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Genoteerd 
 

Diep is het water tussen aartsvijanden N-VA en PS zo blijkt,  

maar niet onoverbrugbaar. 

N-VA en PS laten niet na om vóór 26 mei, op de avond van de 

verkiezingen én ook erna te benadrukken hoe groot de afkeer voor elkaar 

is. Waar komt die afkeer vandaan? 

De meest befaamde historicus van de Vlaamse Beweging, Lode Wils (KU 

Leuven) vreest dat België onbestuurbaar wordt en gesplitst zal worden. Hij 

vindt dat een regelrechte ramp.  

 

“In het collectieve geheugen van een deel van ons volk (in beide 

gemeenschappen) leeft de drang om revanche te nemen: in WO-I stelden 

activisten zich ten dienste van de Duitsers.  In december 1917, onder het 

bestuur van Ludwig von Falkenhausen  (van 22 apr.1917 tot aan de 

wapenstilstand  gouverneur-generaal van België) riep een harde kern de 

onafhankelijkheid van Vlaanderen uit en ontwikkelden ze een uitgesproken 

vijandigheid tegen België. Voor die staatsgreep werden ze na de oorlog  

gestraft.  

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de flamingantische collaboratie 

niet alleen massaler dan het beperkte activisme van de vorige oorlog, het 
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nazisme ging ook veel verder! De collaborateurs van 1940-1945 werkten 

mee aan een vreselijk regime. Ook zij zijn daarvoor na de oorlog gestraft.  

'Zonder twijfel was de VU (toch de voorloper van de N-VA en het Vlaams 

Belang) een partij gedragen door "zwarten" en bezat de amnestie-eis de 

grootste mobiliserende kracht onder haar aanhangers.' Ik moet daar nog 

aan toevoegen: de helft van de mensen die De Wever (destijds) bevroeg, 

kwam ervoor uit dat ze uit een collaborerende familie kwamen en  ze 

willen een herziening van de positie van hun familie. Natuurlijk 

kwamen de meesten terecht bij de N-VA of het Vlaams-Belang, maar je 

vindt ook veel gewezen Vlaams-nationalisten terug bij andere partijen, 

zoals de CD&V en de Open VLD, minder bij de SP.A.  Ja, sommigen 

waren zo verstandig om naar een andere partij over te stappen.”  

De naweeën van die hele geschiedenis spelen nog zeker mee in de 

verkiezingsuitslag van 26 mei. 

U moet ook weten dat de Vlaamse leugenpropaganda decennialang 

sprak over die stiefmoederlijke behandeling en lijfelijke afstraffing 

door België.  

 

In 2017 publiceerde Frank Seberechts zijn boek Onvoltooid Vlaanderen, 

met een voorwoord van Bart De Wever. Het is bij mijn weten het eerste 

werk uit Vlaams-nationalistische hoek waarin al die propagandaleugens 

over benadeling worden ontkend.  2017, pas twee jaar geleden dus! 

Het is niet de eerste keer dat ze tot elkaar veroordeeld zijn , als grootste 

partij in Vlaanderen en sterkste blok in Wallonië.  

Dat is tenminste het pad dat informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en 

Didier Reynders (MR) vooralsnog bewandelen. Want hoe diep de kloof 

ook is, de informateurs geloven nog dat die overbrugbaar is: “N-VA en PS 

moeten samen aan tafel.  

In een interview met het weekblad “de Zondag” dd. 18 augustus verklaart 

Hilde Crevits dat de Vlaamse coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V de 

deur zeker niet sluit voor élke federale coalitie.  

Een spiegelcoalitie kan nog steeds, maar het is ook geen wetmatigheid dat 

dezelfde partijen in de Vlaamse én de Federale regering moeten zetelen, 

wat vooralsnog de betrachting is van de “aartsvijanden”. Het is nu aan de 

N-VA en zeker ook aan de PS, om ernstig werk te maken van een federale 

regering”.  

Dat is ook wat blijkt uit de vergelijking tussen de partijprogramma’s van 

N-VA en PS. Op heel veel terreinen moeten water en vuur worden 
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verzoend, maar onmogelijk is het nu ook weer niet. En in sommige 

dossiers is samenwerken best mogelijk.” 

 

SOCIALE 

ZEKERHEID: 

aartsmoeilijk. 

KOOPKRACHT: 

moeilijk. 
TOEKOMST 

VAN BELGIË: 

aartsmoeilijk. 

