Ja a r g a n g 6 • N r. 1 - m a a r t 2 0 1 1 • i n fo @ n - va . b e w w w. n - va . b e / b r a s s c h a a t

Brasschaat

V.U. Sven Van Dongen
Het Leeg 73
2930 Brasschaat

“Politiek en
Media”
Aperitiefgesprek
met federaal
N-VA-Volksvertegenwoordiger

SIEGFRIED BRACKE

N-VA Brasschaat leeft!
De lokale N-VA-afdeling in Brasschaat koos op zondag 13 februari in de
Remise aan het gemeentepark een nieuw bestuur. In een vriendschappelijke
sfeer, bij een kop koffie en een stuk taart, kwamen we snel en haast unaniem tot
een vernieuwd bestuur (zie ook bladzijde 2). Mijn oprechte dank gaat naar de
N-VA-leden voor het vertrouwen dat ze in mij als voorzitter en in de vernieuwde
ploeg hebben gesteld.
Ik ben ook verheugd enkele nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen die zich
spontaan hebben aangeboden om hun schouders mee onder onze lokale werking te
zetten.
Wij hebben met het aftredende bestuur de afgelopen jaren N-VA Brasschaat op de
kaart gezet. Het snel stijgende ledenaantal (we hebben de kaap van de 220 gerond)
is hiervan de beste illustratie. Het is mijn bedoeling deze dynamiek verder te zetten,
onze succesformules te behouden en
waar nodig nieuwe formules uit te werken. Daarom doe ik een oproep aan alle
inwoners om ons te contacteren met
eventuele opmerkingen of wensen. Met
uw inbreng blijven wij de polsslag van de
samenleving voelen en kunnen wij uw
grieven agenderen op onze maandelijkse
bestuursvergaderingen.

op zondag 13 maart
om 11 uur
Dorpsherberg
‘de Roode Leeuw’
Bredabaan 262
Brasschaat
De gastheren zijn Jan Jambon,
voorzitter van de N-VA-fractie in
de Kamer, en Sven Van Dongen,
voorzitter N-VA Brasschaat.

Slechts weinig lokale afdelingen beschikken over zo een groot kapitaal aan mandatarissen als N-VA Brasschaat. Deze mandatarissen vormen de brug tussen de samenleving en de besluitvorming. Wij kunnen met trots aan u voorstellen:
• 1 federaal parlementslid: Jan Jambon, uitgegroeid tot nationaal kopstuk;
• 1 senator: Luc Sevenhans;
• 1 schepen: Jan Jambon;
• 3 gemeenteraadsleden: Luc Sevenhans, Goele Fonteyn en Kristel Geubels;
• 1 OCMW-raadslid: Adinda Van Gerven;
• bovendien geeft Philip Cools als secretaris al jaren het beste van zichzelf.
Met uw inbreng, met deze ploeg en met onze inzet, kijk ik uit naar een intense en
constructieve samenwerking, waarin wij de uitdagingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen omzetten in bestuurskracht. De N-VA is geen
bende caractériels, maar een levende spiegel van de samenleving. Dat zullen wij bewijzen.
Sven Van Dongen
Voorzitter N-VA Brasschaat

Nieuwe bestuursploeg N-VA Brasschaat
Van links naar rechts: Erik Servaes,
Patrick Van Craeynest, Erwin
Callens, John Legon, Sven Van
Dongen, Erik van Cleemput, Jef
Joukes, Walter Maes, Philip Cools,
Adinda van Gerven, Francis Kuypers
en Goele Fonteyn.

MEER INFO OVER ONZE
BESTUURSLEDEN VIND JE
OP ONZE WEBSTEK:
WWW.N-VA.BE/BRASSCHAAT

Niet op de foto: Jan Jambon
(Kamerlid en schepen Brasschaat),
Luc Sevenhans (senator en gemeenteraadslid Brasschaat), Kristel Geubels
(gemeenteraadslid Brasschaat)

Aperitiefgesprek met Flor Van Noppen
Op zondag 12 december liep de bovenzaal van de “Roode Leeuw”
weer aardig vol met geïnteresseerden voor ons driemaandelijkse
aperitiefgesprek. Ditmaal was het onderwerp minder politiek geïnspireerd. Federaal parlementslid voor de N-VA Flor Van Noppen
kwam praten over voedselveiligheid.
Voedselveiligheid is een thema waar iedereen dagelijks mee geconfronteerd wordt, zonder stil te staan bij de soms verregaande onnatuurlijke ingrepen die onze maaltijden ondergaan vooraleer
geconsumeerd te worden. Na Flors leerrijke uiteenzetting daarover
bracht onze schepen en gastheer Jan Jambon nog een snedige en heldere analyse van de politieke impasse waarin België is terecht gekomen. Ondanks de sombere teneur van Jans uiteenzetting over de
regeringsonderhandeling, blijven onze N-VA-mandatarissen zich uitsloven om tot een werkbaar compromis te komen. Het publiek liet zich
ook ditmaal niet onbetuigd om, met een aperitief in de hand, kritische
vragen te stellen.
Hou uw agenda alvast vrij op zondag 13 maart om 11 uur voor
ons volgend aperitiefgesprek met als spreker niemand minder
dan Siegfried Bracke!

N-VA-Kamerlid
Flor Van Noppen
hield een interessante
uiteenzetting
over voedselveiligheid.

