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Is de VRT lInks?
eTen koeIen gRas? 
Men mag natuurlijk nooit het VRT-journaal 
verwarren met het echte nieuws, maar in het 
geval van Magalie, de 25-jarige kleuterjuf 
van De Blokkendoos die beschuldigd werd 
van seksueel misbruik van kleuters, gingen 
de linkse kameraden wel zeer kort door de 
bocht. Nadat het gerecht besliste dat er nul-
komma-nul aanwijzingen zijn van misbruik, 
besteedde het Journaal welgeteld zestien 
(16) seconden aan dit nieuws. Het verhaal 
is nochtans kras: een kleuterjuf wordt be-
schuldigd van verkrachting, krijgt doodsbe-
dreigingen en moet haar job opgeven. En 
dan blijkt dat van de beschuldigingen geen 
spaander heel blijft… Toch werd juf Maga-
lie niet geïnterviewd, in geen enkele van de 
vele praatprogramma’s mocht zij haar versie 
van de feiten komen geven of toelichten door 
welke hel zij is moeten gaan omwille van de 
‘Sharia Sisters’. De VRT verzweeg in de be-
richtgeving eveneens dat de loze beschuldi-
gingen geuit werden door moslims. Steeds 
werd van “enkele ouders” gesproken. Ook de 
beelden van de hysterisch aan de schoolpoort 
krijsende moslima’s werden ons onthouden, 
we kregen slechts de nietszeggende gevel van 
het schoolgebouw te zien. Waardoor de VRT 
dus belangrijke elementen in het dossier op-
zettelijk wegmoffelt.

Wie wel uitgebreid zijn mening mocht ver-
kondigen in het Journaal of De Ochtend, is 
Abderrahim Lahlali. Weinigen weten dat hij 
gemeenteraadslid is voor CD&V, maar men 
kent het kereltje wellicht van zijn vele media-
optredens als advocaat, ondermeer van de 
voornoemde moslimouders.

Twee maten en twee gewichten, het blijft dus 
duren.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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De massale instroom van economische migranten uit Oost- en Zuid 
Europa doet de Vlaamse economie in zijn voegen kraken. In de bouw-, 
transport-, schoonmaak of voedingssector is het jobverlies niet meer 
te overzien. 

De cijfers spreken boekdelen: in nauwelijks acht jaar tijd verviervoudigde 
het aantal buitenlandse bouwvakkers terwijl het aantal Vlaamse jobs er 
dag na dag slinkt. Maar ook in de transportsector vloeit er sociaal bloed. 
In vijf jaar tijd gingen er 5.000 banen in de sector verloren. Niet omdat 
er minder werk was, wel omdat lageloonarbeiders uit voormalige Sovjet-
landen gestaag hun plaats innemen. Uit een onderzoek blijkt dat niet 
minder dan 85 procent van de trucks die parkeren op de parkings langs 
onze autowegen uit Oost-Europa komen.  Polen, Tsjechen, Slovaken, 
Bulgaren en Roemenen die aan hongerlonen over onze snelwegen tuffen, 
zijn eerder regel dan uitzondering. 

VRIJ VERKEER: VLOEK OF ZEGEN?

Deze ontwikkeling is volledig te wijten aan de opengrenzenpolitiek van 
de Europese Unie. Het onbeperkt vrij verkeer van personen in de EU mag 
dan al een zegen zijn voor wie op een deugddoende vakantie vertrekt, 
voor onze economie is het een vloek. De Europese regelgeving lijkt wel op 
maat gesneden van malafide bedrijven die onze sociale bescherming naar 
de prullenmand verwijzen. 

Het is dan ook ontstellend dat de andere partijen deze banendiefstal blij-
ven steunen. Zij hebben de Europese Unie en al zijn ontsporingen heilig 
verklaard. Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich met klem 
tegen de Europese uitbuitingspolitiek. Kom daarom met het Vlaams Be-
lang in actie en trek met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij het recht 
op onze arbeidsmarkt te beschermen. We staan immers voor de keuze: 
ofwel blijft men de EU-doctrine vereren en creëert men moedwillig een 
sociaal kerkhof ofwel redt men Vlaamse jobs. Het is het een of het ander.

Oproep: in bijlage vindt u het pamflet ‘Red Vlaamse Jobs’. Dit pamflet 
kan worden aangevraagd voor lokale uitdeelacties via onthaal@vlaamsbe-
lang.org of 02/219.60.09. Maak er gebruik van! 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“DE EUROPESE RE-
GELGEVING LIJKT 
WEL OP MAAT GE-
SNEDEN VAN MA-

LAFIDE BEDRIJVEN 
DIE ONZE SOCIALE 

BESCHERMING 
NAAR DE PRULLEN-
MAND VERWIJZEN.”

Oostblokker 
verdringt  

bouwvakker 



4

MOHAMMED, TEN 
EEUWIGEN DAGE

Heeft u zich ooit al eens afge-
vraagd waarom Noord-Afrikaanse 
migranten van de derde of vierde 
generatie nog altijd Mohammed 
en Fatima heten en nooit Daan of 
Jolien? Daar is een verklaring voor. 
In Marokko bestaat er immers een 
lijst van de burgerlijke stand 
met toegelaten voornamen. 
Uit die lijst moeten ouders 
verplicht een voornaam 
voor hun kind kiezen. 
Namen die niet op de 
lijst voorkomen, ko-
men eenvoudigweg 
niet in aanmerking. 
Die lijst ligt ook be-
schikbaar op de Ma-
rokkaanse ambassades 
en consulaten in het 
buitenland. De bood-
schap naar migranten toe 
is duidelijk: als je geen moei-
lijkheden wil met je thuisland, 
dan kies je zeker een Marokkaanse 
voornaam. Die dwingende bood-
schap geldt overigens ook voor 
nieuwe Belgen die nog de (dub-
bele) Marokkaanse nationaliteit 
hebben. Daardoor was het tot 
voor enkele jaren zelfs zo dat in 
een aantal Vlaamse steden en ge-
meenten onze eigenste diensten 
van de burgerlijke stand voor het 
gemak die lijsten maar meteen 
voorlegden aan Belgen van Ma-
rokkaanse origine. Barbara Pas 
vindt deze gang van zaken, zeker 
als het om nieuwe Belgen gaat, 
een onaanvaardbare inmenging 
in onze binnenlandse aangelegen-
heden. Zij vroeg in de Kamer dan 
ook aan Jan Jambon (N-VA), mi-
nister van Binnenlandse Zaken, of 
hij dat diplomatiek zou aankaar-
ten. Jambon beloofde dat stellig te 
doen tijdens een dienstreis die hij 
kort daarop naar dat land zou on-
dernemen. Intussen is hij al lang 

van die reis teruggekeerd, maar 
van die namenkwestie hebben wij 
van hem niets meer vernomen….

VIVE NAPOLÉON!

Dat grote naties soms erg lange 
tenen hebben, heeft Frankrijk nog 
maar eens bewezen. Dit jaar is het 
200 jaar geleden dat Napoleon in 
Waterloo definitief werd versla-
gen. Naar aanleiding daarvan had 
België een speciale herdenkings-

munt van 2 euro met de Leeuw 
van Waterloo op laten slaan op 
180.000 exemplaren. Kostprijs: 
58.000 euro. Maar dat was buiten 
de Fransen gerekend die hiertegen 
op Europees niveau officieel pro-
test aantekenden. Aangezien een 
muntstuk van 2 euro een officieel 
betaalmiddel is, zag België zich 
verplicht de uitgifte van de munt 

in te trekken en het edelmetaal 
terug om te smelten. Barbara 

Pas vond dit lichtelijk over-
dreven en confronteerde 
minister van Financiën 
Johan Van Overtveldt 
(N-VA) hiermee. Die 
kon alleen maar be-
vestigen dat hij zich 
naar de nukken van de 
Fransen had geplooid. 

INTUSSEN IN 
DE SENAAT

De Senaat, een overbodige en pe-
perdure instelling die intussen al 
meer dan 9 maanden geleden geïn-
stalleerd werd, heeft inmiddels een 
eerste (!) document afgeleverd: een 
informatieverslag over de vrou-
wenconferentie in Peking! Een 
materie waarvoor de Senaat overi-
gens perfect onbevoegd is en alleen 
maar aanbevelingen kan geven aan 
andere instellingen. 

Maar er zijn nog andere eigenaar-
digheden in de manier van werken 
van die instelling. Zo werd onlangs 
tijdens een plenaire vergadering 
een gedachtewisseling en vervol-
gens een debat met de eerste mi-
nister geagendeerd. Er was slechts 
één probleem: niemand wist op 
voorhand te vertellen waarover 
dat debat dan wel zou gaan. De 
volgende plenaire vergadering was 
het opnieuw van hetzelfde, maar 
ditmaal met de minister-presiden-

ACTUA KORT

Jongens namenlijst 

Marokkaanse Consulaat 

http://marokkaanseconsulaat.info 
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ten van de deelstaten. Uiteindelijk 
bleek het om een vrijblijvende bab-
bel te gaan over wat de Senaat alle-
maal zou kunnen doen. Veel meer 
dan een oefening in bezigheidsthe-
rapie, was dit dus niet. Want het 
voornaamste waarvoor de Senaat 
nog bevoegd is, is de hervorming 
van de instellingen. Maar daar wil 
de meerderheid nu net zo ver mo-
gelijk van afblijven. 

UITSLUITING

De nieuwe Senaat heeft overigens 
nog zo’n aantal eigenaardigheden 
in zijn manier van werken. Neem 
nu het Bureau van de Senaat. Dat 
is een instelling die de dagelijkse 
werkzaamheden van de Senaat re-
gelt en allerlei beslissingen op dat 
vlak neemt. Het Vlaams Belang 
heeft geen zitting in die instelling, 
maar wordt wel verondersteld de 
beslissingen die het neemt toe te 
passen. Er is maar één probleem: 
onze senatoren, Anke Van der-
meersch en Guy D’haeseleer, wor-
den op geen enkel ogenblik op de 
hoogte gebracht van die beslissin-

gen. En ze worden ook niet toe-
gelaten tot dat Bureau, al was het 
maar als waarnemer zonder stem-
recht. Dat was in het verleden wel 
even anders, toen een andere partij, 
het cdH, op dat vlak in de proble-
men zat: toen werd het reglement 
algauw aangepast. Ook daarom 
dus wat ons betreft: afschaffen die 
boel, en wel zo snel mogelijk.

WOORDVERBIEDER
 
Na hun eerdere ‘woordenstorm’ 
tegen het begrip ‘allochtoon’, ont-
bond het Minderhedenforum afge-
lopen maand zijn duivels tegen het 
gebruik van het woord ‘zigeuner’. 
Agenten van de federale of lokale 
politie kunnen in de Algemene Na-
tionale Gegevensbank (ANG) een 
vakje ‘zigeuner’ aanvinken wan-
neer ze feiten van een aangifte in-
voeren en een daderprofiel opstel-
len. Maar dat is na het protest van 
het Minderhedenforum verleden 
tijd. Dat een dergelijke registratie 
nochtans uiterst relevant is voor de 
opsporing van rondtrekkende da-
dersgroepen, blijkt voor het Min-

derhedenforum niet op te wegen 
tegen het ‘discriminatoire gehalte’ 
van een dergelijk begrip. In een 
reactie hekelde Tom Van Grieken 
deze politiek-correcte woordenpo-
litie. “Wanneer men bijvoorbeeld 
weet dat Marrokkanen verantwoor-
delijk zijn voor 32 procent van de 
drughandel en Turken slechts 0,2 
procent van de drughandel voor 
hun rekening nemen, dan lijkt het 
ons logisch dat Marrokkanen beter 
in het oog worden gehouden. Dat 
is een kwestie van gezond verstand. 
Wat het forum nu voorstelt is niet 
meer dan het verdoezelen van de 
overduidelijke realiteit om ze niet 
onder ogen te moeten zien, stelde 
Van Grieken. Rake analyse en nog 
raker voorbeeld!
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Onlangs werd tijdens een plenaire vergadering van de Senaat een debat 
met de eerste minister geagendeerd, alleen wist niemand op voorhand te 

vertellen waarover dat debat dan wel zou gaan.
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Afscheid van Joris Van Hauthem

Vlaams-Brabant is zijn  
beste advocaat kwijt

Zo’n twintig jaar nadat hij een 
eerste keer kanker moedig had 
overwonnen, heeft de ziekte Joris 
Van Hauthem definitief geveld. 
Onze gedachten gaan in de eer-
ste plaats naar zijn familie: naar 
zijn ouders die hun zoon moeten 
afstaan, zijn echtgenote die haar 
man in de fleur van zijn leven ver-
liest, zijn dochter die wellicht had 
gehoopt nog zoveel ervaringen 
met haar vader te kunnen delen. 

Het overlijden van Joris heeft velen 
naar de keel gegrepen, ook in de 
soms cynische wereld van de poli-
tiek (een cynisme dat Joris overi-
gens totaal vreemd was). Ondanks 
het cordon waardeerden heel wat 
politieke tegenstanders de raspoli-
ticus maar ook de mens Joris Van 
Hauthem. Het parlement was voor 
Joris een soort van tweede verblijf. 
Hoe vroeg ook je er toekwam, Joris 
was er meestal al. Als hij niet met 
de trein kwam, stond zijn beschei-
den wagentje vaak als eerste in de 
parkeerruimte. Het bleef er vaak 
tot ’s avonds laat staan. Soms belde 
hij je nog laat op de avond om een 
of ander politiek thema of gebeur-
tenis te bespreken en hij bleef maar 
redeneren en argumenteren, zijn 
brein leek nooit te rusten. Als je 

hem tijdens vergaderingen obser-
veerde, zag je hem soms in zichzelf 
monkelen. Je wist dan dat hij het 
woord zou vragen en een tussen-
komst zou houden die altijd goed 
aankwam, ook al was hij daar zelf 
niet gemakkelijk tevreden over. 

VASTBIJTER

Hij stond bekend als de specialist 
inzake Vlaams-Brabant, de Rand, 
Brussel en alle communautaire 
aangelegenheden, maar in feite kon 
hij praktisch alle onderwerpen aan. 
En er werd naar hem geluisterd. Ik 
denk aan de besprekingen over het 
gemeentedecreet, over de fameuze 
resoluties van het Vlaams Parle-
ment, en zo veel meer, teveel om op 
te noemen. Hij was een vastbijter. 