De bestaansreden van de 

PS is ongelijkheid 

wegwerken en het 

opnemen voor de 

zwakkeren in de 

maatschappij. Er wordt 

expliciet gepleit om te 

herstellen wat “de 

Zweedse coalitie van,N-

VA (geel), MR (blauw) 

en de 

Christendemokraten (het 

kruis) de voorbije jaren 

heeft uitgehold. Toch 

krijgen grotere steden als 

Antwerpen, Mechelen of 

Gent straks geen geld 

meer voor nieuwe 

sociale woningen, zo 

blijkt uit de door De 

Wever opgestelde 

Vlaamse 

onderhandelingsnota, 

ondanks de afspraak om 

het aantal sociale 

woningen op te krikken. 

‘Dit is waanzin.’  

Bij N-VA ligt de focus 

ook op zorg en sociale 

cohesie, maar de partij 

wil tegelijkertijd ook 

expliciet “misbruik 

Om de koopkracht te 

verhogen willen de 

socialisten het btw-tarief 

op elektriciteit opnieuw 

naar omlaag.  Het 

grootste verschil zit 

echter bij de pensioenen. 

De PS pleit resoluut 

voor een 

minimumpensioen van 

1.500 euro netto per 

maand.   

Ook de N-VA 

suggereerde zulks 

intussen ook al in een 

uitgelekte 

informatienota zij het 

met de nodige 

omzichtigheid: als enige 

partij wordt de 1.500 

euro  niet als grens 

vastgelegd.  Hij wil de 

minimum-pensioenen 

tegen 2024 wel twee 

keer verhogen. 

N-VA wil de lasten voor 

wie werkt, verder 

omlaag zodat er netto 

meer overblijft, wat een 

verdere uitholling van 

de sociale zekerheid 

De Vlaams-

nationalisten 

zeggen België niet 

helemaal te willen 

uitkleden, maar 

leggen toch een 

verregaande 

ontmanteling van 

het land op tafel. 

Enkel Buitenlandse 

Zaken, Defensie, 

Binnenlandse 

Zaken en de 

staatsschuld zouden 

nog in Belgische 

handen blijven. Al 

de rest wordt 

Vlaams, Brussels of 

Waals. En ook al 

beweren N-VA’ers 

dat de Belgische 

symbolen bij 

uitstek – de Rode 

Duivels, de 

Belgische vlag en 

het koningshuis – 

mogen blijven 

bestaan, toch wordt 

het confederalisme 

van Bart De Wever 

en co. over de 

taalgrens als 
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aanpakken”. De N-VA 

is lang gekant geweest 

tegen nieuwe sociale 

woningen in grote 

steden, “omdat het vaak 

gekleurde armoede zou 

aantrekken”. De N-VA 

laat eveneens geen kans 

onbenut om het zuiden 

van het land af te 

schilderen  als een lui 

volk van profiteurs, die 

overleven bij gratie van 

de transfers uit 

Vlaanderen.  

N-VA pleit er resoluut 

voor om “meer mensen 

langer aan het werk te 

helpen, middels de 

werkloosheidsuitkering 

te beperken in de tijd, 

het systeem van 

brugpensioen verder te 

laten  uitdoven. De 

VDAB moet iedere 

werkzoekende zeker tot 

65 jaar actief 

begeleiden.  

 

inhoudt, want geen 

bijdragen RSZ, noch 

bedrijfsvoorheffing 

 

separatisme gezien 

en kan er voor PS – 

en ook voor de 

andere partijen – 

geen sprake van 

zijn. 

Zelfs indien PS – 

die ook een rist 

regionalisten in 

haar rangen telt – 

brood zien in een 

verregaande 

staatshervorming, 

moeten ook de 

andere Franstalige 

én Vlaamse partijen 

nog meewillen. En 

daar ziet het niet 

naar uit. 
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MOBILITEIT: 

Moeilijk 

BEGROTING: 

moeilijk 

KLIMAAT en 

ENERGIE: 

mogelijk 

Qua mobiliteit delen N-

VA en PS vaak dezelfde 

doelstellingen. Dat 

beiden de files willen 

verminderen en het 

gebruik van de auto 

willen terugdringen, 

spreekt voor zich. Dat 

daarvoor alternatieven 

moeten worden 

gestimuleerd ook: een 

beter werkende NMBS, 

stiptere treinen of een 

betere samenwerking 

tussen NMBS en de 

lokale 

vervoersmaatschappijen: 

wie kan daar tegen zijn? 

Alleen schuiven N-VA 

en PS andere recepten 

naar voren: PS wil de 

voordelen voor 

salariswagens gradueel 

afschaffen.  

PS wil zwaar investeren 

in de NMBS (3 miljard 

euro N-VA is daar 

minder voor te vinden). 

 De Franstalige 

socialisten willen de 

trein gratis maken voor 

jongeren en 

gepensioneerden, om de 

omgeving rond de 

steden te ontsluiten..  

Het dempen van de 

steeds dieper wordende 

begrotingsputten wordt 

één van de belangrijkste 

klussen van de volgende 

regering. Het 

begrotingstekort in 2019 

zal oplopen tot 1,67 

procent of 7,7 miljard 

euro. 

