
VlaamsBelang
M

aa
nd

el
ijk

se
 u

itg
av

e 
(b

eh
al

ve
 a

ug
us

tu
s)

 •
 Ja

ar
ga

ng
 1

2 
• 

nr
. 7

-8
 •

 ju
li-

au
gu

stu
s 2

01
5

Ve
r. 

ui
tg

.: 
To

m
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8 

bu
s 9

 te
 1

21
0 

Br
us

se
l

Afgiftekantoor: GENT X
P4A9074

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij 

Zou u 21 volle
winkelkarretjes aan  
Di Rupo schenken?



2

Inhoud
 
4  

Actua kort

6 
11 juli-campagne

7 
Nieuwe Europese fractie

8 
Jihadisten voor de klas?

10 
Verslag colloquium identiteit

14 
Asiel en cliëntelisme

16 
Vraaggesprek met Martin Bosma

20 
Betaalbare rusthuizen

23 
Dertig jaar ‘Schengen’

25 
Boekbespreking:  

En nu gaan ze boeten

26 
Terugblik

29 
Nerdom

Collaborateurs 
Lezers met een sterke maag kennen ze wel: de 
wrede video’s waarin mensen onthoofd of le-
vend verbrand worden, niets onmenselijks is 
IS vreemd.
Nu mag men geredelijk aannemen dat die 
gruwel ook gekend is in regeringsmiddens en 
derhalve zou men verwachten dat ministers 
zoals Jambon (Binnenlandse Zaken en Vei-
ligheid, N-VA), Geens (Justitie, CD&V) en 
Vandeput (Defensie, N-VA) alles in het werk 
zouden stellen om dat moorddadig crapuul 
buiten onze grenzen te houden. Maar neen: 
de grenzen blijven open, IS-strijders en hun 
vrouwen worden hier opnieuw binnengelaten, 
een Belgisch fregat helpt zelfs duizenden ille-
galen - waaronder ongetwijfeld ook terroris-
ten - de Middellandse Zee over.
Welnu, aangezien de Belgische excellenties 
aldus handelen, zijn ze objectieve medestan-
ders van zij die openlijk de oorlog aan onze 
beschaving verklaard hebben èn die ook voe-
ren (denk aan de terreuraanslagen door terug-
gekeerde ‘Syriëstrijders’). 
De ministers begaan met andere woorden een 
misdaad “tegen de uitwendige veiligheid van de 
staat”. In een normaal land zouden zij zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht, in 
casu wegens overtreding van de artikels 115 
en volgende van het Strafwetboek. Artikel 115 
bestempelt “het vergemakkelijken van het be-
treden van ons grondgebied door vijanden van 
de staat” als strafbaar. Voormeld artikel heeft 
het eveneens over “het verschaffen van man-
schappen, middelen en geld aan de vijanden van 
de staat”, we denken hier onder meer aan de 
massale en slecht gecontroleerde naturalisaties 
en regularisaties van moslims (waarvan er re-
gelmatig als terrorist ontmaskerd worden) en 
de subsidies voor fundamentalistische mos-
keeën vanwege de regering-Bourgeois.

Maar we leven - zoals u weet - niet in een nor-
maal land.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Meer  
subsidies  
voor moskeeën

Subsidiestop  
voor moskeeën
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overleg met 
imams, uitbouw van 
een imamopleiding

Meer controle op  
moskeeën, islamiti-
sche organisaties 

en imams

Meer moskee- 
bezoeken en 
islamexperten  
in het onderwijs

Geen  
islamonderricht 
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Die vraag stond afgelopen maand centraal tijdens het iden-
titeitscolloquium van het Vlaams Belang. De studiedag was 
een eerste stap van de inhoudelijke drietrapsraket van onze 

partij. In het najaar volgt nog een colloquium over soevereiniteit en 
later over vrijheid. 

In deze tijden van mondialisering, massa-immigratie en multiculturalisme 
is het thema van de nationale en culturele identiteit één van de centrale 
thema’s in het politieke debat. Het vormt één van de belangrijkste poli-
tieke breuklijnen in Europa en de westerse wereld. Sinds de dag van zijn 
stichting heeft het Vlaams Belang het vrijwaren van de Vlaamse identiteit 
als essentieel streefdoel bepaald. 

Als Vlaams-nationale partij beschouwen wij het realiseren van een on-
afhankelijke Vlaamse staat als doelstelling nummer één. Maar een onaf-
hankelijke staat heeft alleen zin als de nationale, culturele eigenheid van 
de Vlamingen geëerbiedigd en gevrijwaard wordt. Deze identiteit biedt 
houvast en geborgenheid aan mensen die zich vreemdeling voelen in hun 
eigen wijk, of die op andere manieren het slachtoffer zijn van de ongebrei-
delde globalisering.

COPERNICAANSE REVOLUTIE

Men kan perfect zijn Vlaamse identiteit beleven en zich toch wereldbur-
ger voelen, met een brede interesse voor andere culturen. Wie zichzelf 
echter niet respecteert, bijvoorbeeld door zijn eigen identiteit te verloo-
chenen, kan ook niet verwachten door anderen te worden gerespecteerd. 

Precies dàt is het grote probleem met het integratiebeleid van de voorbije 
dertig jaar, en de voornaamste reden voor de mislukking ervan. Wie vol-
strekt gratis en vrijblijvend zijn nationaliteit weggeeft, wie zijn grenzen 
niet bewaakt, wie zijn taal niet belangrijk vindt, mag alleen minachting en 
cynisme terug verwachten. Een dergelijke houding wordt niet als een te-
ken van openheid of breeddenkendheid beschouwd, maar van zwakheid. 
Zwakheid waar misbruik en misprijzen tegenover staan.

Het is dus hoog tijd voor een Copernicaanse revolutie wat de plaats van 
de Vlaamse identiteit in Vlaanderen betreft. Onze wetten, normen en 
waarden moeten centraal staan. Wie in ons land wil komen of blijven 
wonen, moet zich aan ons aanpassen en niet omgekeerd. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“ONZE WETTEN, 
NORMEN EN  

WAARDEN MOETEN 
CENTRAAL STAAN”

Identiteit.  
Mag het nog?
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ÇA NE NOUS  
INTÉRESSE PAS

Op vraag van Vlaams Parlements-
lid Stefaan Sintobin kondigde 
minister-president Bourgeois be-
gin april een nieuwe studie aan die 
de transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië in kaart moet brengen. 
Sintobin stelde bij deze gelegen-
heid dat de studie geen vrij-
blijvende marketingstunt 
mocht zijn noch een alibi 
om voor het overige 
geen initiatieven te ne-
men met betrekking 
tot de afbouw van de 
transfers. Een terechte 
vrees, zoals niet veel 
later zou blijken. Op 
een spreekavond bij de 
haute-finance van de 
serviceclub ‘Cercle de 
Wallonie’ zegde niemand 
minder dan N-VA-minis-
ter Jan Jambon namelijk dat 
de transfers zijn partij in feite 
niet interesseren. Letterlijk: “Les 
transferts Nord-Sud, ça nous aide 
juste pour le marketing, Mais en 
fait, ça ne nous intéresse pas.” Veel 
duidelijker kan het echt niet. In 
een reactie stelde Vlaams Belang-
voorzitter Tom Van Grieken dat 
“de ontboezeming van N-VA-kop-
stuk en vicepremier Jan Jambon 
wijst op een perfide strategie waarbij 
de Vlaams-nationale kiezer wordt 
gebruikt als kiesvee voor de uitvoe-
ring van een Belgische agenda.” 
Machiavellisme in het kwadraat.

TRANSFERS VERAR-
MEN VLAANDEREN

Nog niet zo lang geleden maakte 
het Rekenhof bekend dat Vlaan-
deren tegen eind 2015 zal opkij-
ken tegen een schuldenberg van 

20 miljard euro. Intussen probeert 
de Vlaamse regering de gaten te 
dichten met allerhande belasting-
verhogingen. Zo krijgt de Vlaming 
een verhoogde water- en elektrici-
teitsfactuur, een verdubbeling van 
de zorgverzekering, duurder open-

baar vervoer, duurdere kinderop-
vang en nog wat verdoken taksen 
door de strot geduwd. Deze belas-
tingverhogingen waren echter niet 
nodig indien de miljardentransfers 
naar Wallonië zouden ophouden, 
blijkt uit een nieuw onderzoek 
van de Universiteit van Namen. 
Zonder de miljardentransfers naar 
Wallonië zou Vlaanderen zelfs een 
ruim overschot boeken van 3,5 
procent, goed voor bijna 8 miljard 
euro.

TRANSFERSHIFT

De beruchte transfers mogen 
sommigen dan al niet meer in-
teresseren, de Vlaming betaalt er 

wel degelijk de prijs voor – ook 
in de meest letterlijke zin van het 
woord. Tijdens het voorzittersde-
bat in ‘De Zevende Dag’ stelde 
Tom Van Grieken dan ook dat 
het leven voor de Vlamingen een 
pak goedkoper zou zijn indien de 
transfers eindelijk grondig zouden 
aangepakt worden. In dat verband 
herinnerde hij eraan dat de kran-

ten bol staan van berichten over 
de Griekse schuldencrisis die 

de gemiddelde Vlaming 
ondertussen al meer dan 
zeshonderd euro heeft 
gekost, maar dat men 
lijkt te vergeten dat 
diezelfde Vlaming elk 
jaar opnieuw – en 
dat al vele jaren lang 
– meer dan het dub-
bele van dat bedrag 

aan Wallonië betaalt. 
“Vlaanderen heeft dan 

ook niet alleen nood aan 
een taks-shift, maar ook en 

vooral aan een transfershift”, 
aldus Van Grieken.  

PAASOPSTAND

In 2016 zal het exact 100 jaar ge-
leden zijn dat de Ierse Paasopstand 
plaatsvond, die uiteindelijk zou 
uitmonden in de onafhankelijk-
heid van het land. Naar aanleiding 
van de honderdste verjaardag van 
deze markante gebeurtenis, orga-
niseert de Ierse overheid geduren-
de heel 2016 tal van herdenkings-
plechtigheden, met als officieel 
hoogtepunt verscheidene plechtig-
heden op 27 maart 2016, niet toe-
vallig Paaszondag. In een brief aan 
Vlaams Parlementsvoorzitter Peu-
mans vroeg VB-voorzitter Tom 
Van Grieken dat het Vlaams Parle-
ment een delegatie zou sturen naar 
de herdenkingsplechtigheid op za-
terdag 27 maart 2016 in Dublin. 

ACTUA KORT
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Hoewel het in dit land gelukkig 
nooit tot een gewapend conflict 
is gekomen, is het onmiskenbaar 
zo dat er heel wat parallellen zijn 
tussen de Ierse en de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd. Net zoals Ierland, 
heeft Vlaanderen gedurende heel 
zijn geschiedenis naar meer au-
tonomie gestreefd met hetzelfde 
einddoel als de Ieren: onafhanke-
lijkheid. De Vlaamse Beweging 
moet bovendien niet alleen een 
politieke beweging, maar ook een 
sociale beweging zijn. Ook wat dat 
aspect betreft, kunnen we de Ierse 
onafhankelijkheidsbeweging al-
leen maar als een voorbeeld zien.

MEER VAN  
HETZELFDE

Het is een oud zeer dat in dit land 
geen betrouwbare en bruikbare cij-
fers over de etnische achtergrond 
van criminelen voorhanden zijn. 
In een land zoals Nederland is dit 
taboe al een hele tijd geleden op 
de vuilnisbelt van de geschiede-
nis beland. Bij onze noorderburen 
worden dergelijke gegevens nauw-
keurig geregistreerd waardoor de 
criminaliteitsbestrijding er veel ge-
richter en efficiënter geschiedt dan 
bij ons. In de Kamer vroeg Barbara 
Pas om ook in dit land eindelijk 
werk te maken van een gestructu-
reerde registratie naar Nederlands 
model. In navolging van zijn libe-
rale en socialistische voorgangers 

antwoordde minister van Binnen-
landse Zaken Jan Jambon echter 
dat een dergelijke registratie niet 
kan omdat ze… “discriminerend 
zou kunnen zijn voor de betrokken 
bevolkingsgroepen.” Wie had ge-
dacht dat een doelgerichte en effi-
ciënte aanpak van de criminaliteit 
het onder deze regering zou halen 
van de politiekcorrecte taboes, is 
alweer een illusie armer.

VERANDERING

Op vraag van Vlaams Parlements-
lid Chris Janssens bezorgde minis-
ter-president Bourgeois een volle-
dig overzicht van de 269 politieke 
benoemingen die deze legislatuur 
reeds door de Vlaamse regering 
werden gedaan. Daaruit blijkt dat 
niet minder dan 63 procent van 
deze personen gekend actief is in 
een Vlaamse politieke partij of in 
een aan deze partij verbonden or-
ganisatie: 36,5 procent bij N-VA, 
30,6 procent bij CD&V, 24,7 pro-

cent bij Open VLD, 7,6 procent 
bij sp.a en 0,6 procent bij Groen. 
De cijfers spreken volgens Janssens 
duidelijke taal: “Het is duidelijk 
dat de kleur van de partijkaart nog 
steeds het belangrijkste criterium is 
om benoemd te worden. Van een 
echt onderzoek naar beheerscom-
petentie van kandidaten voor be-
stuursfuncties is geen sprake. Een 
poetsvrouw die bij de overheid wil 

komen werken, wordt onderworpen 
aan een strenge selectieprocedure en 
moet een examen afleggen. Mensen 
die belangrijke overheidsinstellingen 
besturen niet.” Slotsom: het sys-
teem van de politieke benoemin-
gen blijft onveranderd overeind. 
Het enige wat veranderd is, is de 
partijkaart van de benoemden. 
Wat dat betreft, is het opvallend 
dat het vooral N-VA is die eigen 
kabinetsleden en mandatarissen in 
raden van bestuur parachuteert. 
De partij is daarmee in sneltempo 
verveld van de fervente bestrijder 
van politieke benoemingen tot de 
kampioen van de zelfbediening. 



Het Vlaams Belang gaf begin juli het startsein voor een grootscheepse 
11 juli-campagne. Vooral de onvoorwaardelijke miljardentransfers 
naar Wallonië worden in het vizier genomen.