Ik herinner me nog levendig dat we 
samen naar de bibliotheek van de 
Franse Gemeenschap trokken om 
er tijdig de begrotingsdocumenten 
uit te pluizen waaruit moest blijken 
dat er onwettelijke subsidies wer-
den verstrekt aan Franstalige initia-
tieven in de Rand en in Voeren. Hij 
zou vinden wat hij zocht, of dat nu 
in het hol van de leeuw was of in 
de onoverzichtelijke stapel papier 
op en rond zijn bureau, waarin hij 

nochtans altijd zijn weg vond. In 
het debat liet hij ook niet los. Als 
de tegenstander zijn argumenten 
niet beantwoordde of ze bleef ne-
geren, dan herhaalde hij die telkens 
weer, tot hij een repliek kreeg of tot 
dat de voorzitter hem het woord 
afnam. 

VLAAMS-NATIONALIST

Zijn verontwaardiging was nooit 
gespeeld, zijn argumenten altijd 
oprecht. En in alle omstandighe-
den bleef hij de correcte tegenstan-
der, de ontwapenende vriend, de 
eerlijke politicus. Cynisme was aan 
hem niet besteed. Dat bleek ook 
tijdens de gesprekken in de koffie-
kamer, tussen de middag of na de 
zitting, als het wat rustiger was. Het 
kon er daarbij ook al eens luchtig 
aan toegaan, want Joris lachte ook 
graag.

In plaats van een uitgebreid CV, 
titels of partij-aanhorigheid,  stond 
er maar één vermelding op zijn 
overlijdensbericht : “Vlaams-natio-
nalist”. Dat volstond. Van jongs af 
aan stond zijn hele leven immers in 
het teken van die Vlaams-nationale 
overtuiging. 

Er wordt gezegd dat je in de poli-
tiek geen vrienden kan hebben. 
Maar ik denk dat heel wat mensen 
die Joris hebben gekend en die met 
hem hebben gewerkt, zich deze 
schitterende man niet alleen als de 
buitengewoon begaafde politicus 
zullen herinneren, maar ook zijn 
vriendschap zullen blijven koeste-
ren. Vlaams-Brabant is zijn beste 
advocaat kwijt, voorgoed.

Luk Van Nieuwenhuysen
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Vrienden over Joris Van Hauthem
Het heengaan van Joris Van Hauthem liet duidelijk niemand onbe-
roerd. Verschillende inzendingen bereikte onze redactie. 

“Wij verliezen een groot politicus”
Ik heb het voorrecht gehad om een aantal jaren politiek medewerker van Joris te zijn geweest. Vaak is het zo dat een politieke medewerker, als specialist over bepaalde materies, inzake dossierkennis beter besla-gen is dan het parlementslid waarvoor hij werkt, die als generalist over van alles en nog wat moet kunnen meepraten. Met Joris lag dat even-wel anders. Niet ik was de specialist, maar Joris was dat, met lengten voorsprong. Het ingewikkelde kluwen van de Belgische instellingen, de moeilijke staatshervormingen, de problematiek van Brussel en de Vlaamse Rand, kortom bij zowat alle communautaire kwesties voelde hij zich als een vis in het water. Hij kon daarover gerust de discussie aangaan met professoren en andere specialisten. Joris was dan ook voor heel de partij onmiskenbaar onze leermeester en leidsman in deze materies. 

Maar ook over andere dossiers, zoals onderwijs, bestuurskunde of technisch gezien aartsmoeilijke dossiers zoals de nachtvluchten boven Brussel en de Rand kon hij met kennis van zaken en inzicht meepra-ten. Met zijn heengaan verliezen wij een groot politicus en Vlaams-nationalist. En niet in het minst een goede kameraad.

Peter Lemmens

“Zoveel mooie herinneringen” 

Joris, als ik terugdenk aan 1987, toen je bij de partij begon te werken, en 

aan de daaropvolgende jaren, dan schieten er me zoveel anekdotes te bin-

nen…

Denk maar aan de avonden dat we er samen op uit trokken om in de 

provincies en toenmalige arrondissementen uitleg te gaan geven over de 

wet op de verkiezingsuitgaven, aan alle verkiezingsoverwinningen, of aan 

de partijbestuursvergaderingen die op dinsdagavond doorgingen in Ant-

werpen en waar we dikwijls samen naartoe reden.

Weet je nog Joris, toen het nationaal secretariaat nog op de Schipperijkaai 

gelegen was en we daar allebei medewerker waren? In 1987 overwoog de 

partij een computer – de allereerste!- aan te kopen. Ter voorbereiding van 

de Partijraad die hierover zou moeten beslissen (!) trokken Karel Dillen, 

jij en ik naar een computerzaak. Daar overtuigde een verkoper ons – com-

plete leken – van het belang en de mogelijkheden van een dergelijk toestel.

Omdat Karel je zo’n beloftevolle kracht vond, wilde hij je in 1989 abso-

luut als lijsttrekker voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest.  Je verkiezing 

toen was het begin van een heel mooie maar veel te korte politieke carrière. 

Joris, ik zal al die mooie momenten blijvend koesteren.

Patsy Vatlet 
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“In een andere partij was hij zeker minister geworden”
Hoewel ik het hem nooit toevertrouwde, vond ik de lange gesprekken met Joris steeds een voorrecht. Zijn politiek palmares was dan ook zo uitgebreid, dat het haast onge-loofwaardig werd. Joris was een politieke vakman om naar op te kijken. Iemand die de politieke metier door en door kende en zijn enorme kennis in grote mate ten dienste stel-de van zijn Vlaamse Rand. 

Als ik Joris echter één ding mag verwijten, is het zijn over-dreven en compleet onterechte bescheidenheid. In een an-dere partij was hij zonder twijfel minister geworden. Maar Joris had lak aan postjes en koos steeds het pad van zijn principes. Zijn loyale en Vlaams-nationalistische hart zou immers gebloed hebben bij het afwijken ervan. Als geen ander wist hij immers dat onze droom van een Belgische ontvoogding nooit verworven kon worden door te sjache-ren of stamelend te bidden bij de poort. Moed, daadkracht en kennis waren de ingrediënten van Joris’ recept. Aan ons de plicht ze verder te gebruiken.   

Klaas Slootmans

“Hij had steeds het hoger 
belang voor ogen”
Over Joris zijn de voorbije weken door vrienden, strijdmakkers, 

maar ook door journalisten en politieke tegenstrevers al veel 

goede dingen gezegd. Meer dan terecht. Met het heengaan van 

Joris verliezen we niet alleen een bekwaam en integer politicus, 

maar helaas nog zoveel meer. Persoonlijk moet ik afscheid ne-

men van de man met wie ik een eerste echt gesprek voerde na 

een actie tijdens de gemeenteraad in Kraainem (einde jaren ‘80), 

waar Joris het toen maar zijn normale plicht vond om op post te 

blijven tot alle opgepakte militanten van TAK en Voorpost door 

de politie werden vrijgelaten; van een gedroomde fractieleider 

bij wie ik als jong parlementslid altijd terecht kon en die zeer 

inspirerend werkte; van een niet te schatten klankbord van wie 

ik zeker wist dat hij in zijn adviezen en goede raad steeds het 

hoger belang voor ogen had; van een onvermoeibare idealist die 

me b.v. vele jaren vergezelde als nachtwacht tijdens kampen van 

het VNJ; van de vriend waarmee ik prachtige avonden heb be-

leefd in het Jan Breydel-stadion en met wie ik in zeer bijzondere 

en onvergetelijke omstandigheden de jongste bekerfinale mocht 

volgen,...  Joris was een toffe kameraad aan wie ik de beste herin-

neringen overhoud, maar die ik - en ik niet alleen - verschrik-

kelijk zal missen.

Yves Buysse

“Sterk in eenvoud”
Een woord, een eenvoudig gebaar ge-

volgd door een onderbouwd idee. Een 

helpende hand. Aktie. Maar ook stilte en 

rust. Nu is er plaats voor stilte, rust, ont-

goocheling, verdriet,… De emoties zijn 

groot in Lennik. Hij was sterk in een-

voud, doch wij weten dat het vertonen 

van zwakheden geen teken is van zwakte 

zelf maar van compleet zijn. De gedachte 

aan hem blijft onder ons.

Filip Rooselaers
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“Veel te bescheiden”
Joris, 

Meer dan 30 jaar heb ik het bijzonder genoegen gehad samen 
met u te mogen ijveren voor de verwezenlijking van onze ide-
alen, eerst als student, later samen als militant en jij als mede-
werker van ons Vlaams Blok, een medewerker waarvan papa 
van in het begin wist dat hij hierop kon  rekenen en op wie 
hij altijd zeer fier is geweest. Je was zeer verstandig en gedre-
ven, eerlijk en rechtlijnig, loyaal en zeer trouw, onbaatzuchtig 
maar vooral veel te bescheiden, niet echt kenmerken van een 
doorsnee politicus. 

Toen papa je in 1989 vroeg om de lijst te trekken, wimpelde 
je zijn vraag af omwille van je oprechte bescheidenheid. Ik 
herinner me nog wat een tevreden man hij was toen mama 
je na een lang telefonisch onderhoud uiteindelijk kon over-
tuigen! En Joris, jij hebt papa, de militanten, je collega’s en 
vrienden, ons Vlaams Blok, later Vlaams Belang, nooit ont-
goocheld. Integendeel. Je was een schitterende militant en een 
parlementslid met een briljante dossierkennis, door vriend en 
vijand gewaardeerd. Met jou verdwijnt de laatste persoon met 
voeling vanuit de beginjaren uit ons partijbestuur. Het wordt 
een onmogelijke taak deze leegte in te vullen.

Joris, regelmatig had ik het genoegen de middagpauze met 
jou door te brengen in de koffiekamer. We hadden het vaak 
over iets anders dan politiek. Over boeken bijvoorbeeld. 
Maar ook over het familiale leven wat voor jou ook belangrijk 
was. Ik vond het geweldig hoe fier je kon praten over je doch-
ter Tine, hoe bezorgd je was over je lieve echtgenote Mich en 
hoe geweldig je het vond dat je sympathieke ouders je steeds 
steunden in je politieke gedrevenheid.

Ik ga je missen.

Marijke Dillen

“Echte vriendschap”
Joris bracht het beste in ons naar boven. Hij wist op een ontwapende manier het beste te halen uit zijn medewerkers. Zijn kennis en vooral oprechte interesse reikte verder dan de dagdagelijkse politiek. Via hem groeide mijn interesse voor de Paasopstand. Door hem leerde ik op lange termijn denken en zag ik in hoe onrechtvaardig verkiezingen konden zijn. Door hem leerde ik de zaken te relativeren, dankzij hem… zag ik in wat echte vriend-schap is.

Eddy Longeval

BIO
Hoewel Joris Van Hauthem lak had aan titels en protocollaire 

etikettering is zijn staat van dienst door weinigen geëve-
naard. Een overzicht.

1989 - 1995: Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
1991 - 1995: Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

1994 – 2004: Ondervoorzitter Senaat
1995 - 2014: Vlaams Volksvertegenwoordiger 

1995 - 2010: Gemeenschapssenator 
2009 - 2012: Ondervoorzitter Vlaams Parlement

2012 - 2014: Fractieleider Vlaams Parlement 
2001 - 2015: Gemeenteraadslid Lennik 
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Budget belangrijker dan veiligheid
Minister Geens stelde in de Ka-
mer zijn ‘Justitieplan’ voor en 
het pleit voor hem dat hij werk 
gemaakt heeft van een daadwer-
kelijk plan – hij deed denkwerk, 
waardoor hij zich onderscheidde 
van de meeste van zijn collega’s 
– maar het was voor Justitie en 
zeker voor de veiligheid van de 
burger veel beter geweest had hij 
zich die moeite bespaard.

Het is armoe troef op Justitie: krab-
ben en niet rondkomen. Dat is 
niet nieuw, allerminst een geheim 
en al zeker niet de schuld van de 
huidige Justitieminister. Het is het 
logische resultaat van een decen-
nialange stiefmoederlijke behan-
deling van het departement. Het 
is paradoxaal, want geen enkele 
beroepsgroep is in het parlement 
zo goed vertegenwoordigd als de 

juristen. Vandaag moet er zomaar 
eventjes 124 miljoen euro bespaard 
worden, terwijl er ook nog eens 
voor 101 miljoen euro aan factu-
ren liggen te wachten. Onbetaalde 
gerechtskosten, experts en tolken 
die nooit vergoed werden, en meer 
van dat fraais…

BEZUINIGEN

De rode draad doorheen Geens’ 
plan is dan ook het bezuinigen. 
Hij stelt in zijn plan letterlijk dat 
Justitie zich enkel nog moet con-
centreren op haar kerntaken. “Er 
moet worden ingezet op de vermin-
dering van het aantal vonnissen en 
arresten, en op de beperking van de 
penitentiaire bevolking”. De door 
de regering overeengekomen be-
sparingen voorzien vanaf 2015 4% 
besparing op personeelskredieten 

(te verhogen tot 10% in 2018) en 
in 20% op werkingskredieten. Dus 
wat betreft het aantal gerechtelijke 
uitspraken zit Geens alleszins op 
schema. De vermindering die hij 
nastreeft zal er zeker komen! Met 
het te verwachten tekort aan rech-
ters en griffiers is dat immers de 
logica zelve. 

Het moge duidelijk zijn dat Vlaams 
Belang het absoluut oneens is met 
de dubbele doelstelling van de 
minister. Gelet op de immense 
gerechtelijke achterstand moet er 
net dringend ingezet worden op 
MEER vonnissen en arresten. En 
voor eenieders veiligheid, moet er 
ingezet worden op MEER peniten-
tiaire bevolking.

De tering moet overal naar de ne-
ring worden gezet. Maar dat om 

Voor Vlaams Belang moet er net dringend ingezet worden op 
MEER vonnissen en arresten en moet er ingezet worden op 
MEER penitentiaire bevolking.

Justitiehuis Dendermonde
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die reden de veiligheid op straat 
moet inboeten, is onbegrijpelijk, 
onwezenlijk en onvergeeflijk. Vei-
ligheid is prioritair en moet steeds 
als dusdanig worden beschouwd. 

SAFETY FIRST?