Over hoe dat moet 

gebeuren, verschillen N-

VA en PS fundamenteel 

van mening.  

Voor PS is een sterke 

overheid, en dus ook een 

sterke sociale zekerheid, 

essentieel en mag de 

staat best extra geld 

ophalen of de lasten 

eerlijker verdelen door 

de belastingen te 

verhogen. 

Voor N-VA is elke 

verhoging van de 

belastingen uit den boze 

en moet vooral op de 

overheid worden 

bespaard, het liefst in de 

sociale zekerheid, ook 

veruit de grootste 

uitgavenpost op federaal 

niveau.  

Op het eerste 

gezicht lijken PS en 

N-VA hier lijnrecht 

tegenover elkaar te 

staan. Met als 

grootste 

struikelblok de 

kernuitstap. N-VA 

ziet die niet zitten 

en wil minstens 

twee kerncentrales 

tien jaar langer 

openhouden. PS wil 

alle nucleaire sites 

zoals voorzien in 

2025 sluiten. En 

ook qua klimaat 

zijn de verschillen 

groot. N-VA wil op 

termijn wel naar 

een koolstofarme 

samenleving, maar 

loopt hoegenaamd 

niet voorop in de 

klimaatstrijd. Voor 

PS is het 

klimaatakkoord van 

Parijs heilig en 

moeten tegen 2030 

al hyperambitieuze 

doelstellingen 

worden gehaald. 

Maar wie de 

programma’s in 
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De PS stelt de 

privatisering van het 

openbaar vervoer weer 

in vraag.  

Het is vooral de totaal 

verschillende visie op de 

overheid. 

N-VA hamert op een 

efficiëntere en slankere 

NMBS.  

Vlaams-nationalisten 

huiveren van een 

gratiebeleid.  

N-VA wil de 

privatisering  nog 

uitbreiden en dus ook op 

de NMBS. Het is vooral 

de totaal verschillende 

visie op de overheid die 

de kloof tussen de twee 

partijen verklaart.  

Ook op het vlak van 

ambtenarenzaken of 

bijvoorbeeld post en 

telecom zullen die 

verschillen zeker 

opduiken. 

 

De praktijk leert echter 

dat elke 

(coalitie)regering die de 

voorbije jaren op zoek 

ging naar extra geld 

altijd én bespaart én de 

belastingen verhoogt. 

Ook de Zweedse 

regering – met N-VA en 

de liberale partijen Open 

VLD en MR – 

verhoogde belastingen. 

Om de taxshift te 

financieren werd de 

roerende voorheffing 

maar liefst verdubbeld 

van 15 naar 30 procent.  

En hoewel socialisten 

het imago hebben 

budgettair lakser te zijn 

en de Zweedse partijen 

de mond vol hadden 

over “de begroting 

eindelijk op orde 

zetten”, stelde de 

regering-Di Rupo zich 

budgettair een pak 

orthodoxer op dan zijn 

opvolger Charles 

Michel. Niets is dus 

onmogelijk. 

 

detail bekijkt, ziet 

dat de verschillen 

minder groot zijn 

dan ze lijken. De 

twee hameren op de 

betaalbaarheid van 

klimaatmaatregelen 

en de 

energiefactuur. N-

VA-voorzitter Bart 

De Wever ijverde 

in de Vlaamse 

informatienota voor 

een verlaging van 

het btw-tarief op 

elektriciteit, een 

belangrijke eis van 

PS. En ook een 

reeks 

klimaatmaatregelen 

loopt gelijk, zoals 

het geloof in 

innovatie om het tij 

te doen keren of 

grote investeringen 

in de isolatie van 

woningen. En de 

discussie over de 

kerncentrales valt 

ook wel te 

beslechten: de 

regering-Di Rupo 

verlengde in 2012 

zelf de levensduur 

van Tihange 1. 
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MIGRATIE en asiel: 

moeilijk 

 

VEILIGHEID en 

JUSTITIE: 

mogelijk 

DE 

VERSCHILLEN 

tussen de PS en 

OPEN VLD: 

minstens even 

groot 

 

Terwijl de ene pleit voor 

een humane aanpak, wil 

de andere vooral een 

hard en rechtlijnig 

beleid. Allebei kijken ze 

voor een stuk naar 

Europa, maar vooral N-

VA wil enkele Europese 

richtlijnen hervormen 

die een strikt 

migratiebeleid 

onmogelijk maken. 

Theo Francken en co. 

willen een 

“gereguleerd” en 

“begrensd” 

migratiebeleid waarbij 

Vlaanderen, Wallonië 

en Brussel zelf beslissen 

wie en hoeveel mensen 

toegelaten worden. De 

prioriteit ligt bij N-VA, 

anders dan bij PS, op 

collectieve opvang. In 

de eerste plaats in de 

regio’s van herkomst. 

