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Interview Leo Pieters & Pierre Hendrikx. 
 

Onze gemeentes hebben een lange geschiedenis 
van ‘Vlaams bewegen’. Van de Neeroeterse 
student Lodewijk Plessers tot minister Helleputte. 
De Maas en kempenbode was in onze gemeente 
de ‘Straffe kal’ van het interbellum en 
Maaseikenaar Mathieu Croonenberghs  stond mee 
aan de wieg van de succesvolle KVV. Na de 
tweede wereldbrand bloeide bij ons de VVB en 
een ijzerbedevaartcomité. Op partijpolitiek vlak 
zat de V.U. in het bestuur. En dan vergeten we 
nog het verzet in alle drie de gemeentes tegen het 
prinsbisdom Luik! Wij borduren voort op een 
lange traditie. Op 25 mei zijn onze beide 
fractieleden verkiesbaar. Tijd voor een gesprek!  

Leo en Pierre. Goedemorgen.  

Pierre, laten we beginnen bij u. Wanneer kreeg u 
de politieke microbe te pakken? 

Pierre Hendrikx: Mijn politieke interesse is aanwezig 
sinds mijn jeugd. Niet meteen partijpolitiek. Begin 
jaren 70 ben ik vanuit sociale bewogenheid begonnen 
als vakbondsafgevaardigde, lid van ondernemingsraad 
en komitee van veiligheid en gezondheid. Daarnaast 
heb ik 27 jaar de deuren platgelopen als ABVV-bode. 
Zoals veel van mijn collega’s groeide doorheen de tijd 
mijn sympathie voor het, toen nog, Vlaams Blok. 

Straffe Kal 
onze gemeente . uw belang 

Mei 2014 – vu Leo Pieters Diestersteenweg 470 – 3680 MAASEIK 

echt.origineel 

Beste inwoner van Maaseik, Neeroeteren, 

Opoeteren. 

Kent u Simon Busuttil? In onze media vindt u weinig 

informatie over zijn belangrijkste wapenfeit. Busuttil 

nam als EU-parlementslid het idee van de Europese 

Commissie over dat Europa rond 2050 nood heeft 

aan 60 miljoen immigranten. Omdat wij ouder 

worden wil men ons vervangen door niet-Europese 

migranten. Waanzin zegt u? Wij ook! Maar dan wel 

als enigen! Het verslag werd goedgekeurd door alle 

andere Vlaamse partijen. CD&V, VLD, Sp.a en N-va 

steunden Busuttil! Ondertussen zijn het verkiezingen 

en vliegen de beloftes u weer om de oren. Wie door 

het bos de bomen nog wil zien is bij ons aan het 

juiste adres. Wie na 25 mei nog in de spiegel wil 

kunnen kijken vindt in deze verkiezingsuitgave de 

geschikte kandidaten om op te stemmen. Want als 

er iets is wat wij u aanraden, dan is het om die 

partijen die u willen vervangen zelf te vervangen! 

Niet de slechte kopieën verdienen uw vertrouwen. 

Slechts het origineel, slechts het Vlaams Belang, is 

uw keurmerk!  

Voor het overige zijn wij van mening dat u een 

betere burgemeester verdient.  

   

Veel leesgenot gewenst!   
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Daarmee naar buitenkomen lag moeilijk 
binnen de vakbond, sterker, men zocht 
daar naar mensen met VB-sympathie. 
Toen ik naar buiten trad en mij aan de 
kiezer presenteerde heeft men mij 
meteen bedankt voor bewezen diensten. 

Mist u de vakbond?  

Pierre Hendrikx: Tja, ook al wist ik dat 
kritiek binnen de vakbond niet 
geapprecieerd werd heeft dat mij toch 
wel geraakt. Stank voor dank kreeg ik.  

Het sociale engagement zit in uw 
genen, net zoals in die van het Vlaams 
Belang. Zijn sociale thema’s uw 
voornaamste politieke drijfveren?  