Nieuwjaarsreceptie N-VA Brasschaat

Op vrijdag 14 januari was het voor onze leden verzamelen geblazen in de Remise om samen met onze mandatarissen en bestuursleden het nieuwe jaar te vieren. Jan Jambon, onze Brasschaatse schepen en N-VA fractieleider in de Kamer, dankte het bestuur en alle leden voor de inzet tijdens het voorbije jaar. In een
ongedwongen en gemoedelijke sfeer werd geklonken op het voorbije jaar.

Een Brasschaatse kunstenaar in de kijker

Henry (Hendrik) Luyten (1859 - 1945) Deel 2: Het Gulden Doek
In dit tweede deel
rond de kunstschilder
Henry Luyten (18591945) gaan we dieper
in op het ontstaan, de
creatie, de redding, het
herstel en de finale
eindbestemming van
zijn
monumentale
werk Het Gulden
Doek.
In 1931 vangt Henry Luyten aan met zijn Magnus Opus,
het Gulden Doek. Het wordt een werk van 5,4 op 4,97
meter waarmee hij de vernedering en onderdrukking van
het Vlaamse volk door het Belgische establishment aanklaagt. Hijzelf voelde aan den lijve wat het betekende om
zich Vlaams te profileren in die tijd. Zo was het feit dat
hij mee zijn handtekening zette onder een petitie voor de
vervlaamsing van de Gentse universiteit reden genoeg
om hem te ridiculiseren en tegen te werken.
STATEN-GENERAAL VAN VLAANDEREN
Het concept van het doek is gebaseerd op de zeventiendeeeuwse Hollandse portretkunst, net zoals bijvoorbeeld de
Nachtwacht van Rembrandt. Luyten beeldt op zijn Gulden Doek een soort van Staten-Generaal van Vlaanderen
af en schildert meer dan honderd vooraanstaande Vlamingen. Alle prominenten uit de Vlaamse geschiedenis vrijzinnigen en gelovigen naast elkaar - worden in een
idealistisch tijdloos kader geportretteerd.
GEPLUNDERD EN VERNIELD
In 1939 is het middenluik van het Gulden Doek zo goed
als voltooid. Luyten blijft veranderingen aanbrengen tot in 1944.
Zo worden in de zomer van 1940
de dichteres Hadewijch en priester Adolf Daens toegevoegd. Op
10 mei 1940 breekt de Tweede
Wereldoorlog uit. Het Belgische
establishment sluit Luyten en
zijn echtgenote op in de gevangenis aan de Antwerpse Begijnenstraat. Na één nacht worden
zij weer vrijgelaten omdat hun
niets ten laste kan gelegd worden. Ondertussen was wel de
opdracht gegeven om zijn atelier
en woning in Brasschaat te
plunderen en zoveel mogelijk
kunstwerken te vernielen. De
Belgische soldaten doorkerfden
de schilderijen met bajonetten en
bekladden andere met verf.

VERSTOPT OP ZOLDER
Tijdens de oorlog begint Luyten aan de twee nieuwe zijluiken voor het Gulden Doek. De eerste zijluiken waren
immers vakkundig vernietigd door het Belgisch leger. In
de nacht van 9 december 1944 wordt het Gulden Doek
van Vlaanderen weg gesmokkeld uit Luytens atelier, dat
door de Rijkswacht wordt bewaakt. Opgerold in een
vooraf gemaakte trommel wordt het doek per vrachtwagen naar Antwerpen overgebracht. Gedurende 5 jaar
zal het daar verstopt blijven op een zolder in het gebouw
van de AKOS (Antwerpse Kunstenaars-Oudstrijders) op
de Sint-Niklaasplaats.
IJZERTOREN
In 1949 wordt het Gulden Doek naar Diksmuide overgebracht. Daar wordt het ontrold maar zal het nog eens
twintig jaar op een zolder verborgen blijven. Luytens weduwe vreest immers dat men de nieuwe IJzertoren ook
zal dynamiteren en ze weigert daarom om het doek er te
laten onderbrengen.
Uiteindelijk zal het Gulden Doek pas in 1969 na een grondige restauratie plechtig geïnstalleerd worden in de
nieuwe IJzertoren.
114 BV’S
De portretten geven een overzicht van Vlaanderens fine
fleur, te beginnen bij Jacob van Maerlant (1235-ca. 1291),
de Gulden Sporenstrijders de Coninck en Breydel, Ruusbroec, Erasmus, Marnix van St.-Aldegonde (componist
van het Wilhelminus, het Nederlandse volkslied), Vondel, Conscience, Lieven Gevaert, Daens, Willem de Zwijger, Guido Gezelle, Stijn Streuvels, Peter Benoit, Felix
Timmermans, Rubens, Rembrandt van Rijn enz. … In totaal worden 114 bekende Vlamingen voor de eeuwigheid
vastgelegd.
VOLHARDING
Het Gulden Doek heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug. Het had vernietigd moeten zijn, het
werd beschadigd en geconfisceerd, het werd weg
gesmokkeld en verstopt. Na restauratie werd het
weer in ere hersteld en permanent tentoongesteld
in de nieuwe IJzertoren in Diksmuide als een toonbeeld van Vlaamse volharding - een volharding die
nu de buitenwereld verrast en zeker het francofone
landsgedeelte van België, dat nog steeds niet kan
begrijpen dat de N-VA niet meer in de oude compromislogica stapt. Het is immers die logica die het
Belgische staatsbestel door de jaren heen onwerkbaar heeft gemaakt.
M. Stockbroekx
Het standbeeld van Hendrik Luyten staat
op het kruispunt Lage Kaart-Leopoldslei.

In ons volgend huis-aan-huis blad laten we de heer Paul De Beenhouwer aan het woord,
die zijn visie over het museum in Brasschaat zal toelichten.

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de
diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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