De meest wereldvreemde pas-
sage in het Justitieplan is dan ook 
hoofdstuk 3: ‘De efficiënte aanpak 
van criminaliteit en onveiligheid’. 
Bij zo’n veelbelovende en kordate 
titel mocht men eigenlijk verwach-
ten dat onze minister even naar het 
voorbeeld van onze noorderburen 
had gekeken. In Nederland is men 
immers, dankzij korte straffen en 
vooral de efficiënte uitvoering er-
van, tot goede resultaten gekomen 
in de criminaliteitsbestrijding. 
Men zorgde er voor een afschrik-
kingseffect en dat heeft duidelijk 
gewerkt.

Met zijn ‘efficiënte aanpak’ pres-
teert Geens echter het omgekeer-
de. Zo wil hij bijvoorbeeld 3.000 
mensen minder in de gevangenis-
sen. Eigenlijk een zoveelste banale 
besparingsmaatregel in zijn plan. 
Een maatregel die hij dan tracht 
te vergoelijken met de opmerking 
dat men slechter uit een gevange-
nis komt dan erin… Als men de 
minister dus mag geloven, zullen 
3.000 extra criminelen in de stra-
ten dus de veiligheid ten goede 
komen! Terecht betitelde de Ant-
werpse onderzoeksrechter Karel 
Van Cauwenberghe Geens’ stelling 
als een mythe. Men kan immers 
met een enkelband thuis niet beter 
rehabiliteren dan in een penitenti-
aire instelling.

Maar Geens draaft nog verder 
door… zo wil hij gaan naar een 
maximum van 10.000 gedetineer-
den. Alsof daar een maximumaan-
tal op kan worden geplakt. Zullen 
rechters dan in de toekomst geen 
veroordelingen meer mogen of 

kunnen uitspreken, wanneer de 
maximumbezetting in de gevan-
genissen bereikt zal zijn? We leven 
helaas in een land en een tijd met 
veel immigratie en criminaliteit en 
er moeten zoveel opsluitingen zijn 
als nodig om de veiligheid te waar-
borgen. Punt uit.

Mocht het plan niet zo’n ernstige 
bedreiging vormen voor lijf en 
goed, we zouden met sommige 
punten nochtans smakelijk heb-
ben kunnen lachen. Zo wil Geens 
bijvoorbeeld geen illegalen meer in 
onze gevangenissen. Maar wel op 
voorwaarde dat ze verwijderd wor-
den en niet terugkeren naar België. 
Hoe naïef kunnen Leuvense rech-
tenprofessoren zijn? In de praktijk 
is een bevel om het land te verlaten 
een vodje papier. Zonde van de 
inkt die ervoor gebruikt werd. Aan 
dergelijke bevelen wordt nooit enig 
gevolg gegeven. Illegalen gebrui-
ken die papiertjes enkel en alleen 
maar om zich te identificeren wan-
neer ze weer maar eens een keertje 
worden opgepakt.

Met het Justitieplan zijn de crimi-
nelen aan het feest. Straffen lager 
dan één jaar zullen worden afge-
schaft en straffen lager dan vijf jaar 
zullen als iets lichts beschouwd 
worden, uiteraard wordt ook de 
waanzinnige wet Lejeune niet afge-
schaft… Diefstallen en verkrach-
tingen? Met Geens’ efficiënte aan-
pak krijgen de daders in het beste 
geval een enkelbandje! We durven 
echt nog niet denken aan het aan-
zuigingseffect hiervan op niet al te 
fijnbesnaarde uitheemse misdadi-
gers. Zowel Van Cauwenberghe als 
professor Bryce De Ruyver spreken 
in dit verband terecht van een ca-
deau voor de rondtrekkende Oost-
Europese bendes. Daar volgens 
het plan een voorlopige hechtenis 
nog maximaal vier maanden mag 
duren, kunnen deze bendes na een 
pauze van vier maanden weer rus-

tig voortdoen! Een enkelband zul-
len de leden van deze bendes niet 
eens aankrijgen, gewoon omdat ze 
hier geen adres hebben.

De Justitieminister heeft meer oog 
gehad voor besparingen dan voor 
veiligheid. En zulks is zowel op 
korte als op lange termijn nefast. 
De verwaarlozing van de veiligheid 
zal uiteindelijk veel meer aan de 
overheid kosten. Het komt sowieso 
als een boemerang terug.

JOSJE EN K3

“De burger heeft recht op beter”. 
Zo luidde dan ook de voornaam-
ste boodschap (of noodkreet) op 
de alarmdag die magistraten en 
gerechtsmedewerkers hielden in 
het Brusselse Justitiepaleis. En 
daarmee werd er niet gedoeld op 
de erbarmelijke toestand van de 
gerechtsgebouwen, de miserabele 
werkomstandigheden en budget-
ten, maar wel - veel fundamenteler 
- op welke justitie er moet zijn voor 
de burgers. Een gebrekkige justitie 
kan hun rechten immers niet naar 
behoren beschermen.

Met vele honderden stonden ze 
daar, de gerechtsdienaars, maar 
hun actie kreeg slechts weinig weer-
klank in de media. Ergens een zin-
netje op de radio of in een krant… 
Maar bijvoorbeeld het duidings-
programma van de VRT, Terzake, 
speelde het die avond klaar om 
met geen woord te reppen over het 
eerste magistratenprotest in ruim 
twintig jaar. De aandacht van het 
weinig bekeken televisieprogram-
ma ging die avond volledig naar 
een zonsverduistering, en naar de 
op til staande vervanging van Josje 
en de andere K3-dames… Blijk-
baar mag de burger niets vernemen 
over de problemen bij Justitie. 

Frederik Pas
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Begin april maakte de Vlaamse 
regering bekend dat ze een ak-
koord had bereikt over de be-
grotingsaanpassing. Resultaat is 
dat de Vlaamse begroting voor 
550 miljoen euro in het rood 
gaat. Met het aangekondigde 
Vlaams deficit gaat alweer een 
kiesbelofte voor de bijl. Wat de 
Vlaamse regering immers steeds 
heeft beloofd zeker niet te zullen 
doen, gebeurt nu wel: de factuur 
van het huidige beleid wordt 
doorgeschoven, in elk geval naar 
de volgende jaren en zeer waar-
schijnlijk ook naar de volgende 
generaties.

Opvallend is dat bij de aankondi-
ging van het begrotingstekort door 
de regering met geen woord werd 
gerept over de nefaste gevolgen van 
de zesde staatshervorming voor het 
Vlaamse budget. Het Vlaams Be-
lang waarschuwt er al jaren voor 
dat deze staatshervorming een 
hold-up was op het Vlaamse bud-
get. De bijzondere financierings-
wet voerde immers een bijdrage 
in voor de sanering van de fede-
rale openbare financiën, waarvan 
Vlaanderen het grootste deel moet 
ophoesten. Voor 2015 bedraagt 
deze saneringsbijdrage 755 miljoen 
euro, meer dan het Vlaamse tekort 
van 550 miljoen.

400 MILJOEN EURO

Enkele dagen voor de bekendma-
king van het tekort raakte overigens 
nog bekend dat door een andere 
vreemde kronkel van de nieuwe 
financieringswet - een product 
van de zesde staatshervorming - 
Vlaanderen plots 400 miljoen euro 
minder blijkt te ontvangen van de 
federale overheid dan aanvanke-
lijk voorzien. In de pers sakkerde 
Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois naar aanleiding van de 
minderontvangsten wel over het 
“onbehoorlijk bestuur van de federa-
le administratie”, maar toen puntje 
bij paaltje kwam, bleken Bourgeois 
en co zich toch wel heel gemakke-
lijk neer te leggen bij de feiten. 

Op het Overlegcomité tussen de 
federale regering en de deelstaatre-
geringen bleek overigens niemand 
vragende partij te zijn voor een 
herziening, ook Bourgeois niet. 
In het Vlaams Parlement haalde 
Vlaams Belang-fractievoorzitter 
Chris Janssens zwaar uit naar de 
makke houding van de Vlaamse 
regering. “De Vlaamse regering ziet 
400 miljoen euro aan haar neus 
voorbijgaan, maar ze staat erbij en 
kijkt ernaar. Wat krijgen alle Vla-
mingen uit dankbaarheid voor uw 
loyale uitvoering van de zesde staats-
hervorming? Een extra factuur van 
400 miljoen euro!”

MILJARDENTRANSFERS

De vele verkapte belastingverho-
gingen die de Vlaamse regering 
reeds doorvoerde (duurder on-
derwijs, duurdere kinderopvang, 
duurder openbaar vervoer, duurde-
re rusthuizen, minder woonbonus, 
…) konden dus niet vermijden dat 
de Vlaamse begroting alsnog in 
het rood eindigt. De Vlamingen 
zijn het kind van de rekening, ter-
wijl de Vlaamse regeringspartijen 
het budgettaire tekort alleen maar 
aan zichzelf te danken hebben. De 
regeringspartijen lieten immers 
toe dat het federale beleidsniveau 
schaamteloos de factuur van de 
failliete NV België doorschoof 
naar Vlaanderen.

Voor het Vlaams Belang maakt de 
deficitaire begroting duidelijk dat 
de politiek van de Vlaamse rege-
ring, waarbij de Vlamingen steeds 
meer worden uitgemolken, in een 
verkrampte poging een evenwicht 
te realiseren, heeft gefaald. In deze 
omstandigheden is het niet vol te 
houden dat over taboes als de mil-
jardentransfers naar Wallonië (16 
miljard euro/jaar) en de enorme 
kostprijs van de immigratie niet 
kan worden gepraat. Het wordt 
tijd dat de Vlaamse partijen niet 
meer handelen in het belang van 
de NV België, maar wel in het be-
lang van de Vlaamse burger. 

Wim Van Osselaer 

Vlaanderen in de rode cijfers! 



‘Actieplan tegen radicalisering’: geen 
antwoord op moslimextremisme

De Vlaamse regering is bevallen 
van een ‘actieplan tegen radi-
calisering’. Wie in het plan een 
krachtdadig antwoord zoekt op 
het probleem van het islamex-
tremisme in onze Vlaamse steden 
en gemeenten is eraan voor de 
moeite. De Vlaamse regering zet 
alles in op preventie en op – hou 
u vast – een versterking van de 
zogenaamd ‘gematigde islam’. 

Het actieplan is uiteraard een ge-
volg van de barbaarse aanslagen op 
Charlie Hebdo en de joodse su-
permarkt in Parijs en de door po-
litieoptreden in Verviers verijdelde 
aanslagen in eigen land. Met die 
aanslagen werd de regering met 
de neus op de feiten gedrukt dat 
het moslimextremisme en zelfs het 
gewelddadige jihadisme in Europa 
aan een opmars bezig zijn. Het 40 
maatregelen tellend actieplan van 
de Vlaamse regering – gelanceerd 
door bevoegd minister Homans 
(N-VA) – is in werkelijkheid die 
naam nauwelijks waard. Alsof het 
“integraal preventief en sensibi-
liserend beleid” van de Vlaamse 
regering ook maar het minste ant-
woord zou kunnen bieden op het 
groeiende probleem van het mos-
limextremisme. 

‘GEMATIGDE’ ISLAM

In het actieplan wordt ingezet op 
welzijnswerk, op preventie en – zo 
mogelijk nog meer – op de on-
dersteuning van de zogenaamde 

‘gematigde islam’. “We gaan het 
overleg aan met de levensbeschou-
wingen” , staat in het plan te le-
zen, “We bevorderen de interle-
vensbeschouwelijke competenties 
van jongeren”, “We ondersteunen 
leerkrachten levensbeschouwing”, 
“We faciliteren de vorming en 
professionalisering van imams”, 
“We ondersteunen de Moslimexe-
cutieve (ten bedrage van 60.000 
euro) voor de organisatie van een 
infolijn”, “Departement WVG 
ontwikkelt met lokale moslimcon-
sulenten een afsprakenkader voor 
de gemeenschapsinstellingen”… 
In totaal komt Homans zo aan 40 
‘acties’ vol halfzachte en zelfs con-
traproductieve waanzin. 

Zo mogelijk nog straffer is de al-
lerlaatste in het plan opgenomen 
‘actie’, waarbij de Vlaamse rege-
ring zich engageert om “in overleg 
met lokale en nationale media een 
strategie te ontwikkelen om pola-
riserende berichtgeving tegen te 
gaan, sociale cohesie te stimuleren 
en democratische waarden te on-
dersteunen”. Binnenkort nóg meer 
censuur en nóg meer leugens in de 
pers? Allemaal om de Vlamingen 
op te voeden tot gedweeë multi-
culturele islamofielen? 

EIGEN RESOLUTIE

Dat onze partij het allerminst eens 
met de basisprincipes van het ‘ac-
tieplan’ Homans is een open deur 
intrappen. De ‘Vlaamse islam’ 

is in werkelijkheid een fata mor-
gana. Veel moskeeën die subsidies 
ontvangen, blijken allerminst zo 
gematigd als de overheid wel zou 
wensen en veel imams die in de 
media de ‘interlevensbeschouwe-
lijke dialoog’ prediken, zetten aan 
tot niet-integratie en zelfs haat 
vanaf het moment dat de camera’s 
weg zijn. 

Het Vlaams Belang diende in het 
Vlaams Parlement daarom een ei-
gen resolutie in, waarin een alter-
natief wordt geschetst voor het be-
roerde ‘actieplan’ van de Vlaamse 
regering. In die resolutie wordt 
gepleit voor een grondige doorlich-
ting van de in Vlaanderen actieve 
moskeeën, islamitische organisa-
ties, islamleerkrachten en imams. 
Er wordt ook een meldingsplicht 
gelanceerd voor overheids- en on-
derwijzend personeel dat getuige 
is van verdachte gedragingen en 
extremistische uitspraken. Ons 
voorstel bepleit ook een subsidie-
stop voor moskeeën en islamitische 
organisaties en een verbod op bui-
tenlandse financiering van mos-
keeën en moslimorganisaties. Wie 
weet kunnen bij de bespreking van 
het ‘actieplan’ enerzijds en onze 
resolutie anderzijds alsnog enkele 
parlementsleden van de meerder-
heid door het Vlaams Belang wak-
ker worden geschud! 