Onze partij neemt het 185ste le-
vensjaar van België te baat om een 
nieuw offensief te lanceren voor 
een Vlaamse staat. België is im-
mers synoniem voor slecht bestuur 
en politieke blokkeringen.  

In een nationale 11 juli-folder 
– die via honderden uitdeelac-
ties aan de man wordt gebracht 
– wordt de Belgische kostprijs en 
de miljardendiefstal geïllustreerd 
aan de hand van duidelijke voor-
beelden. Zo berekende de Vlaams 
Belang-studiedienst dat de Vla-
ming gemiddeld jaarlijks 21 win-
kelkarretjes van 125 euro aan zijn 
zuiderburen schenkt. Willens nil-
lens.

En terwijl de Vlaming stelsel-
matig koopkracht verliest, blijft 
de geldkraan richting Wallonië 
openstaan. Jaarlijks ziet de gemid-
delde Vlaming 2.667 euro van 
zijn zuurverdiende centen naar 
het zuiden van België vloeien. De 
transfers zijn intussen zo groot dat 
de Vlamingen om de oren worden 
geslagen met allerhande nieuwe 
belastingen om deze welvaartsdief-
stal blijvend te financieren. Denk 
maar aan de verdubbeling van uw 
zorgverzekering, de verhoging van 
uw water- en elektriciteitsfactuur 
en de afbouw van de hypothecaire 
aftrek. 

VIVES

Er zijn vier kanalen waarin die 
transfers van Vlaanderen weg-
stromen naar Wallonië: 
de sociale zekerheid, de 
federale begroting buiten 
de sociale zekerheid, de bij-
zondere financieringswet en 
de betaling van de intrestlasten 
op de federale staatsschuld. In 

2012 becijferde de denktank VI-
VES van de KUL dat het volledige 
transferbedrag naar zuidelijk Bel-
gië 16 miljard euro bedroeg of zo-
als gezegd 2.667 euro per Vlaming 
per jaar. 

Uit een studie van de Universiteit 
van Namen blijkt intussen dat 
de impact van de transfers op het 
gemiddeld Vlaams gezinsbudget 
enorm is. Het onderzoek bevestigt 
dat de transfers de Vlamingen let-
terlijk verarmen. Vlaanderen zou 
zonder de transfers de belastingen 
structureel kunnen laten dalen én 
een overschot boeken van 3,5 pro-
cent. Hiermee zouden we eindelijk 
een sociaal beleid op maat van de 
Vlaming kunnen voeren. Denken 
we maar aan de torenhoge tarieven 
voor onze rusthuisbewoners, de el-
lenlange wachtlijsten bij de sociale 
huisvesting of de structurele tekor-
ten in de welzijnssector en het on-
derwijs. Het was dan ook bijzon-
der pijnlijk dat N-VA-kopstuk Jan 
Jambon de transfers onlangs nog 
wegwuifde. “De miljardentransfers 
zijn alleen goed als marketinginstru-
ment van de N-VA, maar in 
feite interesseert het 
ons niet”, 
s t e l d e 
de vice-
p r e m i e r 
eind mei.

VLAAMSE STRIJD,  
SOCIALE STRIJD

De massale en decennialange 
transfers vanuit Vlaanderen heb-
ben Wallonië bovendien nog geen 
millimeter vooruit geholpen. Ook 
en vooral Wallonië heeft de ver-
antwoordelijkheidszin, de dwang, 
de motivatie en de focus nodig die 
onafhankelijkheid onvermijdelijk 
met zich zal meebrengen. Het is 
dus ook ten behoeve van Wallonië 
dat het Vlaams Belang strijdt voor 
de ontbinding van de Belgische 
staatsstructuur en de stichting van 
een onafhankelijke Vlaamse staat. 
Het is ook ten behoeve van Wal-
lonië dat het Vlaams Belang, in 
afwachting van die onafhankelijke 
Vlaamse staat, een totale fiscale au-
tonomie voor Vlaanderen en Wal-
lonië bepleit en een pleidooi houdt 
voor een splitsing van de sociale ze-
kerheid. De leuze ‘Vlaamse strijd, 
sociale strijd’ is meer dan ooit aan 
de orde.

Klaas Slootmans

11 juli campagne 

6



7

11 juli campagne Nieuwe fractie:  
‘Europa van Naties en Vrijheid’
Het werk achter de schermen door Europees parlementslid Gerolf An-
nemans van de laatste maanden loont. Sinds 16 juni is de oprichting 
van de EU-kritische fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’ in het Eu-
ropees Parlement een feit. De vijf partijen Front National (Frankrijk), 
Lega Nord (Italië), FPÖ (Oostenrijk), PVV (Nederland) en Vlaams 
Belang, die reeds langer nauw samenwerken, kunnen enkele nieuwe 
parlementsleden uit Polen en Groot-Brittannië verwelkomen, waar-
door aan de voorwaarden om een fractie te vormen wordt voldaan.

Partijvoorzitter Tom Van Grieken, 
die het nieuws samen met de ande-
re partijvoorzitters voor een groot 
internationaal perscontingent we-
reldkundig maakte, is blij met de 
doorbraak: “Het is een historische 
dag. Wij komen op voor de vrijheden 
van de burgers en de vrijheid van de 
natiestaten. Er schort wat aan het 
democratisch gehalte van de EU. Wij 
willen terug de democratie in ere 
herstellen. Wij willen opkomen voor 
de gewone burger en kunnen nu een 

stem geven aan de mensen die genoeg 
hebben van de EU.”

Niet alleen zal de EU-sceptische 
stem hierdoor luider klinken in 
het Europees Parlement, maar ook 
onze slagkracht op het Europese 
politieke toneel verhogen. Want 
er is werk aan de winkel. De EU-
superstaat van ondertussen 28 lid-
staten trekt steeds meer bevoegd-
heden, middelen en macht naar 
zich toe. Met het euro-experiment 

dreigen we terecht te komen in 
een gecentraliseerde planeconomie 
waarin de lidstaten onder voogdij 
worden geplaatst. Bovendien is de 
EU een immigratiemachine zon-
der grenzen.

De fractie ‘Europa van Naties en 
Vrijheid’ wil de andere richting uit. 
De alliantie wil een einde stellen 
aan de spilzucht en regelneverij van 
de EU. De bevoegdheden moeten 
terug naar de lidstaten in zoveel 
mogelijk domeinen waar de EU in 
feite geen zaken mee heeft. We wil-
len dat elk land opnieuw zijn eigen 
grenzen kan controleren en een ei-
gen asiel- en immigratiebeleid kan 
voeren. De eenheidsmaniakken 
moet de wacht worden aangezegd.

Dat is de belangrijke en zelfs his-
torische opdracht die de nieuwe 
fractie te wachten staat.

Dimitri Hoegaerts
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V.l.n.r.: Matteo Salvini (Lega Nord), Marcel De Graaff (PVV), 
Janice Atkinson (ex-UKIP), Harald Vilimsky (FPÖ), Marine Le Pen 

(FN), Geert Wilders (PVV), Tom Van Grieken (Vlaams Belang),  
Gerolf Annemans (Vlaams Belang)
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Méér islam als antwoord  
op islamextremisme?
De Vlaamse parlementsleden van CD&V, Groen, sp.a, Open VLD en 
N-VA dienden in het Vlaams Parlement een gezamenlijke resolutie in 
‘betreffende de bestrijding van de gewelddadige radicalisering’. De 
resolutie was het eindproduct van enkele maanden discussie in een 
parlementaire commissie die werd opgericht na de islamterroristische 
aanslagen begin dit jaar in Parijs en de verijdelde aanslagen in eigen 
land. Het Vlaams Belang was de enige partij die de resolutie niet mee 
ondertekende en diende een eigen voorstel in.

CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a 
en Groen pleiten in hun resolu-
tie in de eerste plaats voor de uit-
bouw  van  een – wat ze noemen 
– ‘Vlaamse islam’ als antwoord 
op het extremisme. In hun tekst 
wordt gepleit voor de betoelaging 
van meer moskeeën, de financie-
ring van een imamopleiding, meer 
‘duurzame’ contacten met 
imams, de inzet van islam-
experten in het onderwijs, 
meer moskeebezoeken voor de 
scholen, enzovoort. Hun rede-
nering komt erop neer dat het 
moslimextremisme doeltref-
fend kan worden bestreden 
door de ‘gematigde islam’ te 
versterken, waarbij elke mos-
kee en imam die niet in ver-
band kan worden gebracht 
met terroristische netwerken dan 
per definitie als ‘gematigd’ wordt 
gecatalogeerd. Die ondersteuning 
zou dan moeten resulteren in een 
soort van ‘Vlaamse islam’. 

“LIGHTVERSIE”

Voor het Vlaams Belang is het 
echter duidelijk dat een dergelijke 
‘Vlaamse’ islam niet meer dan een 
bliksemafleider is voor de funda-
mentele vaststelling dat de prin-
cipes van de islam onverenigbaar 
zijn met die van onze democrati-

sche rechtsstaat. “Alsof moslims in 
ons land zich in een globaliserende 
wereld zouden schikken naar een 
Vlaamse lightversie van de islam 
omdat Vlaamse beleidsmakers hen 
dat vragen en omdat u dat van hen 

verwacht”, zei Tom Van Grieken in 
het Vlaams Parlement. In de eigen 
resolutie pleitte het Vlaams Belang 
onder meer voor een immigra-
tiestop, voor het afnemen van de 
nationaliteit en een uitwijzing van 
moslimextremisten, voor het stop-
zetten van het faciliteren en subsi-
diëren van de islam in Vlaanderen, 
voor de installatie van een controle-
commissie die alle moskeeën moet 
doorlichten op banden met mos-
limextremisme en voor de uitbouw 
van een meldpunt waar ambtena-
ren en leerkrachten extremistisch 
gedrag verplicht moeten aangeven. 

De resolutie van het Vlaams Be-
lang werd weggestemd en die van 
CD&V, Groen, N-VA, Open VLD 
en sp.a goedgekeurd. De regering is 
nu verplicht de 55 aanbevelingen 
die erin bevat zijn uit te voeren. 

JIHADISTEN  
VOOR DE KLAS

Ondertussen lanceerde de Vlaamse 
regering de eerste initiatieven in dit 
verband. N-VA-minister Homans 
liet al weten teruggekeerde ‘gedesil-
lusioneerde Syriëstrijders’ in scho-
len hun verhaal te willen laten doen 

om op deze wijze jongeren te 
ontmoedigen naar Syrië of Irak 
te vertrekken. Vlaams Belang-
fractievoorzitter Chris Jans-
sens maakte de minister in het 
Vlaams Parlement inmiddels 
duidelijk dat hij een dergelijk 
initiatief allerminst ziet zitten:  
“Voor mijn partij, het Vlaams 
Belang, is het heel duidelijk, mi-
nister: jihadisten en andere ter-

roristen mogen niet meer tot ons land 
toegelaten worden. Wanneer dat toch 
zou gebeuren, moeten zij met een 
politiecombi naar de gevangenis ge-
reden worden en niet met een limou-
sine naar onze Vlaamse scholen.” 

Bekijk de tussenkomst van Chris Janssens
www.youtu.be/DBKJs6c1APY

“JIHADISTEN MOETEN 
MET EEN POLITIECOMBI 

NAAR DE GEVANGENIS 
 GEREDEN WORDEN EN 

NIET MET EEN  
LIMOUSINE NAAR ONZE 

VLAAMSE SCHOLEN.”
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Meer  
subsidies  
voor moskeeën

Subsidiestop  
voor moskeeën

Meer  
overleg met 
imams, uitbouw van 
een imamopleiding

Meer controle op  
moskeeën, islamiti-
sche organisaties 

en imams

Meer moskee- 
bezoeken en 
islamexperten  
in het onderwijs

Geen  
islamonderricht 

in onze Vlaamse 
scholen 

Hulplijn voor  
ongeruste ouders
en leerkrachten

Meldplicht voor leer-
krachten die getuige 

zijn van extremis-
tisch gedrag

Deradicaliserings- 
programma voor  
Syriëstrijders

Jihadisten niet  
(opnieuw)  
toelaten

 in ons land

Meer  
diversiteit voor 
samenleving,  
onderwijs en media

Allochtonen moeten 
zich aanpassen 

aan ons, niet  
omgekeerd 

EXTRA 
MOSKEESUBSIDIES

Een andere maatregel waar 
de Vlaamse regering aan 
werkt, is de subsidiëring 
van extra moskeeën. 28 er-
kende en gesubsidieerde 
moskeeën ontvingen vo-
rig jaar elk een toelage van 
gemiddeld 37.500 euro. 
Minister Homans kondigt 
nu aan 40 extra moskeeën 
te willen subsidiëren. Een 
snelle rekensom leert dat 
deze vrijgevigheid van Ho-
mans de belastingbetaler 
ongeveer 1,5 miljoen euro 
per jaar zal kosten. Vlaams 
Belang-fractievoorzitter 
Chris Janssens pakte haar 
hierover aan in het Vlaams 
Parlement: “De essen-
tie is dat voor mijn partij 
Vlaams belastinggeld niet 
gebruikt mag worden voor 
de verdere islamisering van 
Vlaanderen, want dat is 
wat u doet met de subsi-
diëring van moskeeën. U 
creëert geen Vlaamse islam, 
maar wel de islamisering 
van Vlaanderen.” Hoe 
Homans via subsidië-
ring van moskeeën de 
‘Vlaamse islam’ denkt 
te ondersteunen is ove-
rigens volkomen ondui-
delijk, aangezien de helft 
van de betoelaagde mos-
keeën eigendom zijn van 
en onder rechtstreeks 
gezag staan van de Turk-
se regering, die er zelfs 
de imam aanstelt. 

Wim Van Osselaer
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Colloquium over identiteit
Het Vlaams Belang kan terugblikken op een zeer geslaagd colloquium 
met als thema ‘Identiteit. Mag het nog?’. Een 300-tal belangstellenden 
waren op 6 juni naar het Vlaams Parlement getrokken, en zelfs de 
media waren aanwezig.