De partij wil ook 

grenzen stellen aan de 

toegang tot de sociale 

zekerheid: eerst 

Over de staat van 

Justitie zijn PS en N-VA 

het eens: het is crisis en 

die moet snel aangepakt 

worden. Ook over de 

veiligheid van het land 

zijn de verschillen 

tussen beide partijen niet 

meer dan wat punten en 

komma’s. N-VA spreekt 

van een kordaat 

veiligheidsbeleid en een 

goed werkende Justitie. 

Termen die ook in het 

verkiezings-programma 

van PS terugkomen. 

N-VA pleit onder meer 

voor een efficiënt 

gerechtelijk apparaat, 

waarbij niet de dader, 

maar de rechtzoekende 

centraal staat. De 

Vlaams-nationalisten 

pleiten voor meer 

snelrecht, een 

drugsbehandelingskamer 

in elk arrondissement, 

hogere straffen voor 

We mogen ons niet 

blindstaren op de 

verschillen tussen 

PS en N-VA. Nu 

hebben de Vlaams-

nationalisten vooral 

het imago een partij 

voor de rijken te 

zijn. “Als de partij 

zou overwegen zich 

iets socialer te 

profileren, kan 

samenwerken met 

de socialisten 

daarbij helpen. Alle 

vooroordelen 

terzijde gelaten: “In 

Antwerpen is die 

bocht vorig jaar al 

ingezet en uit wat 

gelekt werd uit een 

Vlaamse nota, blijkt 

dat N-VA zich ook 

niet langer zou 

verzetten tegen een 

links 

symbooldossier als 

een btw-verlaging 

op elektriciteit”. 

“Alles zal afhangen 
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bijdragen, dan pas geld 

krijgen. Wie toch in ons 

land geraakt en hier 

geen papieren krijgt, 

moet uitgewezen 

worden. Illegaal verblijf 

kan niet worden 

gedoogd, vindt de partij.  

PS is minder strikt op 

dat vlak, maar 

onoverbrugbaar is de 

kloof niet. De voorbije 

regeringen hebben 

uiteindelijk een 

gelijkaardig beleid 

gevoerd, dat vooral 

Europees en 

internationaal wordt 

geregeld. 

 

onder meer terrorisme 

en meer gevangenissen.  

Bij de PS zie je 

gelijkaardige 

voorstellen, al ligt de 

focus daar meer op de 

allerzwaksten in de 

samenleving. 

Verrassend is dat 

natuurlijk niet voor 

socialisten. Maar als het 

straks aan de 

onderhandelingstafel 

over Justitie gaat, zijn 

compromissen zeker 

mogelijk, behalve 

misschien als het gaat 

over wie in een regering 

dat departement mag 

leiden: N-VA staat nu al 

te trappelen om de 

nieuwe minister van 

Justitie te leveren. 

 

van hoe groot de 

politieke wil de 

komende maanden 

is, bij álle partijen”, 

besluit  politicoloog 

Dave Sinardet. 

(Vrije Universiteit 

Brussel en  

l’Université Saint-

Louis - Bruxelles.) 

 

 

Vlaanderen versnelt, België blokkeert. 

Met alle stemmen op 27/05/2019, geteld, blijkt nog maar eens dat de 

coalitievorming een kluwen van jewelste wordt. Vooral federaal wachten 

moeilijke gesprekken: Vlaanderen stemt rechts, Wallonië links. Welke 

goochelaar slaagt erin een oplossing te vinden?  

We zitten in een unieke situatie. We zijn bijna honderd dagen na de 

verkiezingen en er is nog niets gebeurd”, zei De Wever hij op een 

persconferentie van zijn partij. Daar maakte hij ook duidelijk dat hij het 

Vlaams minister-presidentschap aan zich laat voorbijgaan, ondanks zijn 

aanvankelijke aanspraak bij de verkiezingen. Kandidaat-premier Jan 
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Jambon wordt de nieuwe ‘MP’, een scenario dat al veel langer de ronde 

doet binnen N-VA. De Wever zal zich voortaan toeleggen op de federale 

onderhandelingen. “Daar heb ik het meeste ervaring mee.” 

Op Vlaams niveau startte  Jan Jambon op dinsdag 13 augustus 2019 met de 

formele onderhandelingen over een regeerakkoord. De basis hiervan, een 

startnota opgesteld door De Wever, is intussen publiek gemaakt door N-

VA. en omvat volgende punten: 120.000 nieuwe Vlaamse jobs, de 

afschaffing van de woonbonus, een bouwshift in plaats van een betonstop, 

een strenger integratiebeleid en een Vlaamse culturele canon. 

