
1

Magazine
www.vlaamsbelang.org	 Uitgave	van	de	Vlaams-nationale	partij

S

	Wie gelooft 
hen nog?

Afgiftekantoor: GENT X
P4A9074

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
it

ga
ve

 (
be

ha
lv

e 
au

gu
st

us
) 

• 
Ja

ar
ga

ng
 7

 •
 n

r. 
2 

• 
Fe

br
ua

ri
 2

01
0 

1,
25

 e
ur

o 
• V

er
. u

it
g.

: B
ru

no
 V

al
ke

ni
er

s, 
M

ad
ou

p
le

in
 8

 b
us

 9
 t

e 
12

10
 B

ru
ss

el

taatshervorming
afgevoerd

Lees meer op blz. 28-31

VBM 2010-02.indd   1 20/01/10   16:08



2

	 Inhoudstafel

3 Woord van de 
voorzitter

4 Analyse
	 EU:		Vlamingen	

betalen	meest

6 Actua kort

8 Vraaggesprek
Frank	Thevissen	
over	pers	en	
politiek

14 Uit de 
 parlementen

18 

8

28

18 Begroting is 
prutswerk

20 Vlaams Belang 
in actie

21 Vlaams Belang 
Jongeren

26 Vlaams Belang 
in Kameroen

28 Dossier 
 Staats-

	 hervorming	in	
	 de	prullenmand

32 Opinie 
	 Filip	Van	Laenen

36 Buitenland
	 Denemarken

40 Ja & neen

42 Boek & 
 tijdschrift

43 Zogezegd

46 Kalender

48 Uitgeverij 
 Egmont

VBM 2010-02.indd   2 20/01/10   16:08



3

Eind	vorig	 jaar	organiseerde	Voka	
zijn	 jaarlijks	 congres	 onder	 het	
motto	‘Willen	winnen’.	De	werk-

geversorganisatie	stelde	node	vast	dat	
Vlaanderen	 langzaam	 wegzakt	 in	 de	
ranglijst	 van	 de	 Europese	 regio’s.	 De	
tekortkomingen	kunnen	niet	 los	wor-
den	gezien	van	het	gebrek	aan	hefbo-
men	 waarover	Vlaanderen	 binnen	 de	
Belgische	constructie	beschikt.	

De	tegenstelling	tussen	Vlaanderen	en	
Wallonië	is	geen	eenvoudige	breuklijn	
meer,	 maar	 een	 heuse	 Grand Canyon.	
Om	een	coherent	sociaal-economisch	
beleid	 te	 kunnen	 voeren,	 moeten	 we	
af	 van	 de	 Belgische	 compromissen-
politiek.	

Tijdens	het	Voka-congres	had	men	het	
voornamelijk	over	ondernemers,	maar	
de	slagzin	‘Willen	winnen’	is	evengoed	
van	 toepassing	 op	 Vlaamse	 politici.	
Vlaanderen	 lijkt	 wel	 bang	 geworden	
van	zijn	eigen	schaduw.	Sommige	par-
tijen	hadden	nog	niet	zo	lang	geleden	
de	mond	vol	van	een	‘assertief	beleid’,	
maar	keerden	nadien	op	hun	stappen	
terug.	 Het	Vlaams	 Belang	 is	 en	 blijft	
de	 enige	 partij	 die	 doet	 wat	 ze	 zegt.	
Met	ons	geen	loze	woorden	of	wollige	
praatjes,	maar	rechtdoor	naar	Vlaamse	
onafhankelijkheid!

Bruno	Valkeniers
Voorzitter	Vlaams	Belang

	Willen	winnen

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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	Vlamingen	betalen	
meest	

Analyse

Vlaanderen betaalt de EU 
205.000 euro per uur.

“De Europese Unie brengt ons 
land meer op dan ze ons kost”, 
zo klinkt de klassieke slogan 
van de traditionele partijen. 
Maar de Vlaams Belang-frac-
tie in het Europees Parlement 
maakte zélf de rekening en 
legt de harde feiten op tafel: 
met 286 euro per Vlaming be-
talen de Vlamingen het meeste 
van alle Europeanen. 

De binnenlandse transfers vanuit 
Vlaanderen naar het zuiden van het 
land worden bewust ondoorzichtig 

gehouden, maar de geldstromen binnen de 
EU zijn wel exact bekend. Van de 27 lid-
staten zijn er 15 die meer geld ontvangen 
dan ze bijdragen, en slechts 12 die meer 
betalen dan ze ontvangen. In deze laatste 
categorie zit België in de top vijf. Onlangs 
nog stelde VUB-professor Herman Mat-
thijs dat het EU-lidmaatschap dit land elk 
jaar ruim 5 miljard euro kost, of 497 euro 
per inwoner. 