Colloquiumvoorzitter Philip 
Claeys sprak het welkomstwoord 
uit, en wees erop dat het Vlaams 
Belang zich met dit colloquium 
herbevestigde als politiek ideeënla-
boratorium bij uitstek. Het collo-
quium van 6 juni maakt overigens 
deel uit van een reeks van drie: er 
volgt er één over soevereiniteit, en 
één over vrijheid. 

Volgens Philip Claeys zullen his-
torici in de toekomst ongetwij-
feld met veel interesse proberen te 
verklaren hoe de ‘weg-met-ons’-
mentaliteit de tijdsgeest kon over-
heersen zoals dat nu in Vlaanderen 
en elders in West-Europa het geval 
is. Geen zinnig mens zou het in 
zijn hoofd halen de identiteit van 
Amazone-indianen te ontkennen, 
belachelijk of verdacht te maken. 
Laat staan die van Turken of Ma-
rokkanen. Als het echter over onze 
Vlaamse identiteit gaat, is het zo-

wat verplicht om daar lacherig of 
negatief over te doen.

GEELZWART  
SUCCESVERHAAL

VVB-voorzitter Bart De Valck 
mocht als eerste gastspreker van 
wal steken. Hij liet weten dat er 
in het nieuwe beleidsplan van de 
Vlaamse Volksbeweging een on-
derdeel aan de Vlaamse identiteits-
beleving wordt gewijd. Identiteit 
is wat hem betreft een concreet 
actiepunt, en hij verwees naar al-
lerlei voorbeelden. “De honderden 
Vlaamse vlaggers maken van de 
Ronde van Vlaanderen, het grootste 
sportieve volksfeest ter wereld, een 
geelzwart succesverhaal en tonen aan 
dat Vlaanderen, mits de juiste sfeer, 
wel zonder schroom durft te suppor-
teren voor eigen sportlui met het sym-
bool van de Vlaamse staat en natie.”

Lawrence Urbain modereerde 
vervolgens een panelgesprek over 
massa-immigratie en islamisering. 
Timon Dias, een uit Sri Lanka 
afkomstig Nederlands publicist, 
wees erop dat de identiteit van de 
Nederlandse/Europese samenle-
ving door veel allochtonen als dif-
fuus wordt ervaren, terwijl dat met 
hun eigen identiteit allerminst het 
geval is. Het is dus van belang dat 
we duidelijker durven stellen waar 
we voor staan. Sam Van Rooy, pu-
blicist en lid van de studiedienst 
van het Vlaams Belang, somde een 
aantal voorwaarden op waar mos-
lims zouden moeten aan voldoen 
als zij in overeenstemming met 
onze democratische rechtsstaat 
willen leven. Zo moeten zij on-
dubbelzinnig de sharia (het islami-
tische rechtssysteem) afzweren, en 
zich achter fundamentele principes 
scharen als de scheiding van kerk 
en staat, de vrijheid van menings-
uiting en de gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen. We moeten, 
aldus Sam Van Rooy, dringend af 
van het zorgvuldig in leven gehou-
den misverstand dat moslims die 
zich uitspreken tegen het terro-
risme, daarom automatisch ‘gema-
tigde’ moslims zouden zijn. 

TEGENNATUURLIJKE 
POLITIEKE CORRECTHEID

Senator Anke Van dermeersch 
had het vooral over de rol van de 
vrouw in de islam. De respectloze 
behandeling van (ook Europese) 
vrouwen door islamieten is een 
enorm probleem. Uit politieke 



11

correctheid heeft de overgrote 
meerderheid van de feministes in 
Europa bovendien gekozen voor 
de islamisering en tegen de vrouw. 
Een tegennatuurlijke en dus foute 
keuze, want juist vrouwen spelen 
de grootste rol in het doorgeven 
van culturele identiteit.

De drie deelnemers aan het pa-
nelgesprek konden uiteraard niet 
voorbijgaan aan het probleem van 
de massale toevloed aan bootmi-
granten via de Middellandse Zee. 
Sam Van Rooy wees op de totale 
mislukking van het immigratie- 
en asielbeleid van de Europese 
Unie, en van het wegvallen van 
de binnen- én buitengrenzen. 
Anke Van dermeersch vestigde de 
aandacht op het feit dat ook de 
regeringen van de EU-lidstaten 
niet vrijuit gaan. Zij laten zich 
leiden door emoties, terwijl de 
realiteit wil dat er gewoon geen 
plaats is voor nog maar eens 
honderdduizenden vreemdelin-
gen van buiten Europa.
Voormalig volksvertegenwoor-
diger Jean-Marie Dedecker startte 
zijn tussenkomst met de medede-
ling dat zijn deelname aan het col-
loquium niet moest gezien worden 
als één of andere vorm van sollici-
tatie. Hij werd gevraagd om te ko-
men spreken, en dus deed hij dat. 
In zijn onnavolgbare stijl maakte 
hij gruis van de politiek-correcte 
censuur die een Vlaamse identi-
teitsbeleving in de weg staat. “Waar 
een opinie een delict wordt, klopt de 
dictatuur aan de deur”, klonk het. 
Vooral de verhullende taal wan-

neer het gaat over thema’s als im-
migratie en islam stuit Dedecker 
tegen de borst: “Ruimdenkendheid 
stopt blijkbaar als het dreigt te vloe-
ken met de archaïsche waarden van 
de islam”.

VLAMING EN  
WERELDBURGER

Het was een tevreden Vlaams Be-
lang-voorzitter Tom Van Grieken 
die het colloquium mocht afslui-
ten. In zijn toespraak hekelde hij 
dat de Vlaamse identiteit systema-
tisch verdacht of belachelijk wordt 
gemaakt. “Na de ineenstorting van 
het communisme kwam er voor links 
een vervangingsideologie in de vorm 
van de multiculturele heilstaat. Ie-

dereen moet welkom zijn in ons 
land, én iedereen moet zijn eigen 
cultuur kunnen behouden. Behalve 
wij blijkbaar, want met onze cul-
tuur is blijkbaar iets fouts.” 

De ‘weg-met-ons’-mentaliteit van 
de Belgische ‘culturo’s’ en an-
dere linkse spraakmakers ligt 
volgens Van Grieken genesteld 
in een sterke toename van oi-
kofobie, de irrationele angst 
voor het eigene. “Een dergelijke 
houding wordt niet als een teken 
van openheid of breeddenkendheid 
beschouwd, maar van zwakheid. 
Zwakheid waar uiteraard mis-
bruik van gemaakt wordt”.

Ook de vaak gemaakte redene-
ring als zouden bewuste Vlamin-
gen navelstaarders zijn met oog-
kleppen, werd door Van Grieken 
vakkundig getorpedeerd: “Men 
kan perfect zijn Vlaamse identiteit 
beleven en zich toch wereldburger 
voelen, met een brede interesse voor 
andere culturen. Wie zichzelf echter 
niet respecteert, bijvoorbeeld door 
zijn eigen identiteit te verloochenen, 
kan ook niet verwachten door ande-
ren te worden gerespecteerd”.

Naar aanleiding van dit colloqui-
um verspreidde het Vlaams Belang 
een zeer lezenswaardig Manifest 
voor de verdediging van de Vlaamse 
identiteit. U kan deze tekst lezen 
op de webstek van de partij, of 
gratis bestellen via het nationaal 
secretariaat.

Filip De Man

Manifest voor de verdediging van de Vlaamse identiteit
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Gerolf Annemans
niet-fractiegebonden

Europees Parlementslid

‘Forum voor Democratie’:  
voor democratie = tegen EU
Het is al langer bekend dat Nederland voorloopt inzake EU-kritiek, 
zéker vergeleken bij België en Vlaanderen, waar blinde eurofilie in po-
litiek, media en academische wereld de toon zet. 

Als enige EU-kritische partij 
in Vlaanderen organiseerde het 
Vlaams Belang in 2012 een col-
loquium met de veelzeggende ti-
tel ‘Pro Europa, tégen deze EU’. 
Hoofdspreker was de jonge Ne-
derlandse historicus, jurist en eu-
roscepticus Thierry Baudet. Dr. 
Baudet, die EU-kritische boeken 
en artikelen schrijft, is ondertussen 
een spraakmakende BN (Bekende 
Nederlander) die mee de politieke 
agenda bepaalt en ook in de rest 
van Europa bekendheid verwerft. 
Hij was de drijvende kracht achter 
het ‘Burgerforum EU’, om de poli-
tici in Nederland ertoe te brengen 
een fundamenteel debat te voeren 
over de machtsoverdracht naar de 
EU, en om een volksreferendum af 
te dwingen over bevoegdheidsover-
drachten naar de EU. Daarvoor 
werden maar liefst 60.000 handte-
keningen verzameld. Baudet komt 
in dat verband nu met een nieuw 
initiatief, het ‘Forum voor Demo-
cratie’ (www.forumvoordemocra-
tie.nl): een niet-partijgebonden 
platform voor een vrij en democra-
tisch Nederland. Het richt zich op 
de ontwikkeling van een brede eu-
rosceptische discussie en het con-
creet uitwerken van scenario’s voor 
een onafhankelijk en welvarend 

Nederland. Ook streeft het Forum 
naar een hervorming van de staats-
inrichting waardoor de bevolking 
meer directe invloed krijgt op de 
politiek.

De standpunten van het Forum 
zijn: 
• de EU holt onze democratie uit
• vrijhandel kan ook zonder de 

technocratische en bureaucrati-
sche EU

• de euro maakt ons armer
 
Het Forum wil:
• een vrij en welvarend Neder-

land
• de macht terug van Brussel naar 

het Nederlands Parlement
• niet langer deel uitmaken van 

de uitzichtloze euro-unie
• directe invloed van de bevolking 

op de besluitvorming.

VOORSTELLING

Precies 10 jaar nadat de Neder-
landse bevolking zich met een 
ruime meerderheid uitsprak tegen 
de Europese grondwet, werd in het 
Amsterdamse ‘Hotel de l’Europe’ 
(nomen est omen) het Forum gelan-
ceerd. Thierry Baudet opende met 
een bevlogen toespraak met als es-

sentie: “De EU is onhervormbaar” 
en “De EU is de meest anti-Europese 
organisatie die er is”. Baudet con-
cludeerde: “De tijd is gekomen dat 
we moeten samenwerken om ons 
land terug te krijgen.” Andere spre-
kers waren het Britse conservatieve 
Europarlementslid Daniel Hannan 
en volksvertegenwoordiger Gud-
laughur Thor uit IJsland. Mythes 
over de EU en de euro werden door 
Hannan genadeloos ontkracht, 
met name dat de EU democratisch 
is, een vrijhandelszone vormt, goed 
is voor de economie, nodig als 
sterk blok in de wereld en onont-
beerlijk voor de vrede in Europa. 
Thor hield een overtuigend betoog 
over de Vrijhandelsassociatie EVA 
(of EFTA: European Free Trade 
Area) als mooi alternatief voor de 
EU en de euro. Leden van de EVA 
zijn IJsland, Noorwegen, Zwitser-
land en Liechtenstein. Deze landen 
hebben hun eigen munt behouden 
en zijn geen lid van de EU (zie ook  
www.vlaamsbelang.org/files/euro-
pamanifest.pdf ). 

In een ‘Manifest aan het volk van 
Nederland’ wordt een aanklacht 
geformuleerd ‘tegen de afschaffing 
van ons land [Nederland] en de 
ondermijning van onze democra-
tie door de Europese Unie en een 
oproep tot grondwettelijk herstel’. 
Volgens de auteurs, gelieerd aan 
het Forum voor Democratie, “re-
duceert de EU Nederland steeds ver-
der tot een provincie van een nieuwe 
staat [de EU] waarover Nederlan-
ders steeds minder macht kunnen 
uitoefenen.” Einddoel is een volks-
referendum over het Nederlands 
lidmaatschap van de EU zoals dat 
voor het eind van 2017 ook in het 
Verenigd Koninkrijk zal worden 
gehouden. 

Sam van Rooy
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Europabrochure:  
Voor Europa, tegen deze EU
Sinds de verkiezingen van 24 mei 2014 is voormalig partijvoorzit-
ter Gerolf Annemans de ‘woordvoerder’ van het Vlaams Belang in het 
Europees Parlement. Hij werkt er samen met andere EU-kritische 
partijen, eerst zonder fractie, maar sinds kort binnen een fractie. Na 
bijna een jaar in het Europees Parlement maakt hij een eerste balans 
op in een nieuwe brochure.

Waarom wilde u per sé naar ‘Eu-
ropa’? Kwatongen spreken dan 
algauw van ‘uitbollen’ of zelfs 
een ‘politiek afscheid’.

Gerolf Annemans: Dat is het ze-
ker allemaal niet! Natùùrlijk ben ik 
erg gelukkig dat, met de steun van 
de partijmilitanten en mijn mede-
kandidaten, de Vlaamse kiezer me 
in dat Europees Parlement heeft 
gestemd. Na 28 jaar Kamer wacht 
mij hier een heel ander leven en 
een heel andere taak. De bedoeling 
is niet uit te bollen, want dit man-
daat zoals ik het nu opvat, zet mijn 
agenda meer dan boordevol. Ik was 

trouwens al een heel lange tijd met 
de EU bezig. Na de Vlaamse onaf-
hankelijkheid en immigratie is de 
EU immers op aan het klimmen 
in de rangorde van de thema’s die 
de partij de jongste jaren beroeren. 
Omdat de Europese Unie steeds 
meer het dagelijkse leven van àlle 
Vlamingen bepaalt en omdat het 
dus belangrijk is dat we die een-
heidsstaat even hard bekampen als 
de Belgische staat om onze vrijheid 
te herwinnen.

Welke rol speelt u in het Euro-
pees Parlement?

Annemans: Ik zal u geen 
geheim vertellen dat ik 
me wil ontpoppen tot het 
meest EU-kritische lid 
van de Vlaamse europar-
lementsleden. Wat op 
zich niet zo’n moeilijk-
heid is in een parlement 
waar ene Verhofstadt 
een grote pleitbezorger 
is voor meer EU én 
meer immigratie, waar 
de CD&V een eu-
rocommissaris levert 
én waar de N-VA de 
enige pro-EU-partij 
is in de conservatie-
ve ECR-fractie. De 
brochure schetst in 

tegenstelling daarmee de visie van 
onze pro-Europese en dus EU- en 
euro-kritische koers en de politieke 
context waarin dat gebeurt. Ik heb 
op mijn manier het voorbije jaar 
een stem willen laten horen tegen 
de alsmaar verdere uitbreiding - in 
alle betekenissen - van de EU.