 

Mogelijke coalities met het doel een spiegelcoalitie van de partijen samen te 

stellen zowel binnen het Vlaamse als binnen het Federale parlement: 

 

De Zweedse coalitie in het Vlaams parlement: naar het model van de 

Zweedse vlag: blauw (liberalen), geel (Vlaams nationalisten), het kruis 

door de vlag (Christendemocraten)    

Op Vlaams niveau lijkt de coalitievorming relatief simpel te zijn. Zo 

behoort een heruitgave van de huidige Zweedse coalitie tot de 

mogelijkheden met 70 op 124 zetels. Al blijft de vraag of daar bij alle 

partijen animo voor bestaat na het verlies bij de stembusuitslag. Daarnaast 

zal de Vlaamse coalitievorming onvermijdelijk aan de federale gekoppeld 

worden, en daar liggen de zaken een pak moeilijker. Zo gaf bijvoorbeeld 

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten al aan dat ze eerst de federale 

regeringsvorming wil afwachten.  

 

De Zweedse coalitie in het federaal parlement. 

De vraag voor de verkiezingen was of de Zweedse coalitie haar beleid kon 

voortzetten. Het antwoord is simpel: neen. Zelfs mochten N-VA (25), 

MR (14), Open Vld (12) en CD&V (12) er de vijf zetels van de Franstalige 

christendemocraten van cdH bijnemen, is er geen meerderheid. 

Bovendien had die laatste voor de verkiezingen een veto uitgesproken 

tegen een samenwerking met N-VA. Al blijft de vraag wat van die veto’s 

overblijft na de stembusslag. 
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Regenboogcoalitie (naar het beeld van onze verkeerslichten: rood 

(socialisten), oranje(Christendemocraten), groen (ecologisten en groen) en 

NV-A (Vlaams-nationalisten) 

Een zaak staat als een paal boven water: N-VA is zo goed als 

incontournabel in het Vlaams Parlement. Noch een klassieke tripartite 

(Open Vld + CD&V + sp.a), noch een paarse regering (Open Vld + sp.a + 

Groen/Ecolo komt in de buurt van een meerderheid. 

Bourgondische coalitie.  

 

Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is een extrapolatie van de 

Bourgondische coalitie die De Wever in Antwerpen vormde.(naar het 

model van de vlag van destijds de Bourgondische hertogen: rood 

(socialisten), blauw: liberalen, geel: Vlaams-nationalisten.  Die coalitie 

tussen N-VA, de socialisten en liberalen zou een comfortabele meerderheid 

van 80 zetels halen. Al blijft de vraag vooral of N-VA en PS samen kunnen 

regeren. De vorige poging tot regeringsvorming met beide partijen 

dompelde ons land in een diepe crisis van 541 dagen. 

De verkiezingen van 26 mei waren op nationaal vlak de meest volatiele 

sinds de Tweede Wereldoorlog.  

N-VA verloor 18,5 procent van ZIJN kiezers uit 2014 aan het Vlaams 

Belang. 

 

In een poging de verloren kiezers te recupereren zet Bart De Wever via zijn 

veel besproken startnota die hij meegeeft aan Jan Jambon,  in op een 

actieve identiteitspolitiek. Wie we denken te zijn – onze vermeende 

identiteit – moet scherper afgebakend en wordt vooral een voorwaarde 

om bij de gemeenschap te horen! “Dat vergt aangepaste instrumenten en 

de N-VA-voorzitter kiest voor een Museum van Vlaamse Geschiedenis en 

een canon: een lijst van ankerpunten uit de Vlaamse cultuur en 

geschiedenis die de natie zouden typeren. Scholieren en nieuwkomers 

moeten zich die canon eigen maken 



 

  



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent of per mail naar 

freddy.d.have@telenet.be of marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

Naam en voornaam 

:……………………………………………………………………………………… 

adres : 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………. 

 
 

1. Op 11 september 2019: optreden ‘De Melando’s’ in Domino (€ 7) 

 

aantal personen:………………………………………………………………… 

 

2. Op 2 oktober 2019: herfst-en wintermodeshow in Domino (€ 7) 

 

aantal personen:………………………………………………………………… 

 

3. Op 21 oktober 2019: Opera in de Cinema ‘Turandot’ ( € 18) 

 

aantal personen:………………………………………………………………… 

 

4. Op 23 oktober 2019: optreden ‘Tamara en Tom’ in Domino (€ 7) 

 

aantal personen:………………………………………………………………… 

 

5. Op 30 oktober 2019: ‘Mosselfestijn’ in Domino (€ 25) 

 

aantal personen:………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

 

Handtekening:……………………………… 

 

  

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Een canon is in elk opzicht een problematische onderneming en ze lokte 

meteen scherpe reacties uit: 

- Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken plaatste 

gisteren een foto op Twitter van blijkbaar een vergadertafel in een 

lerarenkamer waarop het bijschrift onderwijs op de agenda stond, gevolgd 

door de tekst: “Lange werkdagen. Onderwijs is de allermooiste Vlaamse 

bevoegdheid. Het gaat over onze jeugd, de toekomst van onze natie”.  