Wim Van Osselaer 

Vlaanderen in de rode cijfers! 
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Roekeloos
Iedereen herinnert zich ongetwij-
feld nog het uitbreken van de ban-
kencrisis (2008), die kort daarop 
werd gevolgd door de eurocrisis 
(2009). De gevolgen van die crisis-
sen waren vèrstrekkend: banken 
kwamen in de problemen of gingen 
bankroet. In hun kielzog sleurden 
zij ganse bevolkingsgroepen mee 
die, alhoewel zij niet verantwoor-
delijk waren voor de financiële 
wantoestanden in de bankensec-
tor, toch mee mochten opdraaien 
voor de verliezen. Uit verontwaar-
diging over deze toestanden greep 
de bekende econoom Ivan Van de 
Cloot naar de pen.

Heel wat waarnemers wijzen met 
de vinger naar het bankensysteem 
in de VS om een schuldige aan te 
duiden, maar volgens Van de Cloot 
hebben ook de Europese banken 
boter op het hoofd. Deze leven im-
mers boven hun stand omdat zij te 
veel schulden hebben en te weinig 
kapitaal om als buffer te dienen bij 
grote economische schokken. Vol-
gens Van de Cloot zijn onze banken 
geen echte banken meer, maar hef-
boomfondsen die liever investeren 
in toxische financiële produkten 
dan in de reële economie. Met als 
gevolg dat bij de eerste de beste 
stormwind de op te zwakke fun-
deringen gebouwde banken omver 
worden geblazen. De rest van het 
verhaal kennen we: de belastings-
betaler mag opdraaien voor de ver-
liezen.

Om het roekeloze gedrag van de 
bankensector in toom te houden 
pleit Ivan Van de Cloot voor een 
ommezwaai in het systeem. Ban-
ken zouden voldoende eigen kapi-
taal moeten bezitten om te dienen 
als buffer in nood. Voorts moeten 
zakenbanken en spaarbanken van 
elkaar gescheiden worden, waarbij 
het spaargeld van de burger vei-
lig moet gesteld worden door een 
staatsgarantie. 

Ook de superbonussen in de ban-
kenwereld moeten aangepakt wor-
den. Deze bonussen moedigen het 
risicogedrag van bankmanagers al-
leen maar aan. In plaats van bonus-
sen uit te reiken op basis van korte 
termijn-prestaties zou het beter zijn 
om bonussen te baseren op de pres-
taties in een hele carrière. 

LAKSE POLITICI

Maar niet alleen de banken zijn 
schuldig aan de crisis; ook politici 
horen in het beklaagdenbankje. De 
manier waarop politici in ons land 
op de problemen in het financi-
ele wereldje reageerden is wraak-
roepend. Van de Cloot haalt enkele 
voorbeelden aan. Zo verklaarde de 
gouverneur van de Nationale Bank, 
Luc Coene, in augustus 2012 dat 
hij een recessie verwachtte. De man 
wist hoe gevaarlijk het Dexia-dos-
sier was en wilde deze boodschap 
kwijt. Maar dat was niet naar de zin 
van heel wat politici: onder meer 
Kris Peeters (CD&V) reageerde dat 
Coene zijn boodschap rechtstreeks 
aan de regering moest richten en 
niet aan het publiek. Het was dui-
delijk dat de publieke opinie niet 
mocht geïnformeerd worden over 
de waarheid. 

Helemaal schrijnend wordt het 
wanneer de voorzitter van de fi-
nanciële waakhond FSMA, Jean-
Paul Servais, politiek herbenoemd 
wordt. Nochtans staat in het ver-
slag van het Franse Rekenhof: “De 
toezichthouder heeft op geen enkele 
manier bijgedragen tot het detecteren 
van risico’s, noch tot het vaststellen en 
bestraffen van nalatigheden.” Van de 
Cloot slaat dan ook de nagel op de 
kop wanneer hij stelt dat “het verde-
len van topposten in dit land alleen 
maar gaat over het inkleuren van de 
vakjes in een kleurboek en niet om het 
zoeken naar de beste persoon voor de 
job.”

CASINOKAPITALISME

Tot slot veroordeelt Van de Cloot 
de lakse houding van de media.  
Wat bij de auteur de bedenking uit-
lokt hoe de burger voldoende geïn-
formeerd zijn stem kan uitbrengen 
als deze niet eens over de volledige 
waarheid beschikt. Ook laakbaar is 
het naar zich toetrekken van het de-
bat door de meest fanatieke deelne-
mers, waardoor het debat gepolari-
seerd geraakt tussen links en rechts. 

Zelf schuwt Van de Cloot geen 
grote woorden: de banken doen aan 
casinokapitalisme, zijn daardoor 
staatsgevaarlijk en daarom zitten 
de kiemen voor een volgende crisis 
nog steeds ingebakken in het sys-
teem. Volgens de auteur worden we 
nog steeds geconfronteerd met een 
actieve vulkaan! 

Moet het nog gezegd dat ‘Roeke-
loos, Ivan Van de Cloot over ban-
ken en politiek’ aanbevolen lectuur 
is voor iedereen die begaan is met 
de toekomst van ons volk?

Wim De Winter

Ivan Van de Cloot. Roekeloos. 
Uitgeverij Lannoo Campus, 2014, 

247 p. ISBN 9789401418317
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1 op 3 gevangenen is illegaal 
Zestig procent van alle vreemde-
lingen in de Belgische gevange-
nissen zijn illegalen. Dat blijkt 
uit een antwoord van staatsse-
cretaris Francken op een vraag 
van volksvertegenwoordiger Fi-
lip Dewinter. Totale kostprijs: 
155.636.000 euro per jaar!

Momenteel verblijven in de Belgi-
sche gevangenissen in totaal 5.421 
vreemdelingen op een totaal van 
zo’n 11.700 gedetineerden. Dat 
betekent dat 46 % van de gevan-
genen vreemdelingen zijn, nieuwe 
Belgen niet inbegrepen; 3.280 van 
deze vreemdelingen zijn bovendien 
illegaal in ons land. Dit betekent 
dat 1 op 3 gevangenen illegaal is. 

Vlaanderen spant de kroon: 66 % 
van het totaal aantal vreemdelin-
gen die in Vlaamse gevangenissen 
zijn opgesloten, zijn illegaal in ons 
land. In het Brussels Gewest be-
treft het 60 %. In Wallonië gaat 
het over 51 % illegalen. “A rato van 

130 euro per dag kosten de illegalen 
in onze gevangenissen 155.636.000 
euro per jaar. En dit terwijl er nu 
reeds een enorm capaciteitstekort is. 
Deze situatie is onhoudbaar”, rea-
geerde Filip Dewinter.  

REPATRIËREN

De strafuitvoeringsrechtbanken 
hebben de bevoegdheid om, op 
voorstel van de gevangenisdirec-
ties, illegale vreemdelingen die 
meer dan drie jaar celstraf hebben 
gekregen, vrij te laten op voor-
waarde dat ze naar hun land van 
herkomst worden gerepatrieerd, 
maar dat gebeurt slechts uitzon-
derlijk. “Jaarlijks stellen de gevange-
nisdirecties voor om gemiddeld zo’n 
1000 illegalen terug te sturen. De 
rechtbanken gaan slechts op 25% 
van de voorstellen in, wat betekent 
dat jaarlijks gemiddeld een 250-tal 
veroordeelde illegalen gerepatrieerd 
wordt”, aldus Dewinter. 

CONTAINER- 
GEVANGENISSEN

De Vlaams Belang-volksvertegen-
woordiger pleit ervoor illegalen 
maximaal terug te sturen naar de 
landen van herkomst om daar hun 
straf uit te zitten. In afwachting 
van hun repatriëring kunnen ille-
gale gedetineerden - naar Neder-
lands voorbeeld - opgesloten wor-
den in containergevangenissen, die 
als tijdelijk opvangcentrum kun-
nen gebruikt worden.

“Het huidige systeem waarbij de 
strafuitvoeringsrechtbanken crimine-
le illegalen die meer dan 3 jaar cel-
straf hebben gekregen, kunnen laten 
repatriëren werkt niet. Het hele sys-
teem moet anders. Hier veroordelen, 
tijdelijk opsluiten en repatriëring 
met gevangenisstraf in het land van 
herkomst moet de regel zijn, niet de 
uitzondering” besloot Dewinter.

Filip Dewinter: “Het huidige systeem waarbij de strafuitvoeringsrechtbanken criminele illegalen die 
meer dan 3 jaar celstraf hebben gekregen, kunnen laten repatriëren werkt niet. Het hele systeem 
moet anders. Hier veroordelen, tijdelijk opsluiten en repatriëring met gevangenisstraf in het land 

van herkomst moet de regel zijn, niet de uitzondering”
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De islamisering in India: 
een waarschuwing 

Sam van Rooy interviewde dr. Praveen Togadia 
(schuilnaam), een Nederlander met Hindoe-
staans-Indiase wortels die als geen ander waar-
schuwt voor de islamisering van onze samenle-
ving.

Wie bent u en wat is uw achtergrond?

Ik gebruik veiligheidshalve niet mijn echte naam 
maar een pseudoniem, zoals ik ook op Twitter be-
kend ben als ‘dr. Praveen Togadia’. Omdat ik islam-
kritisch ben, krijg ik veel bedreigingen en doods-
wensen. Zelfs mijn ouders worden niet gespaard. 
Ik ben van Hindoestaanse origine en ruim 18 jaar 
docent in Nederland, maar wegens mijn kritiek of 
beter gezegd het verkondigen van de waarheid over 
de islam, ben ik daar niet meer welkom. Sinds ruim 
drie jaar assisteer ik als jurist een advocaat. 

U bent een druk twitteraar en schrijft op uw 
profiel: ‘Allochtoon hoopt dat NL leefbaar blijft! 
#PVV’. Wat bedoelt u daar precies mee? 

Ik ben gaan twitteren omdat ik de islam een gevaar 
vind. De islam is een ideologie die in al zijn facet-
ten verboden moet worden. Ik ben geboren Neder-
lander, maar omdat ik in een van de Nederlandse 
koloniën ben geboren en een bruine huidskleur 
heb, ben ik een allochtoon. Ruim 25 jaar geleden 
ben ik naar Nederland verhuisd omdat ik vond dat 
het een geweldig land was, zeg maar een paradijs. 
Maar vandaag ben ik bang dat mede door het open-
grenzenbeleid van het EU-monster en de snelle is-
lamisering die daarvan het gevolg is, Nederland zal 
veranderen in een islamitisch land. Er zijn nu al 
wijken in de grote steden waar de sharia (islamiti-
sche wetgeving) deels van toepassing is. Ik verwacht 
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waarschuwen voor het grootste gevaar dat de mens-
heid bedreigt: de islam. Deze Maha Atma is dan ook 
op veel plekken persona non grata verklaard en heeft 
in veel westerse landen een inreisverbod. Blijkbaar 
mag in het Westen de waarheid niet worden gezegd. 
India zou juist een voorbeeld moeten zijn voor het 

Westen. Alles wat daar inzake is-
lamisering is gebeurd en vandaag 
nog gaande is, is ook hier bezig. 
Het zal niet lang meer duren voor-
aleer moslims in Europa hun eigen 
landsdelen gaan opeisen. 

U bent ex-docent wegens uw kri-
tiek op de islam, kunt u toelich-
ten wat er precies is gebeurd?

Zoals ik al zei was ik jarenlang 
docent maatschappijleer op een 
christelijke VMBO-school. Met 
heel veel plezier gaf ik les en veel 
leerlingen waren dol op mijn les-
sen. Er zijn er zelfs die na mijn 
ontslag gesmeekt hebben opdat 

ik zou terugkomen. Ook was ik duoraadslid voor 
de partij Leefbaar Leiden (een lokale volkspartij, 
in 2000 opgericht in samenwerking met Pim For-
tuyn, red). Ik heb toen tijdens een twitterdiscussie 
geschreven dat ik de islam een barbaarse achterlijk-
heid vind en dat als we niet uitkijken onze kinderen 
en kleinkinderen Arabisch zullen spreken en de islam 
hier de staatsgodsdienst zal worden. Een journalist is 
met deze tweets naar mijn schooldirectie gestapt. De 
dhimmi’s van de directie hebben mij per direct ge-
schorst. Mijn toegezegd contract werd niet verlengd. 
Een klacht bij het Nederlandse College voor de 

“ De demografie 
is de grootste 

vijand van  
Europa, de grenzen 

moeten potdicht 
voor moslims.

De islamisering in India: 
een waarschuwing 

dat er een moment komt waarop de autochtonen de 
moslimallochtonen helemaal zat zijn en hen het land 
uitzetten. Onze overheden moeten de immigratie en 
vooral de islamisering stoppen, goedschiks of kwaad-
schiks. Bepaalde internationale verdragen, zoals het 
Schengenverdrag, moeten daartoe worden opgezegd. 
Nederland moet uit de 
EU. Ik ben PVV’er om-
dat de PVV de enige 
partij is die het enorme 
islamprobleem durft aan 
te kaarten en ook met de 
enige juiste oplossingen 
komt. Dat geldt overi-
gens ook voor uw partij, 
het Vlaams Belang. 

Wat betekent uw twit-
ternaam ‘Dr. Praveen 
Togadia’?

Dr. Praveen Togadia is 
mijn grote voorbeeld, zeg 
maar goeroe. Ik leer heel 
veel van deze ‘Maha Atma’ of grote ziel. Hij is de 
leider van de ‘Vishva Hindu Parishad’ (VHP) in In-
dia (een rechtse, Hindoe-nationalistische organisatie, 
red). Het doel van de VHP is om de ‘Dharma’ (le-
ven volgens de Veda’s, red) te beschermen. Zeker in 
deze tijd waarin de islam langzaamaan de overhand 
probeert te hebben, is de VHP een godszegen voor 
miljoenen hindoes. Dr. Praveen Togadia was onco-
loog en had een eigen ziekenhuis inzake oncologie. 
Vandaag heeft hij alles wat met de aardse rijkdom 
te maken heeft geschonken aan de VHP en reist hij 
naar alle delen van India waar de islam dreigt te do-
mineren, om de mensen daar en ook de wereld te 
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Rechten van de Mens met als argument discriminatie 
op grond van politieke kleur, werd niet gehonoreerd. 
Ik vond in Nederland geen betaalbare advocaat die 
mijn zaak wilde behartigen. Dit is dan ook de reden 
dat ik nadien rechten ben gaan studeren. 

Is het niet raar dat een ‘allochtoon’, zoals u zichzelf 
omschrijft, voor de partij van Geert Wilders kiest?