In de brochure ligt veel nadruk 
op economie.

Annemans: De economische en 
monetaire politiek van de EU ver-
stikt alle Europese volkeren die 
geen Duitsers zijn bij wijze van 
spreken. En omdat ik de euro als 
de zwakke plek beschouw van de 
Europese Unie, koos ik bewust 
voor de Commissie Economische 
en Monetaire Zaken in het par-
lement. Vandaar dat het zwaarte-
punt van mijn werkzaamheden op 
dat vlak ligt.

Is er plaats om ook over andere 
thema’s het woord te voeren?

Annemans: Ik heb me zeker niet 
beperkt tot het monetaire thema, 
maar tracht de hoofdlijnen te be-
waren. Alle thema’s zijn te herlei-
den tot dat ene thema, de soeve-
reiniteit. We moeten een gulden 
middenweg terugvinden tussen 
enerzijds de EU-dwangbuis die 
leidt tot crisissen, conflicten, ja, 
zelfs oorlogen en anderzijds op-
nieuw een vrijwillige samenwer-
king tussen de Europese volkeren. 
Het is ongetwijfeld het thema van 
de 21ste eeuw.

De brochure ‘Voor Europa, tegen deze EU’ is op  
eenvoudige vraag verkrijgbaar op het Nationaal  
Secretariaat, telefonisch via 02 219 60 09 of via  
e-post info@vlaamsbelang.org. De brochure wordt u 
kosteloos opgestuurd.
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Cliëntelisme troef in asieldossiers
In asiel- en migratiedossiers, al dan niet met een reukje aan, wordt er 
door tal van politici flink gelobbyd bij de administratie om deze ‘ge-
regeld’ te krijgen. Het was staatssecretaris Francken die hieromtrent 
aanvankelijk de kat de bel aanbond. Om er daarna in alle talen over te 
zwijgen, toen bleek dat ook N-VA’ers zich hieraan bezondigen. 

Op 26 maart lekten Freddy 
Roosemont, directeur-generaal 
van de Dienst Vreemdelingenza-
ken (DVZ), en Theo Francken 
(N-VA), staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, in Het Laat-
ste Nieuws dat ze het beu waren 
dat politici om de haverklap 
intervenieerden om dossiers 
van vreemdelingen, vooral 
dan asielaanvragen, een 
duwtje in de rug te geven. 
Er werden daarbij ook 
namen genoemd. Veel 
PS’ers natuurlijk, zoals Ka-
merfractieleidster Laurette 
Onkelinx en minister van 
de Franse Gemeenschap 
André Flahaut. En veel 
parlementsleden van 
niet-Europese origine: 
Ahmed Laaouej (PS), 
Emir Kir (PS) alsook 
het Marokkaans-Belgi-
sche CD&V-kamerlid 
Nahima Lanjri behoren 
tot de kampioenen. Van 
deze laatste werd zelfs ge-
zegd dat zij ambtenaren 
van de DVZ op hun GSM 
lastigvalt om dossiers in 
de ‘goede’ richting te la-
ten kantelen. Francken haalde 
daarover in de 
media zwaar uit: 
“Zulke interventies 
ruiken naar machts-
misbruik en vormen een gigan-
tisch deontologisch probleem.”

GETELEFONEERDE VRAAG

Uiteraard hebben Roosemont en 
Francken overschot van gelijk. 
Maar de zaak was duidelijk geor-
kestreerd vanuit N-VA-hoek om 
wat gemakkelijke media-aandacht 

te krijgen. Diezelfde dag nog on-
dervroeg een N-VA-kamerlid eer-
ste minister Michel hierover, en die 
was bereid het spel mee te spelen. 

In de Kamer veroordeelde hij 
deze praktijken als zijnde 

“onaanvaardbaar”. Hij 
zou de zaak dan ook 

agenderen op het 
Overlegcomité, 
waar de verschil-
lende regeringen 

samen overleggen over gezamen-
lijke problemen.

Ook links heeft echter zijn man-
netjes in de DVZ en sloeg enkele 
dagen later terug. Toen werd via de 

media gelekt dat Michel zélf zich 
in het verleden meer dan eens aan 
deze praktijken had bezondigd en 
dat dit ook het geval was met Jan 
Jambon (N-VA). Er werd zelfs ge-
preciseerd dat Michel “gemiddeld 
een tiental brieven per jaar naar 
de bevoegde staatssecretaris schrijft”. 
Van Jambon wist men te vertellen 
dat hij een viertal jaar geleden twee 
keer in zijn pen kroop “voor een 
verblijfsvergunning”. Men weet dus 
blijkbaar heel goed welke politici 
zich aan deze praktijken bezondi-
gen en hoe vaak dat gebeurt.

GEHEUGENVERLIES

Aangezien er zeer concreet na-
men en aantallen 
werden vernoemd, 
was VB-kamerlid 

Barbara Pas nu wel erg 
nieuwsgierig geworden. 

Zij vroeg daarom aan 
staatssecretaris Francken 

een overzicht van alle politici die 
aan deze bedenkelijke vorm van 
dienstbetoon meededen. Maar 
kijk, ineens kon men daar geen 
antwoord meer op geven omdat 
dit niet geregistreerd zou zijn. 

Dat is een wel erg merk-
waardig antwoord, gelet 
op de details die voor-
heen in de pers waren 
verschenen. Ook van 

het aangekondigde 
i n i t i a t i e f 
van Michel 
om de zaak 

op het Overleg-
comité te brengen, 

werd verder niets meer 
vernomen. Zou het 

kunnen dat iedereen 
van de traditionele partijen in deze 
aangelegenheid boter op het hoofd 
heeft en dat men dit potje verder 
liever gedekt wil houden?

Peter Lemmens
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Vanaf april volgend jaar zullen vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton, 
wanneer ze gebruik maken van de belangrijkste Vlaamse verkeersas-
sen, een kilometerheffing moeten betalen die varieert tussen 0,074 
euro en 0,2 euro. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 
denkt echter al verder. In de pers verklaarde hij zich voorstander van 
het al lang door Groen gepropageerde rekeningrijden. “Uiteindelijk 
zullen we de mobiliteit moeten sturen en heb je een kilometerheffing 
voor personenwagens nodig”, zei hij ter gelegenheid van een interview. 

Vlaams Belang kant zich tegen het 
rekeningrijden zoals N-VA, Groen 
en CD&V dit zien, met name een 
gedragssturend systeem waarin de 
automobilist als ‘vervuiler’ wordt 
neergezet en de Vlamingen voor 
elke kilometer die ze rijden, moe-
ten betalen. Zelfs wanneer dit 
rekeningrijden zou worden gedi-
versifieerd naar bijvoorbeeld tijd 
en plaats en zelfs als dit zou wor-
den gekoppeld aan de afschaffing 
van de verkeersbelasting blijft de 
vaststelling dat dit voor heel wat 
Vlamingen een volstrekt asociale 
maatregel zou zijn en opnieuw een 
indirecte belastingverhoging. In de 
eerste plaats zou het overigens de 
werkende Vlaming zijn die wordt 
getroffen. Een proef die begin 
2014 rond Brussel werd georgani-
seerd, toonde aan dat twee op drie 
bestuurders hun autogebruik niet 
aanpasten of niet konden aanpas-
sen. Om deze reden kanten ook 
mobiliteitsorganisaties VAB en 
Touring zich tegen een kilometer-
heffing voor personenwagens. 

RETRIBUTIE

Het door Weyts bepleite rekening-
rijden voor personenwagens dreigt 
er vroeg of laat te komen. Er wordt 
immers een fors bedrag van 1,6 
miljard euro geïnvesteerd in de 
infrastructuur die het rekeningrij-
den voor vrachtwagens mogelijk 
moet maken. Deze infrastructuur 
gebruiken om ook het rekening-
rijden voor personenwagens in te 
voeren, is maar een kleine stap. 
Anke Van dermeersch maakte in 
het Vlaams Parlement duidelijk 
dat het Vlaams Belang niet wil we-
ten van een invoering van het reke-
ningrijden voor personenwagens: 
“Wij betalen al btw op de aankoop 
van een auto, belasting op de inver-
keerstelling en verkeerbelasting. Ac-
cijnzen zijn een kilometerheffing. De 
accijnzen op benzine zijn al waan-
zinnig hoog. Hoe meer we rijden, 
hoe meer benzine we verbruiken, dus 
wij betalen al per kilometer. Wat u 
wil invoeren met die kilometerhef-
fing is een retributie op het gebruik 

van de weg en daar ben ik absoluut 
tegen. Mensen staan niet voor hun 
plezier in de file. Als mensen in de 
file staan, dan is dat omdat ze ergens 
moeten geraken en geen alternatief 
hebben. Ik vind het niet kunnen dat 
u mensen wil belasten omdat zij tij-
dens het spitsuur rijden of omdat zij 
gebruik maken van de weg.”

ALTERNATIEF

Vlaams Belang laat wel een ope-
ning voor het recent door de Duitse 
parlementen goedgekeurde tolsys-
teem. Dat betekent dat in ruil voor 
het afschaffen van de verkeersbelas-
ting en de belasting op inverkeer-
stelling een vignet-systeem voor 
onze autosnelwegen kan worden 
uitgebouwd waarbij buitenlandse 
gebruikers dus mee betalen voor 
het gebruik van onze infrastruc-
tuur. Het nieuwe systeem mag de 
Vlaamse automobilist echter zeker 
niet meer kosten dan de verkeers-
belasting en de BIV. Omdat via 
een dergelijke hervorming ook het 
gratis gebruik van onze wegen voor 
buitenlandse automobilisten zou 
verdwijnen, kunnen zo extra mid-
delen worden gegenereerd voor de 
verbetering van onze wegen. 

Wim Van Osselaer

N-VA vóór rekeningrijden
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“Afrikaners in Zuid-Afrika fungeren als 
proefkonijn in multicultureel laboratorium”

PVV-Kamerlid Martin Bosma publiceerde zijn 
tweede boek: ‘Minderheid in eigen land. Hoe 
progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-
apartheid’. Vlaams Belang-magazine trok naar 
Den Haag voor een interview.

Waarom heeft u dit boek geschreven?

Martin Bosma: Ik ben woordvoerder ontwikke-
lingshulp en binnenlandse zaken voor de Partij voor 
de Vrijheid. Vanaf 1977 heeft Nederland via ontwik-
kelingshulp het ANC [Afrikaans Nationaal Con-
gres] in Zuid-Afrika gefinancierd. Naast het ANC 
financierde Nederland ook andere bevrijdingsbe-
wegingen, in Mozambique, Angola, Rhodesië (het 
huidige Zimbabwe met president Mugabe), ‘Swapo’ 
[South West Africa People’s Organisation] in Zuid-
West-Afrika, nu Namibië. Al die bevrijdingsbewe-
gingen hebben er een enorme bende van gemaakt: 
genocide, het plunderen en totaal verwaarlozen van 
hun land en enorme zakkenvullerij. De Nederlandse 
overheid heeft de belastingbetaler dus in zekere zin 
medeplichtig gemaakt aan genocide in Mozambi-
que, Angola, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Dat vind 
ik nogal wat.

Kunt u de cover toelichten?

Bosma: Op de cover staat Ed van Thijn, een van de 
luidruchtigste pro-ANC-politici in Nederland. Hij 
was burgemeester van Amsterdam voor de Partij van 
de Arbeid. Op de cover, een foto uit 1984, staat hij 
met een gebalde vuist het lijflied van het ANC te zin-
gen. Op dat moment had het ANC allerlei trainings-
kampen voor soldaten in Zuidelijk Afrika: Angola, 
Tanzania enzovoort. Dat waren echter ook martel-
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ontwikkelingssamenwerking en was werkzaam voor 
de VN], die ik beschuldig van het financieren van 
vier genocides, heeft toegegeven dat hij weinig tegen 
mijn boek kan inbrengen. Dat is nogal wat, en het is 
dus mind-boggling dat daar nog geen dertig journa-

listen bovenop zijn gedoken. Wel 
doe ik veel interviews dezer dagen. 
Ik daag al de progressieve mensen 
uit; ik wil van hen weten waarom 
ze zich een kwarteeuw hebben in-
gezet voor een club [het ANC] die 
nu Zuid-Afrika vernietigt.

Wat zegt u tegen de mensen die 
u niet geloven wanneer u stelt 
dat u de ‘oude apartheid’ ver-
werpt? 

Bosma: Ik verwerp de apartheid 
reeds op pagina twee van mijn 
boek omdat ik dat natuurlijk al 
voelde aankomen. De redenering 
dat wie kritisch is op het ANC 
voorstander van apartheid is, is 

onzin. Het is stuitend en getuigt van platvloersheid 
en een gebrek aan diepgang van progressief Neder-
land. Alsof het in Zuid-Afrika een conflict betrof 
tussen slechts twee partijen. Bovendien is mijn boek 
juist een aanklacht tegen de huidige apartheid. Zuid-
Afrika heeft nu immers 114 rassenwetten, die perfect 
passen in de VN-definitie van apartheid. Dat is het 
ironische en macabere van heel het verhaal: progres-
sief Nederland heeft zich ingezet voor meer apart-
heid. Men heeft de oude apartheid door de nieuwe 
apartheid vervangen, tegen de blanke minderheid.

“ Zuid-Afrika 
heeft nu 114  

rassenwetten, 
die perfect passen 

in de VN-definitie 
van apartheid

“Afrikaners in Zuid-Afrika fungeren als 
proefkonijn in multicultureel laboratorium”

kampen waar mensen die in ongenade vielen werden 
gevangen gehouden en gemarteld, en waar ook men-
sen verdwenen. Het ANC was toen al een communis-
tische club die intens corrupt was. Het ANC was veel 
meer een criminele organisatie dan een bevrijdings-
beweging. Van Thijn 
gooide daarbij ook zijn 
eigen Joods-zijn in de 
strijd, door Zuid-Afrika 
met nazi-Duitsland te 
vergelijken. 