Vooral over die derde zin was de ex-minister van Brussel Guy Vanhengel 

(Open Vld) niet te spreken. Vanhengel linkt de uitspraak van Francken aan 

de strategie van Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog:  “De jeugd 

in dienst van de natie. Waar en wanneer hebben we dat nog gehoord?”, 

als een subtiele verwijzing naar nazi-Duitsland. “Tijdens WO-II gebruikte 

Hitler ook jonge mensen in zijn strijd tegen de Joden. Zij moesten zich ten 

dienste stellen van het land. Hij drong hen de nazi-ideologie op en ze 

moesten blindelings gehoorzamen aan de partij. “ 

 

- Prof. Bruno De Wever (U Gent), In een interview voor Knack, vindt 

een Vlaamse canon gewoonweg “not done” dit hoort niet. Hij geeft tekst 

en uitleg: 

1. “Een canon vertrekt vanuit een hedendaagse toestand om welbepaalde 

personen, gebeurtenissen, geschriften... te selecteren. En als je die kent, 

zou je dan het hedendaagse Vlaanderen begrijpen? Dat staat haaks op 

modern geschiedenisonderwijs, waarin meerdere perspectieven worden 

aangeboden en geleerd wordt dat het verleden anders wordt naargelang van 

de vragen die je stelt. Mijn tweede bezwaar: politici moeten zich niet 

bezighouden met wat er in de lessen geschiedenis wordt gezegd. Dat doen 

ze ook niet voor fysica.” 

2. “ Nederland heeft ook een canon. Frits van Oostrom zegt dat hij die in 

alle onafhankelijkheid heeft kunnen opstellen. Dat wil ik wel aannemen, 

maar een canon is altijd een politiek instrument. Van Oostrom kreeg de 

vraag om een canon op te stellen na de moord op Pim Fortuyn. De vraag 

naar een Vlaamse canon komt vanuit de identitaire vleugel binnen de N-

VA. Ik heb geen idee wat mijn broer ervan denkt, maar hij zou als 

historicus beter moeten weten.” 

3. “Een museum is wel een goed idee. Dé vraag is: waarover moet dat 

museum gaan? Over Vlaanderen? En wat bedoel je daarmee? Het 
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Graafschap? Of moet het gaan over de Vlaamse Beweging, of over de 

Vlaamse natievorming? Ik vind dat laatste. En dan gaat het over Belgische 

geschiedenis, want de Vlaamse natie is natuurlijk een aspect van 

België. Ik zou dat museum het kritische verhaal laten vertellen over hoe 

Vlaanderen is ontstaan, maar ook hoe het anders had gekund. 

4. “Historicus Lode Wils was onlangs in Knack scherp voor 'de 

flamingantische leugenpropaganda' en de vele mythes die onder Vlaams-

nationalisten heersen. Wat moet zo'n museum daarmee aanvangen? Een 

museum moet in de eerste plaats de mythes doorprikken. Mythes zijn voor 

de mens noodzakelijk, maar historici moeten ze niet reproduceren. Het is 

dan ook aan historici om zo'n museum in te vullen, niet aan politici. Zij 

dragen de middelen aan, er kan dus met hen zeker dialoog zijn. Maar over 

de inhoud gaan de historici. 

5. “Zijn er goede internationale voorbeelden? Het Deutsches Historisches 

Museum in Berlijn is erin geslaagd een complexe geschiedenis goed uit te 

leggen. Daar zit power in, net omdat het heel kritisch is. “ 

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden onderwijs.  

Bronnen: 

Knack dd. 10.07.2019: Lode Wils: De flamingantische leugenpropaganda heeft 

uitstekend werk geleverd, door Simon Demeulemeester en Ewald Pironet. 

De Gentenaar/het Nieuwsblad dd. 31.07.2019: “Zo moeilijk is een regering met 

N-VA én PS”, door Mathias Vanderaspoilden en Farid El Mabrouk. 

DeMorgen dd. 13.08.2019: ”Zweedse coalitie maakt federale toenadering nog 

wat moeilijker”, door Jeroen van Horenbeek. 

Knack dd. 14.08.2019: Prof. Bruno De Wever  “Mijn broer zou beter moeten 

weten als historicus”, door Simon Demeulemeester.  

DeMorgen dd. 17.08.2019: Vanhengel valt Francken aan, door Guy Vanhengel 

(politicus open vld.) 