Helemaal niet, integendeel zelfs. Alle niet-islamiti-
sche allochtonen, zeker de hindoes, zouden voor de 
PVV moeten zijn. Elke hindoe die zijn geschiedenis 
begrijpt en de 1.000 jaar lange belaging, overheersing 
en vernedering van en door de islam in India kent, zal 
voor de PVV stemmen. De grootste genocide uit de 
geschiedenis is door moslims op de hindoes gepleegd. 
Googelt u eens ‘genocide van Oost-Pakistan’. In on-
geveer duizend jaar werden 80 à 90 miljoen hindoes 
en boeddhisten vermoord. De islam is vergif voor 
mens, cultuur en beschaving en gaat overal waar hij 
voet aan grond zet vroeg of laat vernietigend tekeer. 
Het doel van de islam is om de ‘dar al islam’ (het 
huis van islam, red) te vestigen over de hele wereld 
middels de ‘dar al harb’ (het ‘huis van oorlog’, red). 
Als een moslim moet kiezen tussen de islam en de 
plaatselijke wetgeving, dan zal hij altijd kiezen voor 
de islam! Kiest hij voor de niet-islamitische wet, dan 
pleegt hij ‘taqiyya’ (liegen of misleiden, toegestaan in 
de islam wanneer het de islam vooruithelpt, red) of is 
hij geen moslim. Wijlen mijn opa heeft mij één wijs-
heid meegegeven: vertrouw nooit een moslim. 

Wat zou er volgens u in India moeten gebeuren?

Het is hartverscheurend om te zien welke gruwel de 
islam in India teweegbrengt. Zopas is er weer maar 
eens een jihadistische aanval gepleegd op een heilig-
dom van de hindoes (‘Belur Mutt’). Dagelijks zijn er 
in India islamitische aanvallen. Ik vind dan ook dat 
het secularisme in India moeten worden afgeschaft. 
India moet een hindoestaat worden. Moslims in In-
dia moeten voor de keuze worden gesteld: bekeren 
tot het hindoeïsme of het land uit. De VHP van dr. 
Praveen Togadia organiseert activiteiten ter religieuze 
bekering, de zogenaamde ‘Ghar Wapsi’, wat ‘thuis-
komen’ betekent. Door de islamisering heeft India 
ook heel veel kennis en rijkdom verloren. Dat er nog 
hindoes (o.a. Gandhi en de Congrespartij) waren/
zijn die beweerden/beweren dat de islam een onder-
deel van India is, is een gevolg van onwetendheid of 
dhimmitude (de onderdanigheid aan de islam van 
niet-moslims, red), al dan niet in combinatie met ei-
genbelang.  

Is er geen link tussen het hindoeïsme en de islam?

Absoluut niet. Dat kan ook niet want de islam tole-
reert geen enkele andere religie of overtuiging. Mos-

lims tolereren zichzelf niet eens, zie hoe soennieten 
en sjiieten tegen elkaar tekeergaan! Het is een illu-
sie dat de islam zich zal aanpassen. Er is maar één 
islam, Koran, Mohammed en Allah. Dhimmi’s uit 
de politiek, de media en de academische wereld die 
beweren dat er een gematigde islam zou kunnen be-
staan, nemen niet alleen zichzelf in de maling maar 
proberen ook u in hun gekkigheid te doen geloven. 
Vanuit zijn aard erkent de islam simpelweg geen 
niet-islamitische wetgeving, want dat is een obstakel 
om de dar al islam te vestigen. Als het erop aankomt, 
zal vrijwel elke moslim voor de sharia kiezen, onder-
zoeken tonen dat ook aan. Ook een multiculturele 
samenleving met de islam is een illusie, want de is-
lam aanvaardt alleen de islam.

Waarom denkt u dat wij, westerlingen, de islam 
zo slecht begrijpen?

Ik vrees dat westerlingen dezelfde fout aan het ma-
ken zijn die de Indiërs reeds duizend jaar geleden 
gemaakt hebben en waarvan ze nog altijd de wrange 
vruchten plukken. India is altijd vredelievend ge-
weest voor alles en iedereen, en die goedheid wordt 
door de islam afgestraft. U moet weten dat het secu-
larisme al eeuwen bestaat in India, dat is geen vondst 
van Europa. India geeft al eeuwenlang vreedzaam 
onderdak aan bijna alle religies van de wereld: Sa-
natan Dharma, Arya Samaj, Sathya Sanatan, Vedic 
Dharma, boeddhisme, jaïnisme, sikhisme, christen-
dom, jodendom, zoroastrisme, Sai Baba, bahai. Al 
deze religies leven in India vredig naast elkaar. De 
islam kan daar echter niet bij horen omdat dat geen 
religie is maar een barbaarse ideologie. 

Hoe ziet u de toekomst van Europa/het Westen? 

Ik wil geen pessimist zijn, maar ik vrees dat we een 
verloren strijd aan het strijden zijn. De islamisering 
neemt elke dag toe. De politiek correcten willen dat 
nog altijd niet zien en trappen in de val die eigen is 
aan de islam. Zijn er in een land tussen de 0 en 15% 
moslims, dan gedragen ze zich zielig en proberen ze 
goodwill te kweken bij linkse idioten; tussen de 15 
en de 30% willen ze hun eigen regels opleggen; bo-
ven de 30% willen ze een opsplitsing van het land 
of eisen ze het land op. De islamitische geschiedenis 
onderbouwt deze cijfermatige evolutie. De demogra-
fie is dus de grootste vijand van Europa, de grenzen 
moeten potdicht voor moslims. De EU is dan ook 
een van de grootste problemen van Europa, wegens 
pro-immigratie en pro-islam. Maar eigenlijk vind ik 
dat de islam simpelweg zou moeten worden verbo-
den. 

Opgetekend door Sam van Rooy
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Vlaamse ouderen in de kou? 
Vlaams Belang-fractievoorzitter 
Chris Janssens verdedigde in het 
Vlaams Parlement de belangen 
van onze rusthuisbewoners die 
andermaal het slachtoffer dreigen 
te worden van prijsverhogingen.

De voorbije jaren stegen de dag-
prijzen in onze Vlaamse rusthuizen 
met maar liefst 30%, zo blijkt uit 
cijfers van de FOD Economie. In 
de toekomst dreigen de rusthuisbe-
woners nóg dieper in hun zakken te 
moeten tasten wegens het schrap-
pen van investeringssubsidies voor 
rusthuizen door de Vlaamse re-
gering. Zorgnet Vlaanderen, de 
koepelvereniging voor rusthuizen, 
trok in maart voor de tweede keer 
in drie maanden aan de alarmbel: 
meer dan 171 rusthuizen wach-
ten nog altijd op zo’n 1 miljard 
euro aan subsidies van de Vlaamse 
overheid! Die had de middelen vo-
rig jaar beloofd om een deel van 
broodnodige infrastructuurwerken 
te bekostigen.

Zonder steun van de Vlaamse re-
gering moeten de rusthuizen deze 
werken volledig zelf financieren. 
Volgens Zorgnet zouden de rust-
huizen dan geen andere keuze heb-
ben dan dit door te rekenen aan de 
bejaarde bewoners via een verho-
ging van de dagprijs. De Vlaamse 
regering houdt echter halsstarrig 
vast aan de beslissing om dit jaar 
geen investeringssubsidies toe te 
kennen.

BETAALBAARHEID

Fractievoorzitter Chris Janssens 
was in het Vlaams Parlement 
scherp voor de regering:. “Minister, 
‘Overal waar je gaat langs Vlaamse 
wegen kom je de affiches van de Dag 
van de zorg tegen’, tweette u. Dat is 
heel mooi, maar helaas, overal waar 
je gaat langs Vlaamse wegen, kom je 
ook steeds meer mensen met zorgen 
tegen: zorgen over het niet vinden 

van een plaats in de kinderopvang, 
zorgen over het niet krijgen van de 
noodzakelijke aangepaste budgettaire 
hulp voor familieleden of geliefden 
met een handicap, zorgen over de 
oude dag en het niet kunnen beta-
len van de factuur van een rusthuis 
of een woonzorgcentrum.” Hij vroeg 
de minister de noodkreet vanuit de 
rusthuissector ernstig te nemen en 
ervoor te zorgen dat de noodzake-
lijke subsidies worden toegekend, 
zodat de noodzakelijke investerin-
gen in de rusthuizen zouden kun-
nen gebeuren en de prijzen niet 
verhoogd moeten worden.

De minister beloofde dat er be-
keken zou worden of er “toch een 
eenmalig budget zou kunnen worden 
vrijgemaakt om toch in 2015 iets 
te doen in de sector van de investe-
ringssubsidies voor Welzijn en zorg”. 
Chris Janssens betreurde dat de 
onduidelijkheid blijft: “Zullen de 
huidige en toekomstige bewoners van 
de rusthuizen de factuur nog kunnen 
betalen? Zullen rusthuizen aan de 
huidige tarieven, zonder verhoging 

van de prijzen, nog voldoende kwa-
liteit kunnen aanbieden?”

BESPARINGSTIP

Chris Janssens gaf de Vlaamse rege-
ring tenslotte nog ‘een gratis bespa-
ringstip’ mee: “Maak eindelijk eens 
werk van het afbouwen, het stopzet-
ten van de welvaartsoverdracht van 
Vlaanderen naar Wallonië”. Hij stel-
de daarbij dat “het onaanvaardbaar 
en onbegrijpelijk is dat zelfs de meest 
behoeftige Vlamingen, de gehandi-
capten, de ouderen, om budgettaire 
redenen niet de nodige noodzakelijke 
hulp krijgen, terwijl er jaarlijks mil-
jarden van Vlaanderen naar Wallo-
nië stromen”. Terwijl de Vlamingen, 
nu ook de zwaksten van ons volk, 
de rekening gepresenteerd krijgen, 
blijven de miljardentransfers naar 
Wallonië gewoon verder stromen. 
Voor een Vlaams-nationalistische 
partij als het Vlaams Belang totaal 
onaanvaardbaar.

Wim Van Osselaer 

Chris Janssens vroeg de minister de noodkreet vanuit de 
rusthuissector ernstig te nemen en ervoor te zorgen dat de 

noodzakelijke subsidies worden toegekend, zodat de prijzen 
niet verhoogd moeten worden.
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Communautair:  
N-VA voelt hete adem in de nek
In vorige nummers van dit blad 
hebben wij u erover bericht dat 
de N-VA, sinds ze in de federale 
regering zit, er het absolute stil-
zwijgen toe doet wat communau-
taire aangelegenheden betreft. 
Daar is sinds ongeveer een twee-
tal maanden enige verandering 
in gekomen. De N-VA durft in 
de parlementen en in haar com-
municatie, zij het schuchter, op-
nieuw communautaire thema’s 
aan te kaarten. Maar veel ver-
andert dat vooralsnog niet in de 
praktijk.

In het februarinummer 
van dit blad moesten 
we nog vaststellen dat 
de N-VA schrik heeft 
van haar eigen schaduw 
als het om communau-
taire aangelegenheden 
gaat. In de parlemen-
ten stelde de partij er 
nagenoeg geen enkele 
vraag over. En als de 
N-VA-ministers, zowel 
Vlaams als federaal, 
door de Vlaams Be-
lang-parlementsleden 
over communautaire 
problemen werden on-
dervraagd, dan staken ze steevast 
hun kop zo diep mogelijk in het 
zand. Daar is sinds kort een weinig 
verandering in gekomen.

TRANSFERS

Neem nu het dossier van de wel-
vaartsoverdrachten van Vlaanderen 
naar Wallonië. Ruw geschat zijn 
die elk jaar goed voor zowat 6 mil-
jard euro, intrestlasten niet meege-
rekend. Rekent men die laatste er 
wel bij, dan komt men algauw tot 
meer dan het dubbele. Een fabel-
achtig fortuin waarmee Vlaande-
ren heel wat van zijn eigen noden 

zou kunnen lenigen. Hamerde de 
N-VA voor de verkiezingen van 25 
mei 2014, samen met het Vlaams 
Belang, nog duchtig mee op het 
feit dat deze transfers absoluut 
onaanvaardbaar zijn en moeten 
worden afgebouwd, dan verdween 
het probleem na de verkiezingen 
ineens volledig van de radar van 
deze partij. Geen woord daarover 
tijdens de regeringsonderhandelin-
gen die ze voerde. En bijgevolg ook 
geen letter daarover in de regeerak-
koorden die de partij op Vlaams en 
federaal niveau afsloot. Het leek 
wel alsof die partij aan een acute 

vorm van geheugenverlies leed.

Maar het Vlaams Belang was en 
is die problematiek natuurlijk 
niet vergeten en friste het slechte 
geheugen van de N-VA dan ook 
regelmatig op. Aanvankelijk met 
weinig succes. Reeds in oktober 
2014, kort na het aantreden van 
de Vlaamse Regering beet Vlaams 
volksvertegenwoordiger Stefaan 
Sintobin de spits af en voelde hij 
minister-president Bourgeois (N-
VA) daarover aan de tand. Sinto-
bin wilde weten of de Vlaamse Re-
gering een initiatief zou nemen om 
de omvang van de transfers te ac-

tualiseren en vooral of zij stappen 
zou zetten om ze ook effectief af te 
bouwen. Het antwoord was kort 
en zeer teleurstellend. Het kwam 
erop neer dat de Vlaamse Regering 
ter zake helemaal niets zou doen. 

COMMUNAUTAIRE  
WINTERSLAAP 

Naar aanleiding van een nieuwe 
studie van het Leuvense onder-
zoeksinstituut VIVES, dat de 
transfers voor de periode 2007-
2011 in kaart bracht, herhaalde 

Sintobin zijn vraag aan 
Bourgeois. Het ant-
woord was opnieuw 
bijna even teleurstel-
lend, met dit verschil 
dat Bourgeois nu be-
loofde de studiedienst 
van de Vlaamse Rege-
ring de opdracht te ge-
ven de reeds bestaande 
studies daarover te in-
ventariseren. Hij voeg-
de er wel uitdrukkelijk 
aan toe geen heil te zien 
in het bestellen van een 
nieuwe, alomvattende 
en geactualiseerde stu-
die. De beloofde inven-

taris is uiteraard een zoethoudertje 
dat weinig of niets bijbrengt aan de 
bestudering van de problematiek, 
laat staan aan het afbouwen van de 
transfers. De N-VA zat met andere 
woorden nog volop in haar com-
munautaire winterslaap. 

