle 
provincies en alle geledingen van 
de samenleving omspant� En het 
is vooral een verhaal van mensen� 
Grote, illustere figuren én gewone 
mensen die hier een bestaan 
opbouwden� 

Beleef de Vlaamse geschiedenis 
vanaf 1 januari 2023 elke zondag 
om 20 uur op Eén� In de eerste 
LEO van 2023 belichten we in 
Meerwaarde verschillende boeken, 
strips en spelen die aansluiten bij 
de serie�
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Het juiste antwoord op de 
wedstrijdvragen en de winnaars 

vindt u telkens terug op 
www.n-va.be/meerwaarde.



‘VOOR DE 50.000 
INWONERS ZIJN 
ER IN TOTAAL 
MAAR DRIE 
VERKEERSLICHTEN’

Pure griendschap
De vissers van de Faeröer zijn berucht vanwege de 
controversiële Grindadráp, de traditionele 
griendenjacht. Daarbij worden scholen grienden, 
grote dolfijnachtigen, bijeengedreven en gedood 
voor hun vlees en blubber. De vangsten worden 
onder de bevolking verdeeld. Ze maken er hun 
traditionele gerecht mee, tvøst og spik: walvis, 
blubber en aardappelen. Een ander typisch gerecht 
is gekookte papegaaiduiker. 

Toch zijn het brave lammetjes daar op de Faeroër, 
want deze regio kent het laagste criminaliteitscijfer 
ter wereld. Mocht je toch lelijk over de schreef gaan, 
kan je terecht in een van de twaalf cellen van de 
enige gevangenis. Voor straffen langer dan 
anderhalf jaar word je naar Denemarken gestuurd, 
990 kilometer verderop. Dan zijn de Schotse 
Shetlandeilanden met 285 km een pak dichterbij en 
zelfs IJsland (450 km), Noorwegen (590 km) en 

Ierland (670 km). Waarom 
naar Denemarken? Wel, de 
archipel is een autonoom 
onderdeel binnen het 
Koninkrijk Denemarken. 

De Noren voerden vanaf de 
elfde eeuw het gezag over de 
eilandengroep. In 1397 
werden de Scandinavische 
koninkrijken verenigd in de 
Unie van Kalmar, waarin de 
Denen het meeste macht 
hadden. In 1814 werd de 

Vrede van Kiel gesloten, waarbij Noorwegen 
onderdeel werd van Zweden. De Faeröer bleven 
onder Deens bestuur. Door de jaren heen groeide 
een sterke Faeroërse onafhankelijkheidsbeweging. 
In 1946 werd een referendum gehouden. Daarbij 
koos een nipte meerderheid voor onafhankelijkheid, 
wat leidde tot een politieke crisis en de val van de 
regering. 

Nieuwe verkiezingen resulteerden in een sterke 
stem voor het pro-Denemarkenkamp. Op 1 april 
1948 kregen de Faeröer geen onafhankelijkheid 
maar wel een hoge mate van zelfbestuur toegekend. 
Staatshoofd is en blijft wel de Deense koningin 
Margrethe II. Qua taal is het echter vooral deen en 
d’ander, want aan het Faeroërs kan enkel een 
IJslander her en der een woordje herkennen. Of 
Margrethe dat verstaat? Joost mag het weten.

Schapeneiland
Zijn naam kent u wellicht niet, maar als ik zeg ‘de 
keeper met het potstke van de Faeroër’ dan weet de 
voetballiefhebber wie ik bedoel: Jens Martin 
Knudsen. Tussen 1988 en 2006 verdedigde die de 
Faeröerse doelmond. Die mutsen droeg Knudsen 
trouwens niet omwille van de kou. De golfstroom 
tempert het Faeroërse klimaat, waardoor het tijdens 
de winters, ondanks de noordelijke ligging, nooit 
erg koud wordt. Tijdens de wintermaanden zakt de 
temperatuur op zeeniveau vrijwel nooit onder nul.

Knudsen droeg zijn mutsen als 
bescherming in de nasleep van 
een opgelopen hersenletsel. Hij 
was lang Faeroërs bekendste 
uithangbord, tot Sofie Gråbøl 
alias Sarah Lund in The Killing 
Faeroërs bekendste export-
product begon te dragen: wollen 
sweaters. Aan wol geen gebrek, 
want schapen zijn er in over-
vloed op de Faeroër. Meer dan 
mensen zelfs. De schapen zijn 
met 70.000. ‘Faeröer’ is dan ook 
een oud Noors woord en betekent  
‘schapeneiland’.

Dat schapeneiland zijn eigenlijk 18 vulkanische 
eilanden precies in het midden van de driehoek 
IJsland, Noorwegen en Groot-Brittannië, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 1.393 vierkante 
kilometer. De Faeröer zijn 22 keer kleiner dan onze 
eigen surrealistische driehoek aan het Noord-
zeestrand. Geen lintbebouwing in de Faeroër, wel 
fjorden, kliffen, rotsformaties, bergtoppen, 
gletsjerdalen, Vikingruïnes, allerauthentiekste 
huizen opgetrokken uit natuursteen, hout en turf en 
adembenemende zeezichten. Je bent trouwens nooit 
verder dan vijf kilometer van de oceaan verwijderd. 
Voor de 50.000 inwoners, van wie 40  procent in 
Toshavn woont, de kleinste hoofdstad van Europa, 
zijn er in totaal maar drie verkeers lichten. 

WAAROM DE 
FAERÖERDERS ZO 
FAERÖERDER ZIJN
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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

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 Et alors? Waarom de 
Fransen zo Frans zijn, dat 
in februari 2022 
verscheen. Eerder schreef 
hij al Bella Figura 
– Waarom de Italianen zo 
Italiaans zijn en De Rest 
Is Parking – Waarom de 
Antwerpenaren zo 
Antwerps zijn.  
Joost presenteert ook de 
podcast Studio 
Vlaanderen.



P SP S

1 januari was lang een katholieke 
feestdag, waarop de besnijdenis van 
Jezus werd gevierd. Diens heilige 
voorhuid kan u overigens bewonderen 
in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in 
Antwerpen. Of op een van de andere twaalf plaatsen die dat 
claimen. Ondertussen is het een seculier feest geworden dat 
zich louter toespitst op de start van het nieuwe kalenderjaar. 

Wat wel bleef, was de bijhorende ‘bedelzangtraditie’, die men 
ook kende bij Driekoningen. Oorspronkelijk werd die 
traditie beoefend door volwassenen: de armere mensen ging 
van deur tot deur voor wat extra centjes om de barre winter 
door te komen. Dat leidde soms tot misbruik, waardoor het 
bedelzingen in steden als Turnhout en Olen werd verboden. 
Wie iets gaf aan de bedelaars, kon zelf ook een boete krijgen. 

Pas vanaf de 19de eeuw krijgt het 
ritueel de invulling die we nu kennen, 
vooral in rurale gebieden in de brede 
Kempen: kinderen die rondgaan, het 
liedje ‘Nieuwjaarke Zoete’ zingen en 

daarvoor snoepgoed of een centje krijgen. 

Tegenwoordig verkiezen de meeste kinderen centen.  
Dat mag harde cash zijn. En als u dat niet in huis heeft:  
ze hebben doorgaans Payconiq. Alle tradities gaan mee  
met hun tijd. Bent u niet thuis, of wilt u stiekem de deur 
niet openen? Dan wordt er uit volle borst het volgende 
gezongen:

‘Hoog huis, laag huis
Er zit een gierige pin in huis’

NIEUWJAARKE ZOETE
Een varken heeft 

vier voeten