Hoe zijn tot nog toe de 
reacties op uw boek? 
Zoals verwacht?

Bosma: Je merkt dat 
men niet happig is om 
er aandacht aan te beste-
den. Wel zijn er allerlei 
mensen die mijn boek 
recenseren zonder het 
gelezen te hebben. Dat 
vind ik op zich een aar-
dige prestatie. Daar was ook iemand bij van Trouw 
[grote Nederlandse krant]. Die loog dat ik de apart-
heid zou verheerlijken en legde me het woord ‘kut-
negers’ in de mond. Mensen hebben hun mening al 
klaar omdat het een boek is van iemand van de PVV, 
een ‘enge partij’. Gelukkig zijn er ook heel wat men-
sen die zeer positief zijn. Wim Klever, een vooraan-
staande Spinoza-deskundige, noemt mijn boek een 
‘absoluut meesterwerk’. Het is beangstigend dat heel 
wat mensen niet onbevangen naar mijn boek kijken, 
maar vanuit hun eigen politieke achtergrond. Jan 
Pronk [voormalig PvdA-politicus, was minister voor 
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“ Demografie is heel 
belangrijk. Dat we 

op de duur minder-
heid zullen worden in 

ons eigen land, is  
problematisch

Had die oude apartheid dan succesvol door iets 
anders dan de huidige apartheid kunnen worden 
vervangen?

Bosma: Ja, want de Inkatha vrijheidspartij was de 
grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika. 
Die had ook kunnen winnen. Het was een min of 
meer christelijke, conservatieve club die een federaal 
Zuid-Afrika wilde. Dat had de diverse volkeren in 
de verschillende gebieden ruimte kunnen bieden. In 
1984 had Inkatha maar liefst één miljoen leden, te-
genover slechts 2000 ANC-leden. 

Over Zuid-Afrika hoor je de ‘linkse karavaan’ niet 
meer, terwijl de situatie er toch erbarmelijk is?

Bosma: Derk-Jan Eppink, voormalig NRC-buiten-
landredacteur inzake Afrika, schreef naar aanleiding 
van mijn boek in de Volkskrant [10 juni 2015]: 
“Het is onthullend. Presi-
dent Zuma, getrouwd met 
vijf vrouwen, liet een pa-
leizencomplex bouwen in 
Nkandla, in de provincie 
KwaZulu-Natal. Zijn kin-
deren bezetten topfuncties 
in tientallen overheidsbe-
drijven. Het ANC hobbelt 
van schandaal naar schan-
daal. Winnie Mandela, 
eredoctor aan de Universi-
teit Utrecht, betaalt haar 
schulden niet. Op 21 mei 
2013 kreeg ze de deurwaar-
der op bezoek. Zij vergren-
delde alle deuren. De deur-
waarder belde slotenmakers 
maar niemand durfde te komen. Op 16 augustus 2012 
schoot de oproerpolitie 34 stakende mijnwerkers dood. 
Aartsbisschop Tutu heeft uit protest zijn lidmaatschap 
van het ANC opgezegd. Maar waar zijn de Nederlandse 
anti-apartheidsactivisten? Zuid-Afrika is weer ‘ver weg’. 
Ze verstoppen zich.”

Verwacht u een mea culpa van de links-
‘progressieve’ figuren die het ANC steunden?

Bosma: Ik zou dat wel willen. Het is heel tragisch ei-
genlijk dat zoveel mensen zich tientallen jaren 100% 
hebben ingezet voor het ANC. In hun ogen was de 
blanke regering nazistisch en zou Zuid-Afrika na be-
vrijding daarvan beter worden. Dat is van A tot Z 
apekool gebleken, allemaal gelogen. En wij hebben 
dat als belastingbetaler moeten financieren. Met dat 
geld is terreur gepleegd door RaRa [Revolutionaire 
Anti-Racistische Actie], er zijn aanslagen gepleegd 
op allerlei bedrijven. En als je kritisch was over het 
ANC, was je meteen een racist. Dat was gewoon de 

cultuur in de jaren 80. De mensen die je noemt zijn 
nuttige idioten geweest die wel wat op hun geweten 
hebben.

Zou u het een goede ontwikkeling vinden dat de 
PVV minder focust op de islam en meer op immi-
gratie en etniciteit?
Bosma: Ik denk dat het heel belangrijk is om naar 
demografie te kijken. Daar gaat mijn boek ook over. 
Die overgang in Zuid-Afrika in de jaren 80 van een 
blanke naar een zwarte regering, kwam gewoon door 
demografie. Het aantal blanken als percentage van de 
totale bevolking werd kleiner. Als je 80% van de be-
volking uitmaakt kun je de baas spelen, maar met 18 
of 8% niet meer, en dat gebeurde gewoon. En dat zie 
je natuurlijk in Nederland in zekere zin ook, namelijk 
dat de oorspronkelijke Nederlanders een steeds klei-
ner gedeelte van de bevolking worden. Dat zal op de 
duur een groot probleem opleveren, want we worden 

dus gewoon een minder-
heid in ons eigen land.

Gelooft u dat een zoge-
naamde ‘superdiverse’ sa-
menleving zonder echte 
minder- of meerderhe-
den wél kan werken?

Bosma: Nee, dat is een to-
tale ramp. Het leidt tot een 
gebalkaniseerd land zon-
der Leitkultur. Er ontstaat 
dan een derdewereldland 
of zo. Helaas is dat wat er 
dreigt te gebeuren.

U staat bekend als een 
bijzonder fel criticus van ontwikkelingshulp. Wat 
is volgens u het fundamentele probleem?

Bosma: Er is geen enkele aanwijzing dat ontwikke-
lingshulp helpt. Het geld gaat vrolijk naar Zwitserse 
bankrekeningen van corrupte Afrikaanse leiders. Het 
Rode Kruis heeft een half miljard dollar ingezameld 
om huizen te bouwen in Haïti, er zijn er zes gebouwd. 
De rest van het geld is verdwenen. Economische groei 
is niet het gevolg van ontwikkelingshulp. Landen als 
Botswana en Zuid-Korea waren in de jaren 60 even 
arm. Vandaag hangt Botswana nog altijd aan het sub-
sidie-infuus. Zuid-Korea heeft echter nooit ontwikke-
lingshulp gekregen en is nu net zo rijk als het Westen. 
Het heeft met mentaliteit en cultuur te maken.

De Nederlandse journalist Joost Niemoller spreekt 
over een ‘doorbraak’ omdat Geert Wilders het op 
uw boekvoorstelling in zijn toespraak voor het 
eerst zou hebben gehad over ‘ons volk’. Ziet u dat 
ook zo?
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Bosma: Ik denk dat Geert dat voordien ook al wel 
had gedaan. Hij heeft alleszins al veel vaker over ‘het 
Nederlandse volk’ gesproken.

In zijn toespraak stelde Wilders ook dat “Afrika-
ners misschien nog geluk hebben omdat ze niet ge-
bukt gaan onder een islamitische meerderheid”. 
Bent u het daarmee eens?

Bosma: Ja, want de islam is een agressieve en intole-
rante ideologie. Dat maakt de kansen om te overleven 
als niet-islamitische minderheid wel erg klein. Maar 
een minderheid is een minderheid. Het betekent altijd 
dat je afhankelijk bent van de meerderheid om te over-
leven. Alles moet er op worden gericht om te voorko-
men dat wij in die situatie belanden.

Vindt u dat de focus meer op de kwantiteit van im-
migratie (en de demografische verhoudingen bin-
nen een samenleving) of op de kwaliteit (de aard en 
afkomst van de immigranten) moet liggen? 

Bosma: Wij zijn tegen de immigratie van mensen uit 
moslimlanden. Daarmee gaat het zowel om kwanti-
teit, nul, als om kwaliteit.

Wat is uw visie op de term ‘racisme’? 

Bosma: Het begrip ‘racisme’ wordt te pas en te onpas 
gebruikt. En zeer selectief. Als Zuid-Afrika vandaag 
114 rassenwetten heeft en er tienduizenden blanken 
worden ontslagen vanwege hun huidskleur, hoor je 
daar niemand over. Als niet-westerlingen racistisch 
zijn, wordt het eigenlijk nooit als racisme bestempeld.

Denkt u dat er, onder andere dankzij uw boek, een 
nieuw niet-politiek correct tijdperk op komst is?

Bosma: We zitten nog middenin een politiek correct 
tijdperk. Daar zie ik weinig in veranderen. Hooguit de 
verkeerde kant op. Elites zetten steeds meer hun hak-
ken in het zand. Hun multiculturalisme is hardvochti-
ger dan ooit. Ze zijn met geen mogelijkheid daar uit te 
halen. Het is echt iets psychologisch.

U wordt wel eens omschreven als de partij-ideoloog 
van de PVV. Wat vindt u daarvan?

Bosma: Ik zal mezelf nooit partij-ideoloog noemen. Ik 
zou ook niet weten wat precies onze ideologie is.

Op welk boek bent u het trotst? De ‘Schijn-elite van 
de valsemunters’ (Prometheus, 2011) of dit boek? 

Bosma: Beide betekenen veel voor me. Dit laatste 
boek heeft me veel meer tijd gekost, omdat ik heel veel 
archiefwerk heb moeten doen. Ik was bang voor heel 
negatieve reacties. Maar niemand in Nederland houdt 
nog van het ANC. Dat is goed nieuws. Niemand ver-
dedigt die club nog.

Opgetekend door Sam van Rooy

 

 
Het boek is hier te bestellen:  

http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/
martin-bosma
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Vlaams Belang wil  
betaalbare rusthuizen
Rusthuizen worden steeds minder betaalbaar: de 75.000 rusthuis-
bewoners betalen gemiddeld 51 euro per dag voor hun verblijf. Op 
maandbasis komt dit neer op het flinke bedrag van 1.500 euro, sup-
plementen als was, medicijnen of kapper niet inbegrepen. Daarmee 
ligt de prijs voor een rusthuisverblijf een stuk hoger dan het gemid-
delde pensioen in ons land, dat ongeveer 1.200 euro bedraagt. 

De voorbije 5 jaar steeg de prijs van 
een rusthuisverblijf met maar liefst 
20%. Een studie van Test-Aankoop 
toonde aan dat een rusthuisverblijf 
nu in 60% van de gevallen meer 
kost dan het maandinkomen van 
de resident. In 22% van de situa-
ties is de kloof zelfs meer dan 500 
euro. 

De oorzaak is duidelijk: de regerin-
gen schieten schromelijk tekort in 
de ondersteuning van de ouderen-
zorg. Normaal ontvangen rusthui-
zen via het RIZIV subsidies voor 
de verzorging voor zwaar zorgbe-
hoevende ouderen, waarmee ze 
zorgpersoneel betalen. Maar sinds 
2013 gebeurt dit niet meer. Het ge-
volg is dat rusthuizen kampen met 
een personeelstekort, waardoor de 
werkdruk stijgt. Wanneer rusthui-
zen toch extra personeel aanwer-
ven, wordt dit via een verhoging 
van de dagprijs doorgerekend aan 
de bewoners. Daarbij komt nog 
dat de Vlaamse regering sinds eind 

vorig jaar geen investeringssubsi-
dies meer toekent aan rusthuizen 
voor verbouwingen, omdat het 
subsidiesysteem wordt hervormd. 

DOORREKENING VAN 
KOSTEN

Rusthuisdirecteurs laten inmiddels 
weten dat ze bij gebrek aan subsi-
dies noodgedwongen de kost voor 
verbouwingswerken zullen moe-
ten doorrekenen aan de bewoners. 
Omdat de overheid in gebreke 
blijft, dreigt de gemiddelde prijs 
voor een verblijf in een rusthuis 
binnenkort op te lopen tot maar 
liefst 1.800 euro per maand, zo 
waarschuwen rusthuisdirecteurs. 
VB-voorzitter Tom Van Grieken 
confronteerde welzijnsminister Jo 
Vandeurzen in het Vlaams Par-
lement met de problematiek van 
de te dure rusthuizen. Die schoof 
de verantwoordelijkheid voor de 
problemen door naar de federale 
regering omdat de subsidies op 

basis van zorgzwaarte nog maar 
sinds 1 juli 2014 een Vlaamse be-
voegdheid zijn. Hij beloofde werk 
te zullen maken van een nieuw 
financieringssysteem voor de in-
vesteringssubsidies, maar ook van 
een “globale benadering” van de 
ouderenzorg, waarbij “rekening 
gehouden wordt met thuiszorg en 
andere vormen van ondersteuning”. 
“We hebben een ambitieus program-
ma dat een adequate oplossing moet 
bieden voor de financieringsproble-
men”, liet hij nog weten. 

MAXIMUMFACTUUR

Tom Van Grieken repliceerde: 
“Het blijft teleurstellend dat we ei-
genlijk sinds 2011 al weten dat de 
subsidies voor rusthuizen een Vlaam-
se bevoegdheid zouden worden en 
dat we nu nog steeds in onzekerheid 
leven. U kan overigens uw paraplu 
niet opentrekken, want u maakte 
zelf deel uit van de Federale Rege-
ring. U kunt geen pluim op uw hoed 
steken voor de manier waarop deze 
samenleving omgaat met de zorgbe-
hoevende ouderen die mee hebben 
gewerkt aan dit land zoals het nu is. 
Dat is zeer triest.”

De Vlaams Belang-voorzitter pleit-
te – naar analogie met de maxi-
mumfactuur voor medische kosten 
– voor een wettelijke begrenzing 
van wat een oudere moet betalen 
in een rusthuis: “Minister, ik had 
u graag voor een maximumfactuur 
horen pleiten. Ik vind dat daar echt 
nood aan is. De vorige Vlaamse Re-
gering had dit punt tenminste nog 
in het beleidsplan opgenomen. Deze 
Vlaamse Regering heeft dat niet meer 
gedaan. Volgens mij is een maxi-
mumfactuur nu het minimum dat 
we zouden kunnen invoeren.” 