De Zondag dd. 18.08.2019:  Hilde Crevits:“Mijn partij zit niet in een existentiële 

crisis”, door Paul Cobbaert. 

DeMorgen dd. 16.08.2019: De zoektocht naar een Vlaamse Leitkultur wordt een 

oefening in afbakenen en uitsluiten,  door Vincent Scheltiens, historicus aan de 

Universiteit Antwerpen. 

DeMorgen dd. 27.05.2019: “Verkiezingen 26 mei 2019, uitslagen en mogelijke 

coalities” door Pieter Gordts. 

 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/historicus-lode-wils-ik-voorzie-dat-belgie-uit-elkaar-valt/article-longread-1485599.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/historicus-lode-wils-ik-voorzie-dat-belgie-uit-elkaar-valt/article-longread-1485599.html
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Onze activiteiten 

 

1. Van maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 6 september 
2019 nemen we deel aan de meerdaagse S-Plusreis naar Straatsburg en 

omgeving.  

 

2. Van vrijdag 6 sept. tot en met zondag 8 sept. 2019 wordt de 75 ste 

verjaardag van de Bevrijding van de Stad Gent gevierd. 

- vrijdag 6 sept.: 

13u: samenkomst aan de Stadshal en vorming van de kleurrijke 

bevrijdingsstoet naar het Achtmeiplein 

13u50: aankomst Achtmeiplein 

14u – 15u: plechtigheid met talrijke toespraken, bloemenhulde en muzikale 

ondersteuning van de Koninklijke Gentse Politieharmonie  

15u10: afsluiten met receptie  in het Zuidpark 

- zaterdag 7 sept.: 
Bevrijdingscafé vanaf 10 u in het Vredeshuis (St-Margrietstraat 9 te Gent) 

Film: Bevrijding van Gent om 11u - om 13u - om 15u en om 17u. 

- zondag 8 sept.: 
Bevrijdingscafé in het Vredeshuis vanaf 10u met om 11u concert met 

bevrijdingsliederen door Patrick Boes. 

 

3. Op woensdag 11 september 2019 : muzikale namiddag met 

optreden van het duo ‘De Melando’s’.  

Locatie: polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, St. 

Margrietstraat 36 te Gent 

Deuren open om 13u30 

Prijs: € 7 (optreden, taart en koffie) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 5 september 2019 en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

4. Op dinsdag 17 september 2019 om 14u: 

Zaal V2, Moyson Centrum, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Thema 4: Google-toepassingen:  Welke toepassingen biedt google gratis 

aan? Hoe maak ik een google-account aan? Hoe kan ik bestanden delen via 

Google Drive? Hoe maak ik een automatische back-up van mijn foto’s via 
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Google Foto’s? Wat zijn de mogelijkheden van Google Maps? En nog veel 

meer. 

Aan de ingeschreven: gelieve € 6 te betalen ten laatste op 5 september op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

5. Van woensdag 18 september 2019 tot en met donderdag 26 

september varen we, met een tiental S-Plusleden, op de Elbe van 

Berlijn naar Praag.  

 

6. Op woensdag 2 oktober 2019: herfst-en wintermodeshow 

Dimoda in de polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, St.-

Margrietstraat 36 te Gent. 

Deuren open om 13u30. Modeshow na 14u. 

Prijs: € 7 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 26 september 2019 

en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

7. Van 14 tot en met 18 oktober 2019: Midweek ‘Onthaasten in 

Relaxhoris’ i.s.m. S-Plus Oost-Vlaanderen. 

De inschrijvingen zijn reeds gebeurd.  

 

8. Op maandag 21 oktober 2019 om 13u45 start het nieuwe seizoen 

van ‘Opera in de Cinema’ met TURANDOT van Puccini. 

Muziekdirecteur Yannick Nézet-Séguin van The Met dirigeert Franco 

Zeffirelli’s bejubelde uitvoering van Turandot, met Christine Goerke in 

de titelrol van de ijzige, Chinese prinses die alle mannen heeft afgezworen. 

Roberto Aronica speelt de rol van Calàf, de huwelijkskandidaat die 

letterlijk zijn hoofd op het spel zet voor haar hand en de beroemde 

aria Nessun Dorma zingt. 

Een verhaal dat zich afspeelt in het oude China. Buiten het keizerlijk paleis 

leest een mandarijn een bevel voor aan de menigte: de prins die met prinses 

Turandot wil trouwen, moet drie raadsels oplossen. Slaagt hij daar niet in, 

dan moet hij sterven. 

Locatie: Kinepolis,Gent  

Prijs: € 18 
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Afspraak in de hall van Kinepolis rond 13u30. De penningmeester zal 

de kaarten bij zich hebben. 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 18 september 2019 

en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

9. Op woensdag 23 oktober 2019: muzikale namiddag met optreden 

van het duo ‘Tamara en Tom’.  

