
De N-VA, ook in Brasschaat…

In Brasschaat is sinds enkele maanden een volwaardige N-VA-

afdeling actief. Maar dat wist u wellicht al. De pers heeft er

voldoende over bericht. Voor de N-VA primeert het belang

van de Vlamingen op alle andere afwegingen. De N-VA ijvert

onvermoeibaar voor meer welzijn en meer welvaart voor de

Vlamingen van nu, maar ook voor de generaties die na ons

komen.

Daarom zijn wij er rotsvast van overtuigd dat Vlaanderen dit

enkel kan waarmaken wanneer we onze toekomst in handen

nemen en zelf ons beleid kunnen uitstippelen. 

Met die overtuiging staan we niet alleen. In het ‘Manifest voor

een zelfstandig Vlaanderen’ kiezen Vlaamse ondernemers

(waarvan er drie wonen in Brasschaat) vanuit een loepzuivere economische analyse voor een onafhankelijk

Vlaanderen. Onlangs zinspeelde de koning in zijn toespraak hierop, maar door zijn verzet tegen die analyse oogst-

te hij in Vlaanderen een storm van protest. Omdat dit maatschappelijke debat cruciaal is voor onze toekomst, wil-

len we u graag de gelegenheid geven om er actief aan deel te nemen. Op 23 maart a.s. organiseren we een debat-

avond hierover met enkele hoofdrolspelers, waar u van harte op uitgenodigd bent. Verder in dit blad leest u er meer

over.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De N-VA heeft met de CD&V een kartel gesloten om samen

naar de kiezer te trekken. We vragen voor de volgende zes jaar uw vertrouwen om onze mooie parkgemeente ver-

der uit te bouwen tot een plek waar het goed is om te wonen, te werken en te leven. Later zullen wij nog enkele

van onze voorstellen aan bod laten komen.

Het bestuur van de N-VA Brasschaat is vastbesloten zich ten dienste te stellen van Brasschaat en zijn inwoners. Deze

hardwerkende bestuursleden, die verder in dit blad worden voorgesteld, zijn bereid om goed te luisteren naar wat

er bij u leeft. Zij zullen trachten dit te vertalen naar een goed beleid in Brasschaat, Vlaanderen en Europa.

Met uw steun zal het lukken!
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ORGANISEERT EEN DUBBELDEBAT N.A.V. HET

MANIFEST VOOR EEN ZELFSTANDIG VLAANDEREN IN
EUROPA (Denkgroep ‘In de Warande’)

Roland DUCHÂTELET voorzitter Raad van Bestuur ‘Melexis’

Remi VERMEIREN voorzitter Denkgroep ‘In de Warande’, ex-voorzitter KBC

Bart DE WEVER nationaal voorzitter N-VA

Fons BORGINON voorzitter Kamerfractie VLD

Jan JAMBON moderator

Donderdag 23 maart om 20u - deuren 19.30u - Inkom € 2.50
RUITERHAL (Polyvalente zaal - Gemeentepark 10 - Brasschaat)
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HOE HEERLIJK DE (VOOR)KEMPEN…

Armand Preud’homme was een begrip in
Vlaanderen. Toch zullen weinig jongeren
hem nog kennen. Kunt u hen in enkele
woorden zeggen wat zijn betekenis was?
Anne-Marie: "Hij is een van onze grootste
Vlaamse volkstoondichters. Hij wilde vooral lie-
deren maken die door het volk zouden gezon-
gen worden. Hij was een grote promotor van de
samenzang zoals wij dat nu nog kennen van
‘Antwerpen zingt’ en soortgelijke initiatieven." 

7 februari, Armand
Preud’hommes sterfdag, lijkt wel
geruisloos te zijn gepasseerd.
Zijn er geen initiatieven gepland
om zijn 20-jarig overlijden te
herdenken?
Anne-Marie: "In 2004, honderd
jaar na zijn geboorte, zijn er vierin-
gen geweest in zijn geboortestad
Peer, in Geel en in Edegem. Hij
werd ook even vermeld in
Vlaanderen Vakantieland."