Wim Van Osselaer

Een maximumfactuur invoeren, is het  
minimum wat de regering moet doen. 
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Ritueel slachten: Vlaamse en  
Brusselse overheid laten begaan
Over het islamitische offerfeest en het bijhorende rituele slachten is 
het laatste woord nog lang niet gezegd en geschreven. In principe is 
het nochtans heel eenvoudig: het onverdoofd kelen van dieren is bij 
wet verboden. Maar voor religieuze feesten zoals het offerfeest wordt 
een uitzondering voorzien, waarbij het onverdoofd slachten in erken-
de slachtinrichtingen is toegestaan. Kortom: de wetten van het land 
werden reeds aangepast aan de wetten van de islam.

Het standpunt van het Vlaams 
Belang én van dierenrechtenorga-
nisaties is duidelijk: onver-
doofd slachten zou overal 
en altijd moeten verboden 
worden. Helaas hebben de 
verantwoordelijke ministers 
in Vlaanderen en Brussel dat 
net anders begrepen. Vlaams 
minister Ben Weyts (N-VA) 
verkondigde onlangs nog 
met luide trom dat hij het 
onverdoofd slachten in tijde-
lijke slachtinrichtingen zou 
verbieden. Weinig specta-
culair natuurlijk, aangezien 
hij daarmee niets meer doet 
dan de Europese richtlijn ter 
zake toepassen. Helaas heeft 
Weyts niet de moed om – 
zoals het in heel wat andere 
Europese landen al wel het 
geval is – het ritueel slachten 
volledig te verbieden. Dus 
ook in de erkende slachtin-
richtingen.

BELASTINGGELD 
VOOR BLOEDBAD

De halfslachtige beslissing 
van Weyts om het ritueel onver-
doofd slachten van dieren nog 
steeds toe te laten is dan ook een 
slag in het gezicht van elke dieren-
vriend en een schande voor een fat-
soenlijke samenleving. In de Ant-
werpse stadsbegroting voor 2015 
werd dan weer maar liefst 184.750 
euro ingeschreven voor het of-
ferfeest. Filip Dewinter: “Ook in 
2015 voorziet Antwerpen opnieuw 

belastinggeld voor de rituele onver-
doofde slacht. Stop met het pompen 

van belastinggeld in het verderfelijke 
offerfeest!”

GEEN DRAAGVLAK

In Brussel gaat men zelfs nog ver-
der met de toegevingen aan de 
moslimgemeenschap. Tegen de wet 
in liet staatssecretaris van Dieren-
mishandeling Debaets (CD&V) 

weten dat ook het onverdoofd af-
slachten van dieren in tijdelijke 
slachtplaatsen zal worden toege-
staan. Want, zo zegt Debaets: “Er 
is bij de moslims in Brussel geen 
draagvlak om het onverdoofd slach-
ten te verbieden.” Hallo? Staat ‘het 
draagvlak bij de moslims’ dan bo-
ven de wetten van dit land?  Uit 
een ruime bevraging bleek trou-

wens dat in Brussel 83% 
van de bevolking tégen 
het onverdoofd slachten 
is. Met andere woorden: 
er bestaat bij een groot 
deel van de Brusselse be-
volking geen draagvlak 
voor religieus fanatisme. 
Maar daar trekt mevrouw 
de staatssecretaris zich 
blijkbaar heel wat minder 
van aan. 
Nog volgens Debaets: 
“Wie denkt dat je in dit 
complexe gewest [Brussel 
dus] met al zijn geloofsge-
meenschappen en zijn meer 
dan vijftig procent mensen 
van buitenlandse origine 
dit verbod zomaar kunt 
uitvaardigen, is niet rea-
listisch.” Lees: wie denkt 
dat islamieten in Brussel 
de wetten van het land 
boven de religieuze regels 
stellen, is niet realistisch.

Dierenrechtenorganisatie 
GAIA heeft al laten we-

ten naar de rechtbank te stappen 
indien Brussel tegen iedere wetge-
ving in het ritueel slachten zal blij-
ven tolereren en ondersteunen. Het 
Vlaams Belang hoopt dat GAIA in 
deze voet bij stuk houdt. De barba-
rij mag in dit land niet langer wor-
den getolereerd. Ook niet omwille 
van religieuze motieven.

Stijn Hiers

Barbarij mag niet langer  
worden getolereerd. 
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Filip Dewinter verkiezings- 
waarnemer bij de Ottomanen
Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni bevond Kamerlid Filip 
Dewinter zich in Turkije als verkiezingswaarnemer. Dewinter hield 
er toezicht op het eerlijk verlopen van de verkiezingen. Het toezicht 
vindt plaats in het kader van het Belgisch lidmaatschap van de OVSE 
(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).

Zeker gezien de antidemocratische 
en vrijheidsbeperkende ontwikke-
lingen in het islamiserende Turkije, 
heeft Filip Dewinter de Turkse ver-
kiezingen met argusogen gevolgd. 
Bij zijn vertrek liet hij weten: “Ik 
ga niet naar Turkije als slippendrager 
van Erdogan, maar om het regime te 
bekritiseren.” 

ERDOGAN

In de aanloop naar de verkiezingen 
van 7 juni 2015 deed de Turkse 
president Recep Tayyip Erdogan 
(AKP) uitspraken die niets aan de 
verbeelding overlieten, zoals: “Ver-
overing gaat over Mekka, over Sala-
din. Het gaat over het opnieuw hijsen 
van de vlag van de islam boven Jeru-
zalem (...) Verovering betekent Tur-
kije weer terug op de been brengen.” 

Erdogans steun voor de jihadisten 
van Hamas en Islamitische Staat 
is genoegzaam bekend. Erdogan 
slaagde er zelfs in om in Hasselt 
vele duizenden kennelijk slecht-
geïntegreerde Turkse aanhangers te 
komen opjutten met zijn islamise-
rende, neo-Ottomanistische taal. 
Van Erdogan zijn onder meer deze 
uitspraken bekend: “Je kunt niet 
seculier en moslim tegelijk zijn. De 
anderhalf miljard moslims in de we-
reld wachten op de opstand van het 
Turkse volk. We zullen in opstand 
komen. Met goedkeuring van Allah 
zal de rebellie beginnen.”

“De minaretten zijn onze bajonet-
ten, de koepels onze helmen, de mos-
keeën onze barakken en de gelovigen 
onze soldaten.”

En last but not least: “Democratie is 
als een tram, als je de halte bereikt, 
stap je uit.”

STEEDS ISLAMITISCHER

Erdogan meent wat hij zegt: via 
diverse maatregelen wordt Turkije 
stap voor stap islamitischer en dus 
onvrijer. Hoofddoeken worden 
aangemoedigd en overal toegela-
ten; islam in het onderwijs wordt 
belangrijker; niet-islamitische 
minderheden krijgen het moeilij-
ker; arrestaties van critici en jour-
nalisten zijn schering en inslag. 
Seculiere Turken stellen dat Erdo-
gan een vijandig beleid voert tegen 
vrouwen, jongeren en homoseksu-
elen en dat hij de persvrijheid noch 
de vrijheid van denken respecteert. 
Erdogan treedt de scheiding der 
machten met voeten en wil zijn 
presidentiële macht uitbreiden ten 
koste van het parlement.

CONCLUSIE DEWINTER

Filip Dewinter observeerde en 
controleerde de verkiezingen in 
vier stem- en telbureaus in de 
Turkse hoofdstad Ankara; hij had 
gesprekken met de vertegenwoor-
digers van de belangrijkste Turkse 
partijen, de media, de Hoge Turkse 
Verkiezingsraad en de Belgische 
ambassadeur in Turkije. Zijn con-
clusie is niet mals: 
“Turkse verkiezingen zijn een ver-
plichte oefening van een democratie 
in verval. In de stembureaus heerst 
vooral georganiseerde chaos. Ma-
nipulaties, grondwetsovertredingen 
en gefoefel zijn schering en inslag. 

De verkiezingen in Turkije zijn dus 
allesbehalve eerlijk, correct en de-
mocratisch verlopen. De regerende 
AKP-partij van president Erdogan 
heeft van de verkiezingen een schijn-
vertoning gemaakt, een democratie 
onwaardig. Deze verkiezingen zijn 
een zoveelste bewijs dat Turkije niet 
en nooit een Europees land kan en 
mag worden.”

OPDOFFER VOOR ERDOGAN

De pro-Koerdische Democratische 
Volkspartij (HDP) zorgde met 
12,6 procent voor de verrassing 
door de hoogste kiesdrempel ter 
wereld (10%) te overstijgen. De ul-
tranationalistische MHP klom van 
13,1 naar 16,5%. Met 41% van de 
stemmen kreeg de islamitische par-
tij AKP van Erdogan een opdoffer: 
voor het eerst in 13 jaar heeft de 
AKP geen meerderheid meer. De 
AKP moet dus op zoek naar coa-
litiepartners en Erdogan moet zijn 
antidemocratische ambities allicht 
opbergen. 

Filip Dewinters verkiezingsdag-
boek vanuit Turkije is te lezen op 
zijn website: www.fdw.nu

Sam van Rooy  
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Dertig jaar ‘Schengen’
Recente grenscontroles toonden aan dat het ‘Verdrag van Schengen’ 
dreigt te verworden tot een vrijgeleide voor illegale immigratie en 
grensoverschrijdend banditisme.

Op 14 juni 1985 werd in het 
Luxemburgse grensdorp Schengen 
het eerste verdrag over de afschaf-
fing van de Europese binnengren-
zen ondertekend. Van de aanvan-
kelijke euforie is dertig jaar later 
niet veel meer overgebleven, en dat 
heeft zo zijn redenen. De vreugde 
over het feit dat men bij reizen 
naar een ander Europees land geen 
identiteitskaart meer hoeft voor te 
leggen, heeft immers stilaan plaats-
gemaakt voor het besef dat ook 
illegalen, rondreizende gelukszoe-
kers en criminelen dat niet langer 
hoeven te doen, met alle gevolgen 
vandien. 

ERNSTIG VEILIGHEIDS-
PROBLEEM

Dat de onbeperkte vrijheid van 
verkeer niet alleen wordt benut 
door mensen die de bezienswaar-
digheden in onze contreien wil-
len komen bewonderen, werd nog 
eens duidelijk toen naar aanleiding 
van de G7-top aan de Duitse bin-
nengrenzen een uitzonderlijke keer 
wél controles plaatsvonden. De  re-
sultaten van deze acties, die er in 
feite op gericht waren te vermijden 
dat reltoeristen  naar Duitsland 

zouden afzakken, zijn zonder meer 
ontluisterend. In een tijdsspanne 
van nauwelijks twee weken (tus-
sen 26 mei en 9 juni) rekende de 
Duitse politie niet minder dan 135 
mensen in tegen wie een interna-
tionaal arrestatiebevel liep, dub-
bel zoveel dan tijdens eenzelfde 
periode zonder controles. Alles bij 
elkaar registreerde de politie niet 
minder dan 1.056 personen die op 
een of andere opsporingslijst ston-
den en werden 3.517 personen 
tijdelijk aangehouden. In dezelfde 
tijdsspanne werden daarenboven 
liefst 10.555 (!) personen onder-
schept die illegaal het land wilden 
binnenkomen. Geconfronteerd 
met deze cijfers sprak de Beierse 
minister van Binnenlandse Zaken, 
Joachim Hermann, van “een ernstig 
veiligheidsprobleem”: “Kennelijk is 
het mogelijk om zonder veel proble-
men de buitengrenzen van de Schen-
genruimte te overschrijden en zich 
dan vrij en zonder papieren binnen 
de ruimte te verplaatsen. Er is iets 
dat niet werkt.” Zoveel is duidelijk. 

Voor de volledigheid voegen we er 
nog aan toe dat het hier ging om 
steekproefsgewijze en vooraf aan-
gekondigde controles. Ietwat slim-

mere criminelen, mensensmok-
kelaars en illegalen hebben dus de 
G7-top heus niet afgewacht om de 
grens over te steken. Dat konden 
ze eerder namelijk probleemloos 
doen – en dat kunnen ze vandaag 
helaas opnieuw. 

GRENZEN  
OVERSCHREDEN

Alhoewel dat beslist niet de bedoe-
ling was, maakte de recente top 
van de G7 nog eens duidelijk dat 
de grenzen van ‘Schengen’ – letter-
lijk en figuurlijk – zijn overschre-
den. Tegelijk werd aangetoond 
dat gerichte grenscontroles wel 
degelijk een doeltreffend middel 
zijn om illegale immigratie en (de 
import van) criminaliteit tegen te 
gaan. Wanneer de dames en heren 
toppolitici – terecht overigens – 
van oordeel zijn dat grenscontroles 
een afdoend middel zijn om hun 
veiligheid tijdens een internatio-
nale conferentie te garanderen, dan 
zijn ze dat ook om de dagelijkse 
veiligheid van de modale burger 
te garanderen. Wanneer een inter-
nationale top wordt beschouwd 
als een “mogelijke bedreiging voor 
de openbare veiligheid en de nati-
onale veiligheid” die grenscontro-
les rechtvaardigt en noodzakelijk 
maakt, zijn de toenemende grens-
overschrijdende bendecriminaliteit 
en de nooit geziene instroom van 
illegalen dat minstens evenzeer. 
Acties zoals die recent in Duitsland 
plaatsvonden, mogen dan ook niet 
beperkt blijven tot gelegenheden 
zoals de top van de G7. Lidstaten 
moeten kunnen overgaan tot het 
instellen van grenscontroles wan-
neer zij dat nodig achten. Diege-
nen die zich hiertegen uit ideolo-
gische blindheid blijven verzetten, 
ontpoppen zich de facto tot mede-
plichtigen van mensensmokkelaars 
en andere criminelen. 

Dirk De Smedt
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Van Oostenrijk tot Denemarken 
Er is hoop voor Europa: bij verkiezingen die recent in Oostenrijk en 
Denemarken plaatsvonden, gingen rechts-nationale partijen er spec-
taculair op vooruit.

Om te beginnen is er Oostenrijk, 
waar op 31 mei twee nieuwe deel-
staatparlementen werden gekozen. 
In Burgenland, de meest oostelijk 
gelegen deelstaat van de Alpenre-
publiek, ging de FPÖ – de partij 
waarmee het Vlaams Belang reeds 
vele jaren goede contacten onder-
houdt en die ook deel uitmaakt 
van de nieuwe fractie in het Euro-
pees parlement – er met een score 
van 15 procent (+ 6) opvallend op 
vooruit.