Dat bleek ook toen het Vlaams 
Belang op 6 januari van dit jaar 
-  exact 10 jaar nadat de N-VA de-
zelfde stunt had gedaan - met 16 
vrachtwagens naar de scheepslift 
van Strépy reed om de transfers aan 
te klagen. Het initiatief ontlokte de 
N-VA als enige commentaar: ‘geen 
commentaar’. En het bleek nog 
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maar eens toen kamerlid Barbara 
Pas eind februari de vraag naar het 
federale niveau trok en de N-VA 
daar zo mogelijk nog meer in verle-
genheid bracht. Het federale niveau 
is immers het meest geschikt om de 
transfers in kaart te brengen. De fe-
derale administraties, inzonderheid 
de FOD Financiën, beschikken 
namelijk over alle benodigde gege-
vens om de welvaartsoverdrachten 
tot in de kleinste details te bereke-
nen. En aangezien de minister van 
Financiën de N-VA’er Johan Van 
Overtveldt is, kon deze gemakke-
lijk zijn administratie de opdracht 
geven om daar werk van te maken. 
Daar heeft hij niet eens de instem-
ming van zijn collega-ministers in 
de federale regering voor nodig. 
Maar Van Overtveldt weigerde net 
als Bourgeois.

KLEINE KOERSWENDING

Het was dan ook enigszins ver-
bazingwekkend toen Sintobin in 
april, in antwoord op een nieuwe 
vraag, van Bourgeois niet alleen te 
horen kreeg dat de inventaris van 
de reeds bestaande studies was afge-
rond, maar ook dat hij een nieuwe 
studie zou bestellen om alle gege-
vens te actualiseren. Meer zelfs, 
Bourgeois kondigde aan dat hij de 
transfers permanent wil laten ‘mo-
nitoren’. Allemaal zaken die hij en-
kele maanden tevoren nog absoluut 

niet zag zitten. Ook in andere com-
munautaire dossiers zien we dat de 
N-VA sinds kort een nieuwe toon 
aanneemt. Haar parlementsleden 
mogen er terug – zij het veelal 
onschuldige – vragen over stellen. 
En in de communicatie komt het 
thema opnieuw wat aan bod, zodat 
er van een kleine koerswending kan 
worden gesproken. 
Deze koerswending is ongetwij-
feld vanuit de hoogste regionen 
van de N-VA gedecreteerd. Het 
moet zijn dat haar totale com-
munautaire inactiviteit de N-VA 
stilaan pijn begon te doen. Er wa-
ren niet alleen de onophoudelijk 
vervelende vragen van de Vlaams 
Belang-parlementsleden en de 
vanuit Vlaams-nationaal oogpunt 
pijnlijke antwoorden die de N-VA-
ministers telkens gaven. Er was ook 
de groeiende ontevredenheid van-
uit de Vlaamse Beweging over het 
communautaire non-beleid van de 
N-VA, al bleef die onvrede tot nog 
toe doorgaans heel braaf en vooral 
binnenskamers. 

ONSCHADELIJK

Het prille communautaire ont-
waken van de N-VA is voor ‘de 
Vlaamse zaak’ een (heel kleine) stap 
in de goede richting. Maar al bij al 
blijft het communautaire handelen 
van deze partij heel erg bescheiden 
en vooral erg braaf en zeer onscha-

delijk voor het federale België. 
Want laten we duidelijk zijn: de 
communautaire koerswending van 
de N-VA is enkel bedoeld voor de 
schone schijn, om bij de morrende 
Vlaamsgezinde achterban de in-
druk te wekken dat men toch wel 
begaan zou zijn met de Vlaamse 
problematiek. In de praktijk brengt 
het de Vlaamse ontvoogding echter 
geen millimeter vooruit.
Dat zou nochtans heel anders kun-
nen zijn. Wat houdt de N-VA im-
mers tegen om met het reusachtige 
kapitaal waarover zij beschikt een 
grootscheepse campagne te voeren 
om een groter draagvlak te creëren 
voor Vlaamse onafhankelijkheid? 
Wat weerhoudt de N-VA er bij-
voorbeeld van om de welbekende 5 
Vlaamse resoluties van het Vlaams 
Parlement uit 1999, die toch wel 
enigszins gedateerd zijn, te actu-
aliseren in confederale zin? Wat 
verhindert de N-VA om vanuit het 
Vlaamse beleid te werken aan de 
Vlaamse natievorming? Deze vra-
gen stellen is ze beantwoorden: de 
N-VA wil dat niet. Zij wil met haar 
koerswending enkel de schijn wek-
ken dat ze begaan is met de ont-
voogding van Vlaanderen. Maar ze 
wil er vooral niets aan doen. Want 
dat zou de lucratieve postjes in de 
Vlaamse en federale regering wel 
eens in gevaar kunnen brengen.

Peter Lemmens

Hamerde de N-VA voor de verkiezingen van 25 mei 2014, samen met 
het Vlaams Belang, nog duchtig mee op het feit dat de geldkraan rich-

ting Wallonië moet dichtgedraaid worden, dan verdween het probleem 
na de verkiezingen ineens volledig van de radar van deze partij. 
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Tijdelijk bondgenootschap om 
ISIS te verslaan 

Samen met Anke Van dermeersch 
en Jan Penris bezocht Filip De-
winter Syrië en ontmoette hij 
een aantal gezaghebbende Syri-
ers, onder wie president Bashar 
al-Assad, met wie Dewinter een 
uitgebreid en open gesprek had.

Dat het Midden-Oosten een geo-
politiek, religieus en tribaal wes-
pennest is met vele valkuilen en 
veranderlijke allianties, waarbij 
diverse factoren een rol spelen die 
afwisselend in belang toe- dan wel 
afnemen, mag geweten zijn. De rol 
daarin van het Westen is op zijn 
minst dubieus te noemen dan wel 
ronduit sinister. De vraag of en hoe 
wij - het Westen, Europa - in het 
Midden-Oosten moeten ingrijpen, 
is eens te meer prangend nu de isla-
mitische jihad in toenemende mate 
Europa teistert. Kortom: wat in het 
Midden-Oosten gebeurt, belangt 
ons meer dan ooit aan.

ARABISCHE WINTER

De weinige realistische stemmen 
die bij de aanvang van de zoge-

naamde ‘Arabische Lente’, onder-
tussen meer dan vier jaar geleden 
in Tunesië, waarschuwden voor een 
Arabische winter, hebben gelijk ge-
kregen. Zo heeft de oorlog in Syrië 
reeds aan meer dan 200.000 men-
sen het leven gekost. Het islamo-
fascistische monster dat is kunnen 
ontstaan, ISIS of Islamitische Staat, 
is niet alleen een bedreiging binnen 
de islamitische wereld, maar ook in 
het Westen. Los van de schandalige 
rol die het Westen hierin heeft ge-
speeld, kan men er niet rond dat 
de jihadi’s van IS en aanverwante 
groeperingen, zoals Boko Haram, 
de islamitische leer ten gronde 
kennen en, zoals het ware moslims 
betaamt, simpelweg het voorbeeld 
van de islamitische profeet Mo-
hammed volgen. 

KEUZE VOOR HET  
MINSTE KWAAD

Als de toenemende islamitische el-
lende van de laatste jaren ons iets 
heeft geleerd, dan is het wel dat 
waar de islam(itische cultuur) de 
toon zet, er helaas slechts de keuze 

is tussen een militaire dictatuur die 
de islamisering met harde hand on-
derdrukt (bijv. het huidige Egypte) 
of een kalifaat/shariastaat/islamise-
rende chaos in bijv. het huidige Ni-
geria, Syrië, Irak, Libië, Jemen. Dat 
is de ongemakkelijke waarheid die 
Gutmenschen en wereldverbeteraars 
allerhande maar niet onder ogen 
willen zien. Dat het huidige regime 
in Egypte de Moslimbroederschap 
kaltstellt en maar liefst 27.000 mos-
keeën heeft gesloten, zegt alles.

SYRIË

In de wetenschap dat in het Mid-
den-Oosten maar al te vaak niet is 
wat het op het eerste gezicht lijkt, 
trokken Dewinter, Van dermeersch 
en Penris naar Syrië. Naast een lang 
gesprek met president Bashar al-As-
sad waren er ontmoetingen met de 
patriarch van de Syrisch orthodoxe 
kerk, de grootmoefti van Damas-
cus, een generaal van het Syrische 
leger en de parlementsvoorzitter 
van het Syrisch parlement. Ook 
werden ziekenhuizen en scholen 
bezocht en werd de Commissie 
Buitenlandse Zaken van het Syrisch 
parlement bijgewoond. Dewinter 
legde een verklaring af voor 26 
zenders uit het Midden-Oosten en 
werd samen met Van dermeersch 
uitgebreid geïnterviewd in de stu-
dio van de Syrische televisie.

GEOPOLITIEKE ANALYSE

Ook de Vlaamse en Nederlandse 
media waren geïnteresseerd in het 
Vlaamse bezoek aan Syrië, en het 
viel daarbij op dat de geopolitieke 
analyse van Dewinter steeds meer 
bijval vindt. In de studio van Ter-
zake werd Dewinters analyse zelfs 
volmondig beaamd door de Ierse 
Midden-Oostenexpert Patrick 
Cockburn. Daags na Terzake her-
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haalde Dewinter zijn analyse op 
de Nederlandse Radio 1, die neer-
komt op het volgende:
“Ik ben op bezoek bij Assad omdat ik 
vind dat er klare wijn moet worden 
geschonken. Het Westen heeft hem 
in het verleden vooral verketterd, 
maar hij wordt nu steeds meer onze 
bondgenoot in de gemeenschappelijke 
strijd tegen de islamterreur.”
“Democratie in het Midden-Oosten 
is niet wat wij daaronder verstaan. 
Natuurlijk heeft Assad dictatoriale 
trekken, maar dat is ondertussen al-
lemaal bijzaak geworden. We moeten 
de strijd winnen tegen de islamter-
reur en dat kan alleen als we Assad 
als bondgenoot en niet als vijand be-
schouwen.”
“Ik geef toe dat het een beetje de keuze 
is tussen de pest en de cholera, maar 
het regime Assad pleegt geen aansla-
gen in Europa.”
“Op dit moment moeten alle krach-
ten ingezet worden om ISIS te ver-
slaan. Wanneer we de strijd hier, in 
het Midden-Oosten, verliezen tegen 
ISIS, dan valt ook Libanon en ver-

volgens is Europa aan de beurt.”
“Mijn gesprek van anderhalf uur met 
Assad was zeer open. Ik heb gespro-
ken over de chemische wapens, over 
de vele vluchtelingen en over het de-
mocratisch gehalte van zijn regime.”
“Het is een bizarre en hypocriete situ-
atie: wij boycotten feitelijk een land 
dat als enige op de grond troepen in-
zet om vijand ISIS te verslaan, ter-
wijl wij luchtaanvallen uitvoeren op 
diezelfde vijand.”
“Zowel in Europa als in de VS is er 
een beweging die gaat in de richting 
van praten met Assad, het opheffen 
van de boycot en desnoods tijdelijk 
met hem samenwerken, om ervoor te 
zorgen dat we samen ISIS verslaan: 
wij met luchtaanvallen, Syrië met 
troepen op de grond. Maar die in-
spanningen moeten gecombineerd en 
gebundeld worden, anders wordt het 
chaos en wint ISIS.”

PAUW

In het veelbekeken Nederlandse 
debatprogramma ‘Pauw’ (de opvol-

ger van ‘Pauw & Witteman’) zette 
Dewinter wederom de puntjes op 
de i. Onder deskundige leiding 
van Jeroen Pauw debatteerde hij 
met Martijn van Dam (buiten-
landwoordvoerder van de Neder-
landse PvdA) over Syrië. Vlaamse 
moderatoren-journalisten kunnen 
veel leren van de manier waarop 
professional Jeroen Pauw het debat 
leidde en Dewinter liet Van Dam 
alle hoeken van de studio zien. 

Dewinter: “De vijand van mijn vij-
and is niet automatisch mijn vriend 
(…), het ís de keuze tussen de pest 
en de cholera. Ik ben niet de voor-
zitter van Assads fanclub, laat dat 
duidelijk zijn. Ik zie zijn fouten en 
de wandaden die hij heeft gepleegd 
in het verleden. Maar op dit moment 
is voor mij de prioriteit hier het uit-
schakelen van ISIS. Vele honderden 
mensen uit Europa vechten aan de 
kant van ISIS tegen Assad en zullen 
dat ook doen en doen dat ook tegen 
onze bevolking. (…) Op dit moment 
kán Assad een bondgenoot zijn in de 

Filip Dewinter debateerde in het veelbekeken Nederlandse praat-
programma Pauw over Syrië met Martijn van Dam (buitenland-

woordvoerder van de Nederlandse PvdA) 
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gemeenschappelijke strijd. (…) Na 
deze oorlog, als hopelijk Assad heeft 
gewonnen en niet ISIS, dan zien we 
wel weer.”

Vervolgens wees Dewinter er op 
dat de zogenaamde ‘Arabische Len-
te’ alleen maar voor islamisering, 
salafisme en jihadisme heeft ge-
zorgd. Dewinter: “Better the enemy 
you know. Met Assad weet ik wat we 
hebben… Een dictatuur, zeker, maar 
ook een land waar (…) de islam niet 
de staatsgodsdienst is; een land met 
een minderheid van christenen die 
haar godsdienst kan belijden en be-
schermd wordt door de overheid; een 
land waar er gelijkheid is tussen man 
en vrouw.”

“Úw bondgenoten,” zei Dewinter 
tot Van Dam, die kennen we: “Da’s 
Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenig-
de Arabische Emiraten, …” Landen 
waar vrouwen worden onderdrukt, 
niet-islamitische minderheden 
geen rechten hebben en homo’s 
worden gemarteld of vermoord. 
Dewinter: “Dan denk ik dat een 
bondgenootschap met iemand als As-
sad, dat tijdelijk is en waarbij we 

niet alles hoeven te verdedigen wat 
hij doet, in de strijd tegen ISIS, mis-
schien toch net iets handiger is.” De-
winter stelde dat de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken 
John Kerry recent heeft gezegd 
dat we moeten praten met Assad, 
en dat een aantal Europese landen 
reeds met Assad samenwerken. 
Dewinter concludeerde: “Wat As-
sad doet op het terrein [vechten tegen 
ISIS], doen wij vanuit de lucht. Wie 
is onze objectieve bondgenoot dan?”