Tamara en Tom brengen voor u de mooiste duetten, meezingers en leuke 

medleys. 

Het programma is zeer gevarieerd omdat er zowel solo werk van Tom als 

van Tamara aan bod komt. Met een repertoire van Marva, Anja, Will Tura, 

Jim Reeves enz... is afwisseling troef en of dit alles nog niet genoeg is 

brengt Tom ook graag zijn gitaar, mondharmonica of accordeon mee! 

 

Locatie: polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, St. 

Margrietstraat 36 te Gent 

Deuren open om 13u30. 

Prijs: € 7 (optreden, taart en koffie) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 5 september 2019 en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

10. Op woensdag 30 oktober 2019 om 13u organiseert de 

Vriendenkring van WZC Domino hun jaarlijks, zeer gesmaakt 

Mosselfestijn. 

Locatie: polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint Margrietstraat te Gent. 

Prijs: € 25 (aperitief inbegrepen) 

Deuren open: 12u. 

Inschrijven kan tot 15 oktober 2019 via de antwoordstrook achteraan het 

Contactblad of via mail naar marlene.vanhecke@telenet.be en betalen op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs Gent: 001-1173234-95 

of de Europese overschrijving IBAN:  BE76 0011 1732 3495   BIC: 

GEBABEBB 

  

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Activiteiten in de komende periode: 

 

Opera in de cinema: 

 maandag 4 november 2019: ‘Manon’ van Massenet 

 maandag 18 november 2019: ‘Madama Butterfly’ van Puccini 

 maandag 16 december 2019: ‘De Toverfluit’ van Mozart 

 

Gentse Seniorenweek: van maandag 18 november tot en met zondag 24 

november 2019 

Op het programma: talrijke gegidste wandelingen en een optreden van 

Gunther Neefs. 

In volgend nummer meer info en inschrijvingsmogelijkheden. 

 

 

Activiteiten  2019  in samenwerking met S-PLUS 

 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het lidmaatschap 

S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en 

meerdaagse reizen) is gebeurd: wij schreven in als groep . 

 Hoogstwaarschijnlijk zal er nog achteraf ook geboekt kunnen 

worden: in januari inschrijven voor november is soms héél moeilijk. 

We zijn ons daar heel bewust van maar tot een maand voor datum 

(voor de daguitstappen) kan u nog annuleren. Eens betaald gelden de 

annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Voor de 

meerdaagse reizen is er de annuleringsverzekering (inbegrepen in de 

prijs) 

 alle daguitstappen en de meerdaagse reizen per bus vertrekken 

nu aan de P&R in ZWIJNAARDE, aan het sportcomplex De 

HEKERS, eindhalte van tram 2.Er zijn parkeerplaatsen en het ligt bij de 

R4, de E40 en de E17. 

 Het betalen van de activiteit (daguitstap) moet gebeuren via ons 

(op ons rekeningnummer), ten laatste vier weken vóór de uitstap. U zal 

in de Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 Elk jaar opnieuw moeten deelnemers hun daguitstap annuleren 

wegens ziekte, ongeval of overlijden. Daarom werkt S-Plus vanaf nu, 
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i.s.m. P&V-Verzekeringen, met een reisverzekering voor 

daguitstappen en verblijven in het binnenland. 

Hierna een overzicht van de meest voorkomende situaties die geldig zijn 

voor annulatie van uw daguitstap of binnenlandse vakantie: 

Bij ziekte, ongeval of overlijden van uzelf als verzekerde of een familielid 

tot de 2e graad (ouders, kinderen, (schoon) broers, (schoon)zussen). 

Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3e graad. 

Er wordt altijd een administratieve kost van 5 euro per persoon 

aangerekend. 

Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 

voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 

touroperator.   

 Ongeveer een maand voor de daguitstap krijgt u van S-Plus een 

persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. 

Wie via ons inschreef mag de vraag tot betalen aan S-Plus negeren maar 

op ons rekeningnummer betalen. 

 Meerdaagse reizen worden rechtstreeks aan S-Plus betaald. 
 

  



 

Nuttige info: 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 14, app 020, 9000 GENT 

 

Freddy D’havé: secretaris  
Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  freddy.d.have@telenet.be 

 

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke “Onze 

Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  marlene.vanhecke@telenet.be  

  

   

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 
 

 

PRIVACY DISCLAIMER 

S-Plus afdeling ACOD Onderwijs gepensioneerden neemt uw privacy 

ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw 

inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte 

te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of 

wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te 

laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw 

gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 

privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring 

terug op www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te 

klikken 

 
 

  

mailto:freddy.d.have@telenet.be
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