Armand Preud’homme is niet
vergeten. Dat bleek vorig jaar
nog bij de verkiezing van ‘De

Grootste Belg’. Hij stond 95ste op de lijst
waarop gewone burgers hun favoriet 
konden plaatsen. 
Anne-Marie: "Wij hebben het toevallig
gehoord op de radio, een stukje toch. Maar ik
heb er niet zoveel op te zeggen."

Armand Preud’homme zal vooral herinnerd
blijven om drie liederen: ‘Op de purp’ren
hei’, ‘Susa nina’ en ‘Kempenland’. Het
eerstgenoemde lied is een meezinger dat
het nog steeds goed doet op vele familie-
feesten.
Anne-Marie: "Het lied maakt duidelijk deel uit
van ons collectief geheugen. Als men het over
de heide heeft of over de Kempen, dan zegt
men bijna altijd de purperen heide of de stille
Kempen hoewel de Kempen al lang niet meer
stil is."

‘Susa nina’ was als kerstlied erg succesvol
en werd vertaald in vele talen. 
Hoe verklaart u het succes?
Anne-Marie: "Susa Nina werd voor het eerst
opgevoerd in 1941. De oorlog woedde volop. En
de winter was een van de strengste. Het lied laat
niemand onberoerd die reikhalsde naar vrede en
goedheid. Het werd vertaald in het Engels, het
Japans, het Lingala, het Hongaars en tal van
andere talen."

‘Kempenland’ heeft hem op het einde van
de oorlog in moeilijkheden gebracht.
Anne-Marie: "Inderdaad. Toen België bevrijd
was, werd hij gearresteerd en zelfs opgesloten in
de leeuwenkooien van de zoo. Toch is het niet
tot een proces gekomen. Hij werd enkel ontsla-
gen als directeur van de muziekschool van
Mortsel. Men wreef hem slechts één woord aan.
Er staat geschreven ‘Kempenland, aan de
Dietsche kroon’. Diets werd uitgelegd als Duits,
terwijl Diets volkstaal betekent en op ons
Nederlands slaat. Het gekke is dat Preud’homme
die tekst niet heeft geschreven en dat de tekst-
schrijver Jozef Simons zelf nooit is lastig geval-
len."

Voor u was dat ook een pijnlijke periode? 
Anne-Marie: "Ik was anderhalf jaar. Ik herinner
het dus niet echt. Het was een moeilijke periode
voor mijn ouders. Maar mijn moeder heeft mijn
vader altijd door dik en dun gesteund en ze ging
regelmatig een pakje met boterhammen bren-
gen naar de gevangenis. Na zijn ontslag is hij
gaan optreden in cafés, op bals,… Daarna heeft
hij gewerkt als organist in de Bristol. Dat was om
vier uur voor die dames die koffie kwamen drin-
ken en om acht uur ’s avonds opnieuw. De baas
van de Bristol zei dan soms: ‘Zeg, Armand, je
moet vanavond extra je best doen, want Camille
Huysmans komt’. Er waren er ook die hun vuist
kwamen opsteken terwijl hij aan het spelen
was."

In de jaren zestig kwam de kleinkunst op.
Met dat genre had hij aanvankelijk een
moeilijke verhouding. Zo weigerde hij nog
mee te werken aan het Vlaams Nationaal
Zangfeest van 1967 omdat het kleinkunst-
genre nogal dominant geprogrammeerd
was. Maar later schreef hij liederen voor
Will Ferdy en Miel Cools. 
Anne-Marie: "Preud’homme was niet tegen
kleinkunst. Maar hij zag het Vlaams Nationaal
Zangfeest als een gelegenheid waar mensen
konden samen zingen met liederen die zij ken-
den. Bij kleinkunst moet iedereen luisteren en
staat de zanger in de schijnwerper. Toen hij
merkte dat zijn muziek ergens in de vergetelheid
kwam, heeft hij er zich aan aangepast. Zo
schreef hij liederen voor Miel Cools, Will Ferdy
en Bob Benny, die daarmee de tweede prijs
haalde op het festival in Venetië en op
Canzonissima."

Twintig jaar geleden stierf Armand Preud’homme in Brasschaat. Wij interviewden zijn dochter 
Anne-Marie. Het toeval wilde dat het interview juist plaatsvond op zijn verjaardag, 21 februari.