IRAN

Nog een argument voor steun aan 
het Syrisch regime in de strijd tegen 
ISIS is het indijken van het impe-
rialistische Iran. Deze Islamitische 
Republiek maakt van zijn op de 
islam gebaseerde expansionistische 
intenties geen geheim. Dat is, ze-
ker in combinatie met Irans nu-
cleaire ambities, gevaarlijk. Zeker, 
de strijd in Syrië en Irak maar ook 
elders zoals nu in Jemen, kadert 
in een globale machtsstrijd tussen 
soennieten en sjiieten, maar dat is 
een pure broederstrijd. Want hoe-

wel er verschillen zijn tussen deze 
twee islamitische megasektes, zijn 
de overeenkomsten fundamenteler. 
Grofweg kan men stellen dat hun 
broederstrijd vooral het gevolg is 
van een theologische bagatel en dat 
ze amper verschillen in hun haat ten 
opzichte van het Westen en Israël 
én inzake inhumane fundamenten 
van de sharia. Dé islam, soennitisch 
en sjiitisch, is intolerant en geweld-
dadig en wijst in essentie het wes-
terse concept van de natiestaat af. 
Iran (sjiitisch) en ISIS (soennitisch) 
zijn dan ook ideologische bondge-
noten, omdat ze allebei de (vooral 
soennitische) staten in het Mid-
den-Oosten en hun machtssferen 
willen breken. Dat daarbij heel wat 
sjiieten sneuvelen, zal Iran worst 
wezen; net zoals het ISIS niets kan 
schelen dat talloze soennitische 
geloofsbroeders sneuvelen: alles 
en iedereen moet wijken voor het 
hogere ideaal, een islamitisch rijk 
gestoeld op de sharia. Men zou het 
enigszins kunnen vergelijken met 
een bondgenootschap tussen Hitler 
en Stalin, beiden totalitair van aard, 
om een gemeenschappelijke vijand 
- de democratie en de natiestaat in 
Europa - te vernietigen. En wan-
neer dat (min of meer) is gebeurd, 
zullen ze - Hitler/de soennieten en 
Stalin/de sjiieten - tot slot uiteraard 
elkaar bekampen.

Sam van Rooy
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“DE OVERHAASTE CREATIE 
VAN DE EUROZONE BE-

WEES ACHTERAF OOK DAT 
DE GEDACHTE ‘ONE SIZE 

FITS ALL’ IN REALITEIT 
HEEL ANDERS KAN UIT-

PAKKEN.”

TTIP als axioma
Vlaanderen heeft 
nood aan een onder-
bouwd debat over de 
Europese Unie. Zo is 
er volgens Gerolf An-
nemans behoefte aan 
een overpeinzing ten 
overstaan van het na-
kende trans-Atlanti-
sche handelsverdrag.

Het trans-Atlantische 
vr i jhandel sverdrag , 
kortweg TTIP, zou 
volgens de Europese 
Commissie 650.000 tot 1,3 
miljoen extra banen opleveren. 
De handel zou dan weer met 
10 procent kunnen toenemen. 
Binnen welke tijdshorizon deze 
aanwas van jobs en bedrijvig-
heid er zou komen, daarover 
kan echter niemand duidelijk-
heid verschaffen. Een concreter 
cijfer krijgen we wel wanneer 
het gaat over de economische 
groei die TTIP met zich mee zou 
brengen. Het handelsverdrag met 
de Verenigde Staten zou een bijko-
mende toename kunnen opleveren 
van 0,05 procent van het BBP op 
jaarbasis, aldus de Europese Com-
missie. In hoeverre hypothetische 
voorspellingen geloofwaardig zijn, 
daarover kan worden gediscussi-
eerd. Feit is dat het voornoemde 
geaggregeerd cijfer voor de EU als 
geheel geldt en niet voor de lidsta-
ten afzonderlijk.

UIT DE MARKT

Aan de Amerikaanse Tufts Univer-
sity werd door onderzoekers brand-
hout gemaakt van de CGB-bereke-
ningsmodellen die de Commissie 
hanteerde. De calculaties maakten 
immers geen onderscheid naarge-
lang landen en regio’s. De econo-
mische gevolgen zouden per land 
wel eens sterk kunnen verschillen. 
Volgens het Amerikaanse onder-
zoek zijn het de West- en Noord-

Europese lidstaten die, dankzij 
TTIP, inboeten op vlak van zowel 
banen als groei. De verklaring hier-
voor moet gezocht worden bij de 
intra-EU export, die door het han-
delsverdrag zal afnemen. De com-
missie liet intra-EU export buiten 
beschouwing in haar analyse. Veel 
Europarlementariërs zijn er rotsvast 
van overtuigd dat TTIP een zegen 
zal zijn voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Op welke econo-
mische wetmatigheden deze ana-
lyse dan weer werd gestoeld, blijft 
een vraag. De kans bestaat dat grote 
multinationale corporaties uitgere-
kend de kleinere Europese spelers 
uit de markt drijven.

VEEL VRAGEN

De interne markt van goederen en 
diensten bracht een economische 
meerwaarde met zich mee voor de 
landen in de Europese Unie. Dit wil 
echter niet zeggen dat een vrijhan-
delsverdrag als TTIP eveneens posi-

tief uitpakt. Te veel vra-
gen blijven open. Wat 
met de harmonisering 
van standaarden, zoals 
veiligheidsvoorschriften 
op vlak van voedsel? 
Wat met de privacy van 
burgers? De ACTA-
handelsovereenkomst 
werd voorheen enkele 
jaren ook positief ont-
haald, in eerste instan-
tie. Achteraf keurde het 
EU-parlement ACTA 
af, omdat het verdrag te 

veel onduidelijkheden bevatte 
en zou resulteren in inbreuken 
op vlak van de persoonlijke le-
venssfeer van Europese burgers. 
Zal ACTA op slinkse wijze nu 
toch de facto goedgekeurd 
worden, onder de paraplu van 
TTIP? Wat met de investeerder-
staatsarbitrage waardoor bedrij-
ven de natiestaten voor een tri-
bunaal kunnen dagen? Of ISDS 

deel zal uitmaken van TTIP wordt 
door sommige eurocraten ontkend, 
door anderen bevestigd. Om de 
ISDS-arbitrage te laten vallen, is 
normaal gesproken een aanpassing 
van het huidige onderhandelings-
mandaat noodzakelijk.

ONE SIZE FITS NOBODY

Vlaams Belang kiest duidelijk voor 
een open economie. Echter, zolang 
verregaande onduidelijkheden en 
geheimzinnigheden blijven bestaan 
rond TTIP, is waakzaamheid in dit 
dossier geboden. Onze kritische 
houding tegenover de huidige gang 
van zaken, heeft alles te maken met 
de hang naar meer transparantie 
in de beleidsbeslissingen. De over-
haaste creatie van de eurozone be-
wees achteraf ook dat de gedachte 
‘one size fits all’ in realiteit heel an-
ders kan uitpakken.

Gerolf Annemans 
Europees Parlementslid 
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Het Feest van de Haat 
De repressie kan heel kort in cij-
fers worden samengevat: 54.000 
officiële arrestaties en enkele 
duizenden officieuze, 405.067 
dossiers, 53.005 veroordelingen, 
2.940 doodvonnissen waarvan er 
242 werden uitgevoerd. Onge-
veer 10.000 mensen werden niet 
strafrechtelijk vervolgd maar ver-
loren wel hun betrekking in de 
administratie of het onderwijs. 
Volgens voorzichtige schattingen 
is het werkelijke aantal slachtof-
fers 20 keer groter dan uit deze 
cijfers blijkt.

Maar de vernederingen en het lij-
den zijn niet in cijfers uit te druk-
ken. In de Belgische gevangenissen 
zaten dikwijls zeven, acht men-
sen opeengepakt in een éénper-
soonscel, in erbarmelijke hygiëni-
sche omstandigheden. Ze leden 
bijna voortdurend honger. Er wa-
ren nauwelijks medische voorzie-
ningen. Mishandelingen waren 
schering en inslag. Vele arrestan-
ten werden gemarteld, soms tot 
de dood erop volgde. Honderden 
mensen werden blijvend verminkt 
en getraumatiseerd. Het meest 
symbolische was daarbij wellicht 
dat de Duitse concentratiekam-
pen op Belgisch grondgebied na de 
oorlog gewoon in gebruik bleven. 
Daar werden duizenden repres-
sieslachtoffers geïnterneerd. Ook 
de folterpraktijken van de nazi’s 
werden niet afgeschaft. Er werden 
op grote schaal verkrachtingen ge-
pleegd, naar schatting zo’n 10.000. 
Dat gebeurde zowel in als buiten 
de gevangenissen en internerings-
kampen. Geen van die verkrachters 

werd ooit gestraft. De meeste 
slachtoffers waren volkomen 
onschuldig aan wat voor mis-
drijf dan ook. Zij waren alleen 
gearresteerd omdat zij echtge-
note, zuster, dochter of ver-
loofde waren van een echte of ver-
meende ‘collaborateur’. Om maar 
één tragisch voorbeeld te noemen: 
de zuster van de Limburgse VNV-
leider Theo Brouns werd in sep-
tember 1944 aangehouden door 
de weerstand, waarna zes leden 
van de zogenaamde Witte Brigade 
haar mishandelden en verkracht-
ten. Zij werd zwanger en zij stierf 
bij de bevalling. Zij had een broer 
die oorlogsburgemeester was, dus 
we kennen tenminste haar naam 
nog. Maar dit was ook het lot van 
zovele anonieme vrouwen tijdens 
de repressie. Het verkrachten van 
de vrouw, de dochter of de zuster 
van een ‘zwarte’ werd als een va-
derlandslievende daad beschouwd, 
een terechte straf voor de ‘landver-
raders’. In enkele gevallen werden 
overigens ook mannen verkracht. 
In het belgicistische discours was 
de repressie gericht tegen verklik-
kers, folteraars en kampbeulen, en 
er zijn zeker zo’n gevallen geweest. 
Maar veruit de meeste mensen die 
door het repressie-apparaat werden 
verpletterd, hadden geen enkele 
misdaad gepleegd. Zij waren alleen 
fabriekswachter of Oostfrontvrij-
willigers geweest, of  brave Davids- 
of Willemsfondsers, verpleegsters 
van het Duitse Rode Kruis of sym-
pathisanten van het VNV. Velen 
hadden alleen maar een uniform of 
een kenteken gedragen, of zij waren 
– in moderne termen – hoogstens 
schuldig aan een opiniedelict. De 
bestraffing van de collaboratie was 
trouwens slechts een voorwend-
sel om de Vlaamse Beweging te 
treffen. De Antwerpse Franstalige 
krant Le Matin schreef het in 1944 
heel duidelijk: “Aangezien men met 
de kuis bezig is, moet men het vol-
ledig en  radicaal doen, eens en voor 

altijd … Men 
moet alles ver-
nietigen wat 
rechtstreeks of 
onrechtstreeks Vlaams-nationaal ge-
inspireerd was”. De collaboratie was 
slechts een handig voorwendsel. 

TEGEN ALLE  
RECHTSPRINCIPES

Duizenden mensen werden ver-
oordeeld op basis van wetten met 
terugwerkende kracht, hetgeen 
een flagrante schending is van alle 
rechtsprincipes. Bij de samenstel-
ling van dossiers werd systematisch 
bedrog gepleegd: wat ten gunste 
van de beklaagde pleitte, werd ver-
wijderd. Getuigen van de verdedi-
ging werden geïntimideerd, met 
vervolging bedreigd of gewoon niet 
aan het woord gelaten. Er werden 
op grote schaal belastende getui-
genissen gefabriceerd, dikwijls met 
medeplichtigheid van de magistra-
ten. Vooral de macht van de krijgs-
auditeurs was grotesk. Zij waren 
tegelijk procureur, onderzoeksrech-
ter, raadkamer voor de krijgsraad 
en in beroep openbaar ministerie 
voor het krijgshof. Het zijn straf-
fen van zulke rechtbanken die men 
zeventig jaar lang niet wilde kwijt-
schelden. Het is deze karikatuur 
van een rechtspraak die de belgicis-
ten hardnekkig blijven verdedigen 
door amnestie af te wijzen. 

TER VERDEDIGING

Een pleidooi voor amnestie werd 
meestal beantwoord met een emo-
tionele evocatie van de gruwelen 
van het nazisme, en die werden dan 
als propagandawapens tegen de re-
pressieslachtoffers gebruikt. Bin-
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nen de getraumatiseerde Vlaamse 
Beweging hebben sommigen daar 
ondoordacht op gereageerd, door 
te proberen de misdaden van de 
nazi’s te relativeren, of door het 
debat daarover te ontwijken. Vele 
mensen hadden het gevoel dat zij 
de repressieslachtoffers nog dieper 
in de drek duwden als zij toegaven 
hoe wreed de nazi’s zich hadden 
gedragen. Die reactie was emotio-
neel misschien begrijpelijk, maar 
ze was onjuist en contraproductief. 
Ze heeft ten onrechte de indruk ge-
wekt dat het amnestiedebat in we-
zen ging over het goedpraten van 
de nazi’s, en dat maakte het voor 
onze vijanden – Belgen en linksen 
– heel eenvoudig de Vlaamse Be-
weging te associëren met het na-
zisme. De harde belgicisten haten 
en verachten ons. Zelfs de redelijk-
ste argumenten zullen op hen geen 
indruk maken. Maar tegenover de 
aarzelende en meestal onwetende 
middenmoot van de publieke opi-
nie in binnen- en buitenland, is er 
slechts één efficiënte verdediging 
van de repressieslachtoffers moge-
lijk: een ondubbelzinnige en op 
feiten gebaseerde veroordeling van 
het nazisme, gekoppeld aan de on-
loochenbare stelling dat de misda-
den van de nazi’s geen enkel excuus 
zijn voor de misdaden van de re-
pressie. Het ene onrecht maakt het 
andere niet goed. Hoe gruwelijk 
een misdaad ook is, wraak nemen 
op onschuldigen is geen gerechtig-
heid, maar een nieuwe misdaad. 
Vooral het argument dat men 
nooit de familieleden van collabo-
rateurs had mogen mishandelen, 
maakt op alle redelijke mensen 
indruk. Het tweede argument à 
décharge is dat van de 
gedeeltelijke 
onwetend-
heid. Ja, het 
nazisme was 
m i s d a d i g , 
zoals alle to-
talitaire sys-
temen. Voor 

de Polen en voor de Joden in 
Duitsland was dat al veel eerder 
duidelijk geworden. Maar de mees-
te Vlamingen konden dat zelfs in 
1944 nog niet weten, of toch niet 
in zijn volle omvang. In het amnes-
tiedebat heeft men systematisch en 
dikwijls opzettelijk mensen beoor-
deeld en veroordeeld op basis van 
kennis achteraf. Professor Derine 
schreef daarover: “Soms wordt over 
de collaborateurs gesproken […] 
alsof zij alles wisten van wat er zich 
afspeelde in de Duitse concentratie-
kampen en gaskamers. […] Wij al-
len hebben die misdaden pas na de 
oorlog vernomen.” Het antisemi-
tisme van de nazi’s was algemeen 
bekend en men wist natuurlijk dat 
overal in de bezette gebieden joden 
gedeporteerd werden. Maar bijna 
niemand besefte toen dat die men-
sen niet alleen geïnterneerd wer-
den, maar systematisch uitgeroeid. 
Dat bleek pas toen de geallieerden 
de eerste vernietigingskampen ont-
dekten. Duizenden goed menende, 
maar slecht geïnformeerde mensen 
hadden zich vergist in de ware aard 
van het nazisme, en dat was een 
verschrikkelijke vergissing. Even 
verschrikkelijk als de vergissingen 
die nu gemaakt worden door de 
mensen die nog altijd niet inzien 
hoe barbaars het islamitische tota-

litarisme is. Maar mensen moeten 
gestraft worden voor opzettelijke 
misdaden. Niet voor vergissingen.