HISTORISCH

Nog sensationeler nieuws kwam 
er uit de naburige deelstaat Stei-
ermark. Daar draaide de stem-
busslag uit op een nog zwaardere 
nederlaag voor de regerende chris-

tendemocraten en socialisten, die 
beiden een verlies van zowat 9 
procent moesten incasseren. De 
enige en onbetwiste winnaar was 
ook hier de FPÖ, die doorstootte 
tot liefst 26,8 procent en daarmee 
haar stemmenaantal zowat wist te 
verdrievoudigen. FPÖ-voorzitter 
Heinz-Christian Strache sprak op 
de verkiezingsavond niet zonder 
reden over een historische ver-
kiezingsdag: nog nooit in haar 
geschiedenis scoorde de partij in 
beide deelstaten zo sterk. De resul-
taten die de ‘Freiheitlichen’ op 31 
mei wisten neer te zetten, beloven 
alvast electoraal vuurwerk voor de 
verkiezingen die later dit jaar in 
Wenen en Oberösterreich plaats-
vinden.

RECORD

Over naar Denemarken, waar op 
18 juni een nieuw parlement werd 
gekozen. Zoals voorspeld, kwam 
het daarbij tot een nek-aan-nek-
race tussen het linkse en het rechtse 
blok, respectievelijk goed voor 48,1 
en 51,9 procent van de stemmen. 
Het meest opmerkelijke was even-
wel het feit dat de overwinning van 
het ‘rechtse blok’ alleen te danken 
was aan de spectaculaire winst van 
de rechts-nationale Deense Volks-
partij. Die vestigde met een score 
van 21,1 procent (+8,8) niet alleen 
een electoraal record, maar groeide 
meteen ook uit tot de tweede for-
matie van het land en daarmee 
tot een politieke factor waarmee 
rekening moet gehouden worden. 
Kristian Thulesen Dahl, de nieuwe 
voorzitter van de Deense Volkspar-
tij, liet ondertussen al weten dat 
zijn partij niet zozeer geïnteres-
seerd is in ministerposten, maar 
wel in maximale politieke invloed. 
Absolute voorwaarden voor even-
tuele gedoogsteun aan een liberaal-
conservatieve minderheidsregering 
zijn voor de Deense Volkspartij 
onder meer een strakke immigra-
tiewetgeving, de herinvoering van 
gerichte grenscontroles, en niet 
in het minst sociale maatregelen 
ter handhaving van de typische 
Deense verzorgingsstaat – een ter-
rein dat vroeger exclusief door de 
linkerzijde werd geclaimd. 

SIGNAAL

Of men het nu graag hoort of niet: 
de verkiezingsoverwinningen van 
de FPÖ en de DVP tonen aan dat 
de ideeën van rechts-nationale par-
tijen in Europa - voor identiteit 
en sociale rechtvaardigheid, tegen 
onveiligheid, massa-immigratie en 
EU-bemoeizucht - steeds verder 
ingang vinden.

Dirk De Smedt
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FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache: grote 
overwinnaar van de deelstaatverkiezingen in 

Burgenland en Steiermark.
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Een levendig beeld van de repressie 
Oudere lezers zullen zich waarschijnlijk nog wel de beruchte televisie-
reeksen herinneren die toenmalig VRT-journalist Maurice De Wilde 
in de jaren 80 van vorige eeuw maakte omtrent de collaboratie en wat 
daarmee verband hield. In dat kader namen De Wilde en zijn ploeg 
vele tientallen vraaggesprekken af van een aantal betrokkenen. Daar-
bij kwam uiteraard ook de repressie regelmatig aan bod. Veel van dat 
materiaal kon evenwel niet worden uitgezonden omdat voor het ma-
ken van uitzendingen nu eenmaal streng geselecteerd moet worden.

Geert Clerbout, histo-
ricus van opleiding en 
werkzaam bij de VRT, 
heeft deze vraagge-
sprekken systematisch 
doorgenomen en als 
basis gebruikt om een 
boek over de repressie 
te schrijven. Dit mate-
riaal werd zijdelings nog 
wat aangevuld met een 
aantal getuigenissen die 
elders te vinden zijn en 
gekaderd in een ruimere 
context. Het bijzondere 
aan dit boek is dat de 
auteur dus regelmatig de 
betrokkenen zelf aan het 
woord laat door ruim te 
citeren uit getuigenis-
sen van wie erbij was. 
Daarbij komen in de 
eerste plaats de slachtof-
fers aan het woord, maar 
ook de visie van andere 
betrokkenen bij het re-
pressiegebeuren, zoals 
verzetsstrijders, rechters 
en advocaten, komen op 
die manier aan bod en 
worden zo met elkaar ge-
confronteerd. Dit boek is dus geen 
saaie theoretische uiteenzetting en 
een droge opsomming van statis-
tieken geworden, maar geeft een 
levendig beeld van wat de repressie 
was en hoe ze door de betrokkenen 
werd ervaren. Samen met een vlot-
te stijl, tientallen illustraties en een 
aangename vormgeving, maakt dit 
dat de tekst zeer vlot leesbaar is 
en voor een ruim publiek toegan-
kelijk. De behandelde stof werd 
overigens keurig gestructureerd 

volgens de verschillende 
vormen die de repressie aannam 
en de verschillende fasen die zich 
voordeden, zodat het werk ook 
zeer overzichtelijk is.

GENUANCEERD?

Na 70 jaar is het nog altijd zeer 
moeilijk om onbevooroordeeld en 
genuanceerd over de repressie te 
schrijven, maar Clerbout onder-
neemt doorgaans wel een eerlijke 
poging om dat te doen, ook al 

lukt hem dat niet altijd. Sommige 
woordkeuzes van de auteur zijn 
nogal gekleurd, moraliserend of 
stigmatiserende veralgemeningen 
(“profiteurs”, “verraders”, “zich mis-
dragen”…) en bepaalde stellingen 
zijn aanvechtbaar. Ook zijn einde-
valuatie van de repressie, gebaseerd 
op enkele gekleurde ‘wetenschap-
pelijke’ studies, is bedenkelijk. 

Zo wordt gesteld dat de 
rechten van de verdedi-
ging werden gerespec-
teerd, dat de repressie 
niet anti-Vlaams was, dat 
er objectief werd gevon-
nist en dat de repressie 
in eer en geweten werd 
gevoerd. Dat zijn evenwel 
Belgische mythes die in 
schril contrast staan met 
de vele getuigenissen die 
in het boek zelf aan bod 
komen en die daarvan het 
tegendeel bewijzen.

RAVAGES

Dit neemt niet weg dat 
dit boek zeer lezenswaard 
is. De sterke kant ervan is 
dat het in volle omvang 
het menselijke leed in 
zijn verschillende vormen 
naar voor brengt dat door 
de repressie werd veroor-
zaakt. Wie enig inzicht 
wil krijgen in de mense-

lijke ravages die de repressie heeft 
aangericht en in de enorme schen-
dingen van de mensenrechten die 
daarmee gepaard gingen, bevelen 
we dit boek zeker aan. 

Peter Lemmens

CLERBOUT Geert. En nu gaan ze 
boeten! Repressie tegen zwarten 

in Vlaanderen na WO II.  
Leuven, Uitgeverij Van Halewyck, 

2015, 222 p.
ISBN:  978-94-6131-365-2

Prijs: € 22,50
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Ondergang van Nederlands-Indië
De politieke correctheid eist dat het kolonialisme zonder enige nuance 
verketterd wordt, maar na de bloedige en uitsluitend op winstbejag 
gebaseerde periode van de Verenigde Oostindische Compagnie had 
het verlichte koloniale bestuur ook veel goeds gebracht: de welvaart 
was toegenomen, de eindeloze oorlogen tussen de verschillende isla-
mitische eilandstaatjes waren onder de Pax Neerlandia beëindigd, de 
slavernij was in 1860 afgeschaft en het islamitische piratennest Atjeh 
was na een bloedige oorlog uitgerookt en bezet. 

De misbruiken die Edward Dou-
wes Dekker aan de kaak stelde in 
Multatuli waren reëel, maar verge-
leken met de voorgaande situatie, 
en zelfs vergeleken met de vroegere 
ongeremde uitbuiting door inland-
se feodale hoofden, was het een 
aanzienlijke verbetering, al bleven 

die vorsten, vooral in de zogenaam-
de buitengebieden ten oosten van 
Java, onder Nederlandse supervisie 
aan de macht. In 1928 en 1929 
waren er op Java en in Atjeh nog 
hevige opstanden geweest tegen het 
Nederlandse gezag, en in 1933 brak  
de beruchte muiterij op de kruiser 
De Zeven Provinciën uit. De blan-
ke officieren en bemanningsleden 
werden opgesloten, inlands mari-
nepersoneel nam het schip over en 
stoomde ermee op naar de vlootba-
sis Soerabaja. Na een mislukte po-
ging tot bemiddeling, gooide een 
Nederlandse piloot op eigen initi-
atief, tegen het bevel van de marine 

in, een bom op het voordek van De 
Zeven Provinciën. De muiters kwa-
men als bij toverslag tot inkeer. Ze 
gaven zich onmiddellijk over. Het 
had een waarschuwing moeten 
zijn: voor het eerst hadden inheem-
sen van verschillende volkeren – 
“landaarden”, zegde men toen - uit 

Nederlands-Indië samengespannen 
tegen het koloniale bestuur. Tot 
dan had er geen overkoepelend 
‘Indonesisch’ nationaal bewustzijn 
bestaan. Het woord ‘Indonesië’ 
was zelfs pas in 1922 bedacht door 
tegenstanders van het koloniale 
bestuur. De meeste inwoners van 
de kolonie voelden zich Javanen, 
Minangkabauers, Menadonezen, 
Soendanezen of Ambonezen, die 
we nu Zuid-Molukkers noemen. 
De muiterij was een eerste teken 
dat het beleid van ‘verdeel en heers’ 
had gefaald. Wat nog niet bete-
kende dat er een echt nationaal ‘In-
donesisch’ gevoel was ontstaan. Er 

was waarschijnlijk wel een gemeen-
schappelijke afkeer tegen de kolo-
niale overheersing, maar vrijwel alle 
‘Indonesische nationalisten’ uit het 
interbellum waren linkse, islamiti-
sche, in Nederland opgeleide intel-
lectuelen uit de heersende Javaanse 
klassen.

JAPANSE DOODSKLOKKEN

De eerste doodsklok luidde over 
Nederlands-Indië  in 1937,  toen 
de Japanners een invasie begonnen 
in het hartland van China,  waar 
de nationalistische regering verwik-
keld was in een wanhopige oorlog 
tegen de communistische guerrilla 
van Mao Zedong. Sommige histo-
rici beschouwen dit als het echte 
begin van de Tweede Wereldoor-
log. De tweede doodsklok luidde 
natuurlijk in 1940, toen het Ne-
derlandse moederland werd bezet, 
Frankrijk capituleerde en Groot-
Brittannië al  zijn krachten moest 
concentreren op de oorlog tegen 
de Asmogendheden. De Japanners 
kregen nu helemaal vrij spel. Ze 
stuurden zelfs troepen naar Frans 
Indochina. Vandaaruit kon hun 
luchtmacht grote delen van Neder-
lands-Indië bestrijken. Japan was 
voor zijn aanvoer van ijzer en olie 
grotendeels afhankelijk van im-
port uit de VS. President Roosevelt 
hoopte dat een embargo op olie en 
ijzer de Japanners zou dwingen hun 
troepen uit Indochina en China te-
rug te trekken. Maar de Japanners 
kozen voor de confrontatie. Op 7 
december vielen ze Pearl Harbour 
aan, enkele uren later de Filippij-
nen. Kort daarop volgden Malaya,  
Birma en Nederlands-Indië. De 
Nederlanders hadden het gros van 
hun troepen geconcentreerd op 
het hoofdeiland Java, in de hoop 
daar te kunnen standhouden tot er 
Britse en Amerikaanse versterkin-
gen kwamen. Maar de Britse vloot 
leed twee verschrikkelijke nederla-
gen in de Golf van Bengalen en in 
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de Golf van Thailand. Een inder-
haast gevormd eskader van Britse, 
Nederlandse, Amerikaanse en 
Australische kruisers en destroyers 
leed zware verliezen in twee opeen-
volgende zeeslagen in de Javazee. 
De Japanners beheersten de zeeën 
en ze hadden luchtoverwicht. Er 
zouden geen versterkingen komen.  
De Japanners konden ongehin-
derd overal para’s droppen en 
landingen uitvoeren. Op 9 maart 
1942 moesten de Nederlanders 
onvoorwaardelijk capituleren. 
De blanken werden in kampen 
geïnterneerd, mannen en vrou-
wen afzonderlijk. Dit waren geen 
vernietigingskampen zoals bij de 
nazi’s of de sowjets, maar min-
stens 13% van de burgergevan-
genen stierf door mishandeling, 
uithongering of door ziekten. 
Zendingen met voedsel en me-
dicijnen werden meestal door 
de Japanners in beslag genomen. 
Vele Nederlandse vrouwen wer-
den verkracht of als prostitués 
in soldatenbordelen geplaatst. 
Van de mannelijke krijgsgevan-
genen, die vaak dwangarbeid 
moesten verrichten, crepeerden er 
zo’n 20%. Vijf keer meer dan in 
westerse krijgsgevangenenkampen. 
Ook voor de gewone inlanders was 
het Japans bestuur wreder en mee-
dogenlozer dan het koloniale.

SLAVERNIJ EN  
UITHONGERING

Voor Soekarno en Mohammed 
Hatta, die al lang ijverden voor de 
onafhankelijkheid van Indonesië, 
was het Japanse schrikbewind ech-
ter een gouden kans. Zonder enige 
scrupules sloten zij een infaam 
akkoord met de bezetters: in ruil 
voor Japanse steun aan de onafhan-
kelijkheid mochten de Japanners 
miljoenen Indonesiërs – ook Java-
nen als Soekarno zelf! - als dwang-
arbeiders gebruiken in Indonesië 
zelf en in andere bezette landen. 