JONG EN RONDUIT VLAAMS!
"Waarom zou ik als jongere kiezen voor het Vlaams-
nationalisme?" Die vraag stelde je jezelf misschien al.

Wel, als jongeren denken we vooral aan de toekomst. We
zoeken het antwoord op een aantal vragen. Waar vind ik een
goede job? Kan ik het financieel aan om in mijn eigen
gemeente te blijven wonen? Kan ik in mijn omgeving aan
sport en ontspanning doen? Wordt mijn pensioen over dertig
of veertig jaar gegarandeerd? Wat voor Vlaanderen willen
we?

De N-VA-jongeren zijn ervan overtuigd dat wij op al die vra-
gen een positief antwoord kunnen geven. We vinden dat de
oplossingen van die vragen liggen in een verankering van
onze welvaart en in een gezonde economische sprong voor-
waarts. Zo kan iedereen in Vlaanderen genieten van die voor-
delen. Die economische sprong voorwaarts kan, volgens ons,
enkel in een zelfstandig Vlaanderen. In een Vlaanderen dat
voor zichzelf kan zorgen is er genoeg economische en finan-

ciële bewegingsruimte om op alle vragen voor de toekomst
een gunstig antwoord te vinden.

De volgende vraag is dan: "Wat heeft de gemeentepolitiek
daarmee te maken?"  Het antwoord is eenvoudig: elke poli-

tieke partij heeft een brede basis
van kiezers en van verkozenen
nodig om haar standpunten verwe-
zenlijken. Wij willen in Brasschaat
een deel van de basis leggen die
onze partij nodig heeft om onze
huidige en toekomstige belangen
te verdedigen en te verwezenlijken.

Kunnen we ook op jou rekenen?

Michiel Van den Eynde
www.jongnva.be

Armand Preud’homme was sterk Vlaams bewust?
Anne-Marie: "Hij was op en top Vlaams. In een interview uit
1974 verwoordde hij zijn wens dat er een radicaal Vlaamse
radio en televisie zou komen. Hij zei dat omdat er toen al
enorm veel Engelse woorden werden gebruikt."

Hoe herinnert u uw vader?
Anne-Marie: "Hij was zachtmoedig, eerlijk, door-en-door
goed. Nooit één hard woord. Hij mocht met zijn muziek bezig
zijn, je kwam binnen en vroeg iets, dan zei hij niet ‘sst, zwij-
gen, ik ben bezig’. Nee, hij legde het gewoon opzij en luister-
de. Hij stond altijd klaar. Ook als ik aan het spelen was of aan
het zingen, zei hij nooit: ‘Zwijg nu’. Hij werkte gewoon ver-
der. Hij was ook heel bescheiden. Toen Armand in Hasselt is
gaan wonen, is hij heel goed bevriend geraakt met de vroe-
gere Limburgse gouverneur Roppe. Op een zekere dag bood
Roppe hem aan een woning te betrekken in de commanderie
van Alden Biezen. Maar dat heeft hij niet aangenomen."

Hoe blikte hij terug op zijn leven?
Anne-Marie: "Hij heeft een vruchtbaar leven gehad en hij
was een tevreden mens. Al zag hij op het einde van zijn leven
dat de dingen in een andere richting evolueerden dan hij

eigenlijk wilde. Hij droomde van een Vlaanderen dat zijn
eigen liederen zingt."

Er is een museum in Peer?
Anne-Marie: "Dat is het geboortehuis van mijn vader. Het
was eigendom van de school waar zijn vader hoofdonderwij-
zer was. De gemeente heeft het aangekocht en er nog tijdens
zijn leven een museum van gemaakt. Daar liggen al zijn par-
tituren."

Daar moeten we zeker naar toe! We maken er 
binnenkort werk van. Bedankt voor dit gesprek.

Karel Heeren
Voorzitter N-VA Brasschaat

Voor iedereen die liederen van
Armand en andere Vlaamse 
toondichters wil zingen, afspraak
op het Vlaams Nationaal Zangfeest.