Pierre Hendrikx: Ja. Ik merk dat we 
langzaamaan verarmen. Onze 
koopkracht daalt. Daarom is het 
bijvoorbeeld goed de index te behouden als netto-indexering. Voor iedereen een gelijk bedrag; centen in 
plaats van procenten ten behoeve van vooral de kleinere inkomens die dat echt nodig hebben om te kunnen 
volgen. Ook zou men nu het ontslagen regent in plaats van het beperken van de duur van 
werkloosheidsuitkeringen - waardoor mensen sneller bij het OCMW belanden - veel intenser werk moet 
maken van werk. Het grote probleem is dat onze politieke wereld geen afspiegeling is van de samenleving. 
De parlementen zitten vol advocaten - die moeten er ook zijn natuurlijk - die doordat ze nooit in het 
bedrijfsleven gestaan hebben zich onvoldoende realiseren hoe het daar draait. Zo komt het dat ze zich 
bezighouden met onbenulligheden zoals die nieuwe naamwetgeving. 

U woont in Neeroeteren, spant de gemeente zich voldoende in om de middenstand daar te 
revitaliseren? 

Pierre Hendrikx: Neen! Om het met een boutade te zeggen, waar is de middenstand nog in Neeroeteren? De 
gemeente doet omzeggens niets. Liefst van al zouden ze hebben dat alles vanzelf gaat. Wat er nog is, is er 
niet dankzij hen.  

We zitten hier nu in Opoeteren. Neem nu die marktactiviteiten op het plein ’s vrijdag. Me dunkt best 
succesvol. Is dit iets wat ook in Neeroeteren zou kunnen?  

Pierre Hendrikx: Daar hebben wij al over nagedacht.  

Leo Pieters: Klopt. Als de marktkramers er zelf iets in zien kan de gemeente hierin best initiatief nemen. In 
Kinrooi is het andersom gegaan, ook dat werkt uiteindelijk. Akkoord, afstemming met de bestaande 
middenstand is aangewezen, dan wordt het een win-win verhaal. Het is daarbij een beetje jammer dat de 
pleinen eerder enkel nog een parkeerfunctie hebben.  
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Pierre Hendrikx: Als je het mij vraagt voel ik goed dat vooral de fusies de specifieke 
dorpssferen geen goed gedaan hebben.  

Leo Pieters: De fusies zijn ook niet goed aangepakt.  

Pierre Hendrikx: Neen. Men heeft meer gekeken naar eigenbelangen dan algemene 
belangen.  

Leo Pieters: En op deze basis willen CD&V, N-va en Sp.a nog verder gaan. Probeer 
vandaag maar al eens iets gerealiseerd te krijgen tussen (fusie-)gemeentes. Men 
noemt dat de ‘verrommelling van de intercommunale staatshervorming’. Bourgeois (N-va) is ondertussen 10 
jaar bevoegd minister, maar de puinhoop groeit alleen maar. 

Leo, laat ons maar met de deur in huis vallen. Uw vader Leo Pieters Senior was hier ooit schepen voor 
de Volksunie. Kreeg u via hem de politieke microbe te pakken?  

Leo Pieters: (Lacht) Met de paplepel meegekregen! Als jongste van vijf jongens ging ik in 1970 als klein 
manneke al mee ‘kalken’. Voor de V.U. opkomen toen was vaak minder geaccepteerd dan opkomen voor 
het VB nu. Niet dat de V.U.’ers zoals V.B.’ers er hun werk door konden verliezen, maar anders dan vandaag 
was de goegemeente zelf veel vijandiger. Al herinner ik mij wel dat toen in 1970 Dokter Cornelissen samen 
met mijn vader verkozen was als gemeenteraadslid, men het hem onmogelijk maakte om te zetelen omdat 
hij verbonden was aan een OCMW-ziekenhuis.  

Weet u dankzij uw vader ook wat het is om een 
gemeente te besturen? 

Leo Pieters: Natuurlijk krijg je daar iets van mee. Hij 
was schepen van 1982 tot 1988. 

Toen u voor het eerste deelnam aan de verkiezingen 
met het toenmalige Vlaams Blok was uw vader 
eveneens kandidaat, maar dan voor de Volksunie. 
Leidde dat tot spanningen?  

Leo Pieters: Mensen denken dat, maar het tegendeel is 
waar want ook mijn ouders vonden een partij als het 
Vlaams Blok noodzakelijk. Zelf waren ze op een andere 
manier strijdvaardig.  

Sinds het overlijden van de populaire dokter 
Cornelissen bent u aan het roer komen te staan. 
Geen gemakkelijke erfenis?  