Bovendien mochten zij krachtens 
dat akkoord massaal voedsel uit 
Indonesië weghalen, wat leidde tot 
een hongersnood die naar schatting 
één miljoen slachtoffers eiste. Dàt 
soort infame collaboratie is in be-
zet Europa nooit voorgekomen… 
En natuurlijk vroegen en kregen de 
Japanners een groot aantal ‘comfort 

girls’, waaronder dus ook Neder-
landse vrouwen. Soekarno en Hatta 
vormden een marionettenregering 
met een eigen leger onder Japanse 
supervisie. Die regering – ongeloof-
lijk maar waar! – kon na de oorlog 
gewoon aan de macht blijven. Na 
de Japanse capitulatie, en voor 
er Nederlandse en Britse troepen 
naar Indonesië gestuurd konden 
worden, braken grootscheepse po-
groms uit tegen Europeanen, Chi-
nezen en Indonesische christenen. 
Vooral islamitische en communisti-
sche benden maakten zich daaraan 
schuldig.  Zelfs vele vrouwen die 
de Jappenkampen hadden over-
leefd, werden na de oorlog nog ver-
moord. De anderen werden in de 
Jappenkampen gegijzeld gehouden 
om Nederland te chanteren en de 
onafhankelijkheid af te dwingen. 
Soekarno’s marionettenlegertje viel 

zelfs de Britse troepen aan die naar 
Indonesië waren gestuurd om de 
Japanners te ontwapenen. Maar 
zelfs dat leidde niet tot zijn onder-
gang: behalve in Nederland werd 
hij overal erkend als de legitieme 
woordvoerder van de Indonesische 
onafhankelijkheidsbeweging. De 
Nederlanders zouden nog tot 1949 

trachten het land manu militari 
te heroveren, maar zonder enige 
buitenlandse steun. Soekarno 
speelde het diplomatieke spel 
veel sluwer en hij had de tijds-
geest van dekolonisatie mee. Dat 
hij een schoft was die zijn eigen 
mensen had laten verhongeren 
en als slaven laten verkopen, dat 
was voor niemand een argument. 
Hij was immers een kleurling en 
de Nederlanders waren blanken. 
Soekarno werd de eerste presi-
dent van het onafhankelijke In-
donesië en zelfs een kopstuk van 
de beweging van niet-gebonden 
landen, die echter zeer snel dege-
nereerde tot een hulpkorps van 
het Oostblok. 

EPILOOG 

Soekarno leunde ook inzake bin-
nenlands beleid steeds nauwer aan 
bij de communisten, maar dat werd 
zijn ondergang: een mislukte mili-
taire staatsgreep met stilzwijgende 
goedkeuring van de Indonesische 
communisten leidde tot een tegen-
coup, waarbij Soekarno alle feite-
lijke macht verloor. En uit wraak 
werden niet alleen alle communis-
ten afgeslacht, maar ook een flink 
deel van de Chinezen in Indonesië, 
van wie de meesten niets met het 
communisme te maken hadden. 
Daarbij vielen ongeveer één mil-
joen doden. In één maand werden 
meer mensen gedood dan in de 
drie eeuwen Nederlands bestuur. 
De Indonesiërs waren wreder voor 
elkaar, dan de  koloniale heersers 
ooit waren geweest. 

Marc Joris
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www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!
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einregistratie webhosting webdesign
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Vlaams Belang. 

U kan zich gratis abonneren door 
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org
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Kommer en Kwel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

De nieuwe koning wilde een geste doen aan zijn ministers omdat zij het al bijna een jaar hadden uitgehouden 
bij elkaar en hij nog geen echte klachten had gehoord van de burgemeester van Antwerpen. Hij wilde een 
vrolijk feestje organiseren in de tuinen van het paleis, waarbij hij zelf voor animatie zou zorgen. Hoezeer zijn 
kabinetschef ook had aangedrongen om misschien eventueel toch maar eens te denken aan een goed georgani-
seerd programma, hij wilde er niet van weten. Het moest allemaal spontaan en niet te strak gaan, want hij 
wilde van dat loodzware imago af. De ambiance zou er vanzelf wel komen. Zo gezegd, zo gedaan… Alleen 
de kabinetschef was er niet gerust in. 

Het was een stralende namiddag toen zijn ministers zich aanmeldden, strak in het pak als naar gewoonte. 
De koning verwelkomde hen in bermuda-short, teenslippers en een cocktailhemd, en lurkend aan een fristi 
met rietje. De verbazing was groot, zeker toen zij werden aangemaand hun das en hun jas uit te trekken en 
zo mogelijk cabinettards met korte broeken, sandalen en polohemdjes te laten aanrukken… Een uurtje later 
stonden zij daar dan allen in zomerse outfit enigszins onwennig te genieten van een longdrink, gebaseerd op 
fristi. De ministers vroegen zich af wat de koning van plan was, vooral toen hij hen plots aanspoorde om in 

een grote kring te komen staan en net als bij de scouts van Laken het 
lied ‘Vrolijke vrienden’ aan te heffen. Vooral Kris Peeters kreeg het 
nogal moeilijk en keek meer naar de hemel dan naar zijn collega’s. 
Hij hoopte dan ook dat de koning straks verstoppertje zou willen 
spelen, zodat hij zich voor een tijdje uit de voeten zou kunnen 

maken. Alexander De Croo bewoog houterig heen en weer en zong zo 
vals als een kat, terwijl Pieter De Crem in grote vorm was en – net terug 
van een leuke handelsmissie in Hawaï – een heus buikdansje ten beste 
gaf met de armen in de lucht. Maggy en Elke en Jacqueline vonden het 
een sterk staaltje van hun slanke mannelijke collega… De koning vond 
het allemaal erg leuk en draaide vrolijk met zijn handen in de lucht. De 

Crem, in een vorig leven nog minister van Oorlog, Kanonnen en Gewe-
ren, zei dat hij een leuk spel in de wagen had liggen dat hij wel eens met 

zijn kinderen speelde. Het werd meteen gehaald en voor velen was het 
bekend: KUBB, een handig gooispel waarbij twee ploegen met houten 
stokken na het omverwerpen van elkaars bakens uiteindelijk de ko-
ning moeten omvergegooid krijgen. Toen het spel werd uitgelegd, was 
de koning wild enthousiast en begon hij meteen in de handen te klap-
pen. Wanneer het hem echter langzaam duidelijk werd dat uiteinde-

lijk de koning moest uitgeschakeld worden, verschraalde zijn blik, 
slikte hij eens en riep hij langzaam rood aan. Hij stotterde en 
stortte zich jeremiërend  in de armen van zijn eega. Dat was niet 
de bedoeling van zijn tuinfeest! Ook al probeerde de kabinets-
chef hem uit te leggen dat het maar een spelletje was, de koning 
was razend en wilde zijn ministers voorlopig niet meer zien. En 
naar het geplande ijsje later op de middag konden ze ook fluiten. 

Op zijn hurken en met zijn armen op de knieën ging hij in  een 
hoekje zitten en staarde bokkend voor zich uit. Afgelopen was het!

Zowat iedereen was blij dat men naar huis kon. Kris Peeters niet 
in het minst. Er kwam warempel een brede glimlach op zijn gelaat 
toen hij de oprijlaan verliet.
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VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
BAKPOEDER

stuur uw oplossIng 
voor 17 augustus  

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

Hendrik De Vloed, Melle
Freddy Byttebier, Deerlijk
Michel Quaeyhaegens, Kalmthout
Tom Eelbode, Hofstade
Rembert Noëz, Mechelen
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 17 augustusKalender

VRIJDAG 10 JULI 
STEKENE. 11 juli-viering met Bar-
bara Pas. Samenkomst aan het centraal 
kerkhof om 11u., daarna gezellig eten en 
samenzijn in Spijshuis Straffe Kost, Hei-
str. 66. Org.: Dr. Geert De Rijcker-Kring. 
Inl.: Koen De Cock, 0478 43 90 10. 
ANTWERPEN. Kaas- en wijnavond 
in Ontmoetingscentrum Jacob van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 19u. 
Inl.: OCJVM, 03 231 08 45 (woe, do en 
vrij: 13u.-16u.). 
GROBBENDONK. Vlaams Tuinfeest 
van Vl@s-Grobbendonk, Guilliam 8 om 
19.30u. Inl.: Lut Cateau, 014 51 60 55. 

ZATERDAG 11 JULI 
ANTWERPEN. 11 juli-viering De 
Gulden Sinjoren met Bart De Valck 
(Voorzitter Vlaamse Volksbeweging) aan 
H. Conscienceplein van 14u. tot 17u. 
Org.: De Gulden Sinjoren. Inl.: Lieve 
Van den Berghe, 014 50 17 85. 

ZATERDAG 18 JULI 
WOMMELGEM. Braadfeest afd. Bor-
gerhout en Deurne in Den eigen Heerd, 
Welkomstr. 137, Wommelgem om 13u. 
Org.: Vlaams Belang Deurne. Inl.: Jan 
Van Wesembeeck, 03 326 03 12. 

DINSDAG 21 JULI 
TSJECHIË. VBJ Zomeruniversiteit in 
Praag van 21 t/m 31 juli met nationaal 
voorzitter Tom Van Grieken, Gui Van 
Gorp, Paul Meeus, Barbara Pas, Ha-
gen Goyvaerts, Steven Creyelman, Fré 
Pas en vele anderen.Org.: Vlaams Belang 
Jongeren Nationaal. Inl.: VBJ Nationaal, 
02 219 27 28. 
ANTWERPEN. Frietjesdag in Ont-
moetingscentrum Jacob Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14 om 11.30u. Inl.: 
OCJVM, 03 231 08 45 (woe, do en vrij: 
13u.-16u.).

ZONDAG 2 AUGUSTUS 
DE PANNE. Uitstap Seniorenforum 
West-Kust. Samenkomst: parking Ko-
ningsplein om 10.30u. Org.: Senioren-
forum West-Kust. Inl.: Johan Sanders, 
0472 52 71 85 en Guy Eggermont, 0495 
52 69 73. 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 
REKEM. Bezoek “Oud Reckheim” in 
Oud Rekem, Parking Colmonterveld, 
Lanaken om 15u. Inl.: Leo Joosten, 0476 
36 37 93. 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 
TONGEREN. Griekse BBQ in Eetcafé 
De Griek, Hasseltsestwg. 435 om 17u. 
Inl.: Fallon Heens, 0472 85 48 82. 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 
STEENSTRATE. 14de IJzerwake ‘1915: 
Dodendraad door een gebroken staat’ 
aan het Monument van de Gebroeders 
van Raemdonck, Van Raemdonckstr. 
3, Ieper om 11u. Org.: IJzerwake. Inl.: 
www.ijzerwake.org. 

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 
ANTWERPEN. Braboclub met Jan 
Penris in Ontmoetingscentrum Jacob 
van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 
19u. Org.: Vlaams Belang Koepel Ant-
werpen. Inl.: Hilde De Lobel, 03 231 08 
45 (woe, do en vrij: 13u.-16u.).

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
BOOM. Stand op Boomse braderij in 
de Antwerpsestraat van 13u. tot 18u. 
Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38

ZONDAG 6 SEPTEMBER 
AARSCHOT. Gezinsdag regio Leuven 
aan Sport- & speelpleinen ‘Bekaf ’, Bek-
aflaan 51 om 11u. Org.: Vlaams Belang 
Regio Leuven. Inl.: Eddy Longeval, 02 
582 91 75. 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 
KORTRIJK. Leievaart met zwijntje 
aan ‘t spit aan de aanlegsteiger, Handels-
kaai om 11.30u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477 21 61 85 en Jan 
Deweer, 0486 22 90 43. 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 
KAMPENHOUT. Avondmarktstand 
in Kampenhout-centrum om 18u. Inl.: 
Marleen Fannes, 0496 55 73 36. 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
HALLE. 14de eetfestijn in restaurant 
Alsput, Hollestr. 108 om 11.30u. Inl.: 
Dries Devillé, 0474 45 34 68. 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 
MESSELBROEK. 11de Kiekendag in 
Zaal de Keyt, Kerkendijk 4, Scherpen-
heuvel om 11.30u. Org.: Vlaams Belang 
Scherpenheuvel. Inl.: Joris De Vriendt, 
0484 12 82 33. 

REET. Bingo Vlaams Belang Boom in 
‘t Paepje, Kleine Paependaelelaan 14B om 
14u. Inl.: Heidi Verhoeven, 0477 36 40 41

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
EKEREN. Vlaamse Leeuwenstand 
Kasteelfeesten aan het districtshuis, Velt-
wijcklaan om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Ekeren. Inl.: Kurt Van Noten, 0477 70 
51 23. 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
TREMELO. Kroegentocht in Café Co-
conuts, Kruisstr. 51 om 19.30u. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474 69 10 70. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 
RIJKHOVEN. Brunch met wandeling 
met Reccino Van Lommel in PC Rijk-
hoven, Kogelstr. 7, Bilzen om 9u. Inl.: 
Annick Ponthier, 0472 94 99 90. 

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 
KESSEL. Mosselfeest in gemeenschaps-
centrum ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Nijlen 
om 17u. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 015 41 
18 48. 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
KEIEM. Grote Vlaamse Barbecue met 
Barbara Bonte in Zaal ‘De Kring’, Kei-
emdorpstr. 87, Diksmuide om 19u. Inl.: 
Eric Schreel. 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 
KESSEL-LO. Spreekavond over Euro-
pa met Gerolf Annemans in Café Tem-
po, Baron August de Becker Remyplein 
52, Leuven om 20u. Org.: Vlaams Be-
lang Regio Leuven. Inl.: Eddy Longeval, 
02 582 91 75. 

ZATERDAG 3 OKTOBER 
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 16.30u. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474 69 10 70. 
EPPEGEM. Kippenfestijn in parochie-
zaal Eppegem, Zenneweg 7, Zemst om 
17u. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496 
62 42 54. 

ZONDAG 4 OKTOBER 
GROBBENDONK. Herfstbraai regio 
Kempen bij fam. Somers, Guilliam 8 om 
14u. Org.: Vlaams Belang Regio Kem-
pen. Inl.: Danny Neel. 



Zondag 30 augustus 2015, 11u.
Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)
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