VAN LINKS NAAR RECHTS:

Goele Fonteyn (leden)    goele.fonteyn@n-va.be

Alfred De Vos (communicatie) alfred.devos@n-va.be

Karel Heeren (voorzitter) karel.heeren@n-va.be

Michiel Van den Eynde michiel.vandeneynde@n-va.be
(org. / jongeren)

Patrick Van Craeynest patrick.vancraeynest@n-va.be
(penningmeester)

Erik Van Cleemput (secretaris) erik.vancleemput@n-va.be

Jan Jambon (ondervoorzitter) jan.jambon@n-va.be

DE BRASSCHAATSE N-VA VOORGESTELD…
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NationaalNationaalNationaalNATIONAAL • NATIONAAL • NATIONAAL • NATIONAAL • 

■■■■     Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

NAAM EN VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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.
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◆ Kamerlid Patrick De Groote
hekelt het paarse chaosbeleid
bij de dienst Financiën. Zo gin-
gen meer dan 3000 foute
belastingsafrekeningen de deur
uit, is er nauwelijks controle op
de aangiften en geraken de
nieuwe formulieren niet tijdig

verwerkt. ◆ Vlaams volksver-
tegenwoordiger Mark Demes-
maeker neemt het niet dat de
Brusselse overheden de taal-
wetgeving met voeten blijven
treden. De Vlamingen kunnen
hierdoor in Brussel steeds min-
der in hun eigen taal terecht.

◆ Vlaams minister Geert
Bourgeois zet met het platform
‘Magda’ een nieuwe stap in de
administratieve vereenvou-
diging. Hierdoor wordt de bur-
ger of de bedrijfswereld maar
één keer om dezelfde informa-
tie gevraagd.

TE WEINIG MENSEN MET EEN

HANDICAP AAN DE SLAG BIJ GEMEENTEN
Personen met een han-
dicap maken slechts
1,5 procent uit van het
personeelsbestand van
de Vlaamse steden en
gemeenten. Dat blijkt
uit een enquête uitge-
voerd op vraag van
Vlaams parlements-
lid Helga Stevens.
Meer dan een kwart
van de gemeenten

(waaronder de steden Leuven en Oostende) en de
helft van de OCMW’s (waaronder Gent) voldoen
niet aan de norm. Stevens vraagt daarom de loka-
le overheden, net zoals de Vlaamse overheid, te
streven naar een tewerkstellingsgraad van 4,5 pro-
cent voor personen met een arbeidshandicap.

INBURGERINGSBELEID

OP JUISTE SPOOR
De Vlaamse Regering keurde onlangs een
grondige hervorming van het inburge-
ringsbeleid goed en zet daarmee een
forse stap in de juiste richting. N-VA-
voorzitter Bart De Wever mag deze
hervorming op zijn conto schrijven. Hij
blijft dit beleid op de voet volgen. Enkele
belangrijke vernieuwingen: de doelgroep
wordt fors uitgebreid, net zoals het aantal
mensen dat verplicht wordt in te burge-

ren, extra vat op imams door een verplichte
inburgering, huurders van en kandidaat-huur-
ders voor sociale woningen en ouders met
schoolgaande kinderen worden sterk aange-
moedigd om een taalcursus te volgen. Wie zijn
plicht tracht te ontlopen kan een geldboete
opgelegd krijgen en Nederlandsonkundige
werklozen krijgen een verplichte taalopleiding.

De Vlaamse regering besloot tot het invoeren van een
nultarief voor de successierechten op de
gezinswoning voor de langstlevende partner.
Hierdoor kan de langstlevende partner in de ver-

trouwde gezinswoning blijven wonen, ook na
het overlijden van de andere partner.

Het noodgedwongen verkopen
van de woning of van ande-
re eigendommen om de
erfenisrechten op de gezins-

woning te kunnen betalen, behoort voortaan tot het verleden. 
Deze sociale maatregel past in het gezinsvriendelijk fiscaal
beleid dat de N-VA voor ogen heeft en sluit perfect aan bij een
eerdere maatregel van de Vlaamse regering om de registratie-
rechten op de aankoop van een gezinswoning te verlagen. De
N-VA blijft zich inzetten voor het betaalbaar maken van een
gezinswoning voor iedereen. Vorig jaar nog diende Vlaams
volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker een ontwerp
van decreet in dat het recht op wonen in de eigen streek
ondersteunt (zie: www.markdemesmaeker.be).

DE N-VA HAMERT OP GEZINSVRIENDELIJK FISCAAL BELEID