Leo Pieters: Dokter Cornelissen werd al snel lid van het pas opgerichte Vlaams Blok. Echter, hij was in die 
zin nationalist dat hij zelf niet opkwam zo lang er nog een andere Vlaams nationale lijst (nvdr. V.U.) 
deelnam. Daarom nam hij pas deel aan verkiezingen voor het Vlaams Blok in 2000. Hij werd meteen 
verkozen. Jammer genoeg is hij veel te vroeg gestorven waardoor ik zijn opvolger werd. Gemakkelijk was 
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het niet. Men probeerde mij bijvoorbeeld op andere 
gedachten te brengen door te stellen ‘dat ik moest 
denken aan mijn 5 kinderen’.  

Toen Filip Dewinter in 1993 in Maaseik kwam 
spreken zorgden zogenaamde ‘nieuwe Vlamingen’ 
voor amok. Hebt u zelf ooit last gehad?  

Leo Pieters: Goh. Binnen het oudercomité van de 
school bijvoorbeeld kreeg ik plots tegenkanting toen ik 
opkwam voor het Vlaams Blok. Ik heb mij toen niet 
laten intimideren, maar integendeel van mij afgebeten.  

Pierre Hendrikx: Laten we niet vergeten dat wat wij meemaken iets is wat vroeger de socialisten ook 
meegemaakt hebben!  

Leo, men heeft de mond vol van ‘verjonging’. Uw oudste zoon was ondertussen al praeses van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. 
Is dat de opvolging? 

Leo Pieters: Dat hoeft voor mij niet, want ik 
geloof niet in dit soort opvolging. Mensen 
moeten er klaar voor zijn en zoiets zelf bepalen. 
Onze lijst zelf heeft al gekozen voor verjonging, 
kijk maar naar onze lijsttrekker, Chris Janssens.  

Indien verkozen, welke dossiers hebben jullie 
voorkeur? 

Pierre Hendrikx: Vooral werkgelegenheid!  

Leo Pieters: Milieu en onderwijs. Bij onderwijs staat onze partij als enige op de bres tegen de  eenheidsworst 
die men er sinds de Bologna-akkoorden van probeert te maken. Men moet dringend terug beseffen dat 
vaardigheden zonder kennis zijn zoals een café zonder bier. De interesse voor milieu komt meer door mijn 
Scouts verleden. 

Van werkgelegenheid gesproken, hoe is de economische toestand in onze gemeente? 

Pierre Hendrikx: Beroert. Kijk maar eens naar de leegstand en het aantal investeringen van bedrijven. 

Leo Pieters: In ruil voor al die China-reisjes van onze burgemeester kregen we ook niets terug. 

Pierre Hendrikx: Wij moeten het daar niet zoeken. Onze halve productie zit er al. Het gevaar is dat ze met 
het geld dat ze aan ons verdienen, en de kennis die ze overnemen, ons later overdonderen.  

Leo Pieters: Daarom trekt het Vlaams Belang de kaart van de lokale verankering. In onze gemeente maken 
ze op onze vraag gelukkig terug werk van de oude, historisch gegroeide, internationale 
samenwerkingsverbanden met onze buurlanden.  
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Is economie het thema van deze verkiezingen?  

Leo Pieters: Ja, maar, als je wil ondernemen/organiseren, moet je wel over de 
nodige bevoegdheden en middelen beschikken. En dat brengt ons bij het 
communautaire, want alles in dit land is communautair.  

Zegt u nu dat een economische herstelregering vanaf dag 1 onzin is? 

Leo Pieters: Vooral vergeefse moeite! Op die manier blijven wij middelen 
verspillen gewoon omdat het België is.  

Pierre Hendrikx: Men kan zo niet verder want wij spreken letterlijk en figuurlijk niet dezelfde taal. 

Leo Pieters: Net omdat ze zo verschillend zijn hebben noord en zuid nood aan eigen oplossingen. Niet 
omdat we het altijd beter doen, wel omdat we het zelf doen. Want tot mijn grote spijt moet ik vaststellen dat 
de Vlaamse regering er niets van bakte.  

Aan het Vlaams Belang dus om de weg te wijzen dat het beter kan! Pierre en Leo, bedankt voor jullie 
tijd en veel succes gewenst!  

Interview afgenomen te Opoeteren op 27 april 2014 door E.J.; vragen en correcties G.G. & N.K.; opmaak 
DPT. 

 

 