WRAAKZUCHTIGER DAN 
DE SOVJETS?

In alle bezette landen is er na de 
Duitse aftocht één of andere vorm 
van repressie geweest. Soms was 
die naar verhouding zelfs moord-
dadiger dan in België. Maar toen 
die vlaag van wraakzucht voorbij 
was, kreeg in andere landen de 
rede weer de bovenhand. Er werd 
een einde gemaakt aan de exces-
sen. Zelfs in de Sovjetunie – hor-
resco referens! - werd reeds in 1955 
amnestie verleend aan alle sovjet-
onderdanen die met de Duitsers 
hadden samengewerkt, zelfs als zij 
in het Duitse leger of bij de Duitse 
politie hadden gediend. De enige 
uitzonderingen betroffen perso-
nen die schuldig waren bevonden 
aan moord en foltering. Alleen de 
Belgische Staat heeft die stap nog 
altijd niet gezet. Men heeft zelfs de 
voormalige Sovjetunie overtroffen 
in wraakzucht en haat.

Marc Joris



28

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
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kommeR en kwel In heT konInkRIjk
Door Nerdom

Hij is bekend om zijn groot lawaai – sommigen spreken zelfs van ‘groot bakkes’ -, zijn driftigheid – sommigen 
spreken zelfs van zijn oerdriften -, zijn drukdoenerij – sommigen spreken zelfs van hyperkinesie -, zijn geaf-
fecteerde spraak – sommigen spreken zelfs van blaaskakerij - en zijn impulsiviteit – sommigen spreken zelfs 
van zijn ongecontroleerde opwellingen. In bepaalde kringen noemt men hem zelfs Polle ‘Grosse Caisse’, omwille 
van de hoge decibels die hij verspreidt. Ja, Pol van den Driessche is een drukdoener, een druktemaker en een 
losgeslagen atoom. En vooral: hij is een betweter die alleen maar zijn goesting doet. Dat leerden ze al snel toen 
hij senator voor de CD&V was. Ook in de N-VA weten ze er ondertussen alles van. 

Zoals wij hem kennen, is hij meteen op de kar gesprongen van degenen die de oude, wegkwijnende en wer-
keloze senaat nieuw leven willen inblazen middels wat vrolijkheden een aandachtstrekkers. Ja, de senatoren 
vervelen zich. Zo’n acht keer per jaar naar de hoofdstad afzakken, is voor de gecoöpteerde senatoren echt te 
weinig om wat in de kijker te lopen. En aangezien er geen politiek werk is, doen ze dat dan maar zelf. Polle 
op de eerste rij. Hij heeft dan ook een reeks voorstellen klaar om de oude ‘eerste kamer’ om te toveren tot een 
bron van leven en energie. 

Zo wil hij een stoelendans organiseren. Geen 
politieke, want dan valt hij gewoonlijk uit 

de boot, maar een echte: muziek spelen, 
muziek stopzetten en dan een stoel ver-
overen. Ook denkt hij aan een politieke 

poppenkast met handpoppen vanop het 
spreekgestoelte, waarbij het koningshuis 

centraal zou staan. Verder ziet hij het 
ook wel zitten om er voor het gewone 
volk muziekfestivals te organiseren en 
eetfestijnen, waarbij de senatoren dan 
verkleed zouden opdienen en burleske 
poses aannemen. En hij zou de boel 

aan elkaar praten, als het moet uren aan 
een stuk. De oude senaat zou een plaats 
van vreugde, jolijt en vertier moeten wor-

den. Gedaan dus met het statige en harkerige 
gedoe! 

En als klap op de vuurpijl: op 21 juli wil hij 
in de Senaat de aloude ‘Stomme van Portici’ laten 

opvoeren, gespeeld door de rode fluweelzitters zelve. De 
hoofdpersoon, het doofstomme vissersmeisje Fenella uit 
Portici, wordt verleid door prins Alphonso de Arco. Deze 

rol eist Polle - als ervaringsdeskundige – vanzelfsprekend zelf 
op. Samen met de senatoren uit de Zweedse coalitie zal men 

dan uit volle borst kwelen:
Amour sacré de la patrie,/Geef ons de moed en 
trots;/A mon pays je dois la vie./Het zal aan mij zijn 
vrijheid te danken hebben.

Voorwaar, het leven zal weer bruisen, daar in de 
oude senaat. Naar verluidt zou de nieuwe 
koning al gebeld hebben met Polle om vrij-
kaarten te bekomen…
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

laten weten dat u geen verder contact wenst. D
it kan per brief naar V

laam
s Belang, M

adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng VoRIge maand: 
MEEVALLER

sTuuR uw oplossIng 
VooR 18 meI  

meT VeRmeldIng Van 
naam en adRes naaR 

Vlaams Belang-RedacTIe 
• madoupleIn 8 Bus 9 • 

1210 BRussel of  
puzzel@VlaamsBelang.oRg

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND:

Maurice Eggermont, Zelzate
Lieve Claessens, Geel
Hilda Lanckmans, Sint-Pieters-Leeuw
Godelieve Ryckeboer, Bonheiden
Marc Malfait, Brussel
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 meikalendeR

VRIJDAG 8 MEI 
BEERSE. Stand op de braderij in sa-
menwerking met VBJ aan Kerkplein tus-
sen 10u. en 17u. Inl.: Annie De Houwer. 
ZANDHOVEN. Stand op de avond-
jaarmarkt ter hoogte van Tuinen Sven 
Thys, Amalbergastr. 39 om 17u. Inl.: 
Paul Stulens, 0475 498 767. 
KORTRIJK. Gespreksavond: ‘Waar-
heen met de Vlaams-nationale partij-
en, inzonderheid het Vlaams Belang?’ 
met o.a. Peter Logghe in Cafetaria Mu-
seum Kortrijk 1302, Begijnhofpark om 
20u. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43. 
TURNHOUT. Vormingsavond VBJ 
Kempen met Erik De Quick: Het ont-
staan van het Vlaams Belang met Rec-
cino Van Lommel in Secr. Turnhout, De 
Merodelei 92 om 20u. Org.: VBJ Kem-
pen. Inl.: Veronique Limbourg. 
AALST. Boekvoorstelling ‘Vuile blan-
ke... Anti-Vlaams racisme: het laatste 
taboe’ met Filip Dewinter en Anke Van 
dermeersch in Kasteel Terlinden, Square 
J. Geerinckx 2 om 20u. Inl.: Steve Her-
man, steve@hermanmotoren.be. 

ZATERDAG 9 MEI 
MORTSEL. Mmm... Mortsel - Buf-
fet met Gerolf Annemans in ‘t Parkske, 
Edegemsestr. 26 om 18u. Inl.: Jan Tho-
mas, 0495 45 98 44. 

ZATERDAG 16 MEI 
TIELT-WINGE. Eetdag met Barbara 
Pas in ‘t Jongensschool, Blerebergstr. 4 
om 15.30u. Org.: Vlaams Belang Aar-
schot-Tielt-Winge. Inl.: Robert Vranken, 
0476 903 957. 

ZONDAG 17 MEI 
SCHOTEN. Lentebrunch met Tom 
Van Grieken in Sporthal Vordenstein, 
Vordensteinstr. 78 om 10.30u. Inl.: P. 
Bouciqué, 0486 760 765. 
KAPELLEN. Lentefeest ‘Culinaire 
ronde van Vlaanderen’ in Restaurant 
Entrez, Hoogboomstwg. 183 om 12u. 
Inl.: Frieda De Nayer, 0479 513 055. 

DINSDAG 19 MEI 
SINT-NIKLAAS. Seniorennamiddag 
met Hector Van Oevelen in Lokaal 
Steenstraete, Nieuwstr. 86 om 14u. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

VRIJDAG 22 MEI 
KACHTEM. Gespreksavond: ‘Natio-
nalisme in Zuid-Tirol’ met Johan Vans-
lambrouck en Peter Logghe in Prov. 
secr., Kachtemsplein 5 om 19.30u. Org.: 
Vlaams Belang Provincie West-Vlaande-
ren. Inl.: Prov. Secr., 051 33 60 30. 

ZATERDAG 23 MEI 
WOMMELGEM. Busreis Maasstricht 
afspraak aan rond punt van Wommelgem 
om 7u. Org.: VL@s-Grobbendonk. Inl.: 
Lut Cateau, 014 51 60 55. 
OETINGEN. 3de Spaghetti-etentje met 
Tom Van Grieken in Zaal ‘t Vijfde Wiel, 
Kerkstr. 1, Gooik om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Pajottenland. Inl.: Daniël Fon-
teyne, 0475 59 47 93. 

MAANDAG 25 MEI 
ZEMST. Jaarmarktstand in Schoolstr. 
om 8u. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 
0496 62 42 54. 

VRIJDAG 29 MEI 
ANTWERPEN. Marijke Dillen kookt 
spaghetti in OCJVM, Van Maerlantstr. 
14 om 13u. Inl.: Secr. regio Antwerpen, 
03 231 08 45 (woe-dond-vrij van 13u.-
16 u.). 

ZONDAG 31 MEI 
KAMPENHOUT. Jaarmarktstand in 
Kampenhout-centrum om 9u. Inl.: Mar-
leen Fannes, 0496 55 73 36. 

VRIJDAG 5 JUNI 
KESSEL. Braai afdeling Nijlen-Kessel-
Bevel in Tendelhof, Hoenderstr. 4B, Nij-
len om 17u. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 015 
41 18 48. 

ZATERDAG 6 JUNI 
WIJNEGEM. Braadfeest met Vlaamse 
volksspelen in CC ’t Gasthuis, Turn-
houtsebaan 199 om 16u. Org. Vlaams 
Belang Wijnegem. Inl.: Glenn Gené, 
0496 95 90 21.
DEURNE. Gespreksnamiddag met 
Stefaan Sintobin in Secr. Deurne, Turn-
houtsebaan 105 om 14u. Org.: Vlaams 
Belang Deurne. Inl.: Secr. Deurne, 03 
326 03 12.
HERSELT. Zangavond met de 
Torfskes in Norbertuszaal, Blauberg 25 
om 19.30u. Org.: Vlaams Belang Regio 
Kempen. Inl.: Danny Neel. 

ZONDAG 7 JUNI 
BEIGEM. Ontbijtgesprek met Tom 
Van Grieken in Parochiezaal Beigem, 
Zevensterre 1, Grimbergen om 10u. Inl.: 
Jan Laeremans, 02 269 00 73. 
EKEREN. Stand braderij in Ekeren-
Centrum, Dorpstr.- Kloosterstr. om 12u. 
Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt 
Van Noten, 0477 70 51 23. 

MAANDAG 8 JUNI 
ZAVENTEM. Jaarmarktstand in Za-
ventem-centrum Inl.: Ludo Monballiu, 
02 721 22 54. 

DONDERDAG 11 JUNI 
BRUSSEL. Bezoek Federaal Parlement 
in Paleis Der Natie Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe - Jan Deweer, 0486 22 90 
43 – 0477 21 61 85. 

ZONDAG 14 JUNI 
ZWIJNDRECHT. Stand braderij in 
Zwijndrecht-centrum om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Zwijndrecht-Burcht. Inl.: 
Mariëtte Voogd, 03 216 92 13. 

ZONDAG 21 JUNI 
WESTVLETEREN. Rib-stuk in Vleter-
ranch, Kruisstr. 7 om 12u. Org.: Vlaams 
Belang afdeling Poperinge-Vleteren. Inl.: 
Martine Vanbrabant, 0499 71 65 00. 

VRIJDAG 26 JUNI 
ANTWERPEN. Maatjes, boontjes 
en koude patatjes in OCJVM, Van 
Maerlantstr. 14 om 12.30u. Inl.: OCJ-
VM, 03 231 08 45 (woe-dond-vrij van 
13u.-16 u.). 

ZATERDAG 27 JUNI 
LIER. Zomerbraai in Domein visput 
Moed en geduld, Aarschotsestwg.-Ring 
Inl.: Bart Verhoeven, 0496 29 32 06. 
BERLAAR. Stand op avondmarkt om 
20u. Inl.: Dirk Aras, 015 41 18 48. 

ZONDAG 28 JUNI 
KACHTEM. Aperitiefgesprek: ‘Waar-
heen met de Vlaamse Beweging’ met 
Bart De Valck in Prov. secr., Kachtems-
plein 5 om 10.30u. Inl.: Prov. Secr., 051 
33 60 30. 
LOPPEM. Tuin-Feest met Tom Van 
Grieken, Torhoutsestwg. 115, Zedelgem 
om 12.30u. Inl.: Dominiek Spinnewyn-
Sneppe, 0496 08 29 34. 