Wat men echter nooit eerder berekende, 
is het precieze aandeel van Vlaanderen 

en Wallonië in deze geldstroom. Europar-
lementsleden Frank Vanhecke en Philip 
Claeys maakten die berekening wél en 
kwamen tot verrassende resultaten. Dat de 
Belgische inkomsten voor de EU vooral 
uit het welvarende Vlaanderen komen, 
verbaast op zich niet echt. De verhouding 
is niettemin indrukwekkend: 65,3 procent 
voor Vlaanderen, tegenover slechts 34,7 
procent voor Wallonië. 
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	Reacties

Indrukwekkend. Dat is het minste wat 
men kan zeggen van de grote stroom 
aan reacties naar aanleiding van het 

januarinummer van Vlaams Belang Ma-
gazine. Net als voor ons, waren het klei-
nere formaat en de nieuwe vormgeving 
ongetwijfeld ook voor u even wennen. 
Maar te meten aan de uitgesproken po-
sitieve commentaren die onze redactie 
telefonisch en via (elektronische) post 
bereikten, viel het nieuwe magazine blijk-
baar bijzonder in de smaak. Reacties op 
inhoud of opmaak blijven alleszins wel-
kom via de gekende coördinaten. 

Intussen gaat Vlaams Belang Magazine 
verder op de ingeslagen weg. In dit num-
mer vindt u onder meer een interview met 
professor Frank Thevissen en een dossier 
over de boulevard van gebroken beloften 
die Yves Leterme achterlaat. En hiernaast 
leest u de uitkomst van een berekening 
die de Europese Vlaams Belang-fractie 
maakte inzake de kostprijs van de Euro-
pese Unie voor de Vlamingen. Terwijl Louis 
Michel een zakcentje van 350.000 euro 
bovenop zijn parlementaire wedde krijgt, 
is de hardwerkende Vlaming de grootste 
netto-betaler binnen de EU. Reden ge-
noeg om actie te voeren en 500.000 fol-
ders te verspreiden. 

Op de webstek www.vlaamsbelang.org 
en www.europeesnieuws.eu vindt u ter 
zake een volledig dossier. Een uitgebreide 
brochure kan u bestellen via het natio-
naal secretariaat.

De redactie

Henegouwen	
Natuurlijk vloeit er ook Europees geld 
naar België terug. Wat die subsidies be-
treft, is de verhouding tussen de deelstaten 
gevoelig anders: in 2008 tekende Wallonië 
voor 45,2 procent van de Europese uitga-
ven, tegen 54,8 procent voor Vlaanderen. 
De Europese ‘cohesiefondsen’ spannen 
ter zake de kroon: hoewel Henegouwen al 
lang niet meer voldoet aan de objectieve 
criteria om aanspraak te kunnen maken op 
Europese subsidies, werd toch beslist dat 
er tussen 2007 en 2013 liefst 638 miljoen 
euro naar de provincie van PS-voorzitter 
Elio Di Rupo zal stromen… 

Een en ander betekent dat Vlaanderen bin-
nen België ook in dit dossier zwaar wordt 
benadeeld. In 2008 betaalde België netto 
2.403,6 miljoen euro aan de Europese 
Unie. Daarvan werd slechts 601,4 miljoen 
euro door Wallonië betaald. Vlaanderen 
draaide op voor de overige 1.802,2 miljoen 
euro, of 205.000 euro per uur… 

286	euro
Bovenstaande cijfers leren dat de Vlamin-
gen met 286 euro per persoon de grootste 
nettobetalers binnen de Europese Unie 
zijn. Een Vlaming betaalt dus meer dan 
pakweg een Nederlander (273 euro), een 
Zweed (193 euro), een Duitser (136 euro) 
of een Italiaan (85 euro). Dat de Vlamin-
gen zich blauw betalen, hebben we in de 
eerste plaats te danken aan zelfverklaarde 
‘staatsmannen’ zoals Guy Verhofstadt en 
Jean-Luc Dehaene, die de eigen carrière 
belangrijker achten dan het verdedigen 
van de belangen van hun volk. Ook in het 
Europees Parlement zal het Vlaams Be-
lang echter blijven spreken waar anderen 
zwijgen. 
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Actua kort www.vlaamsbelang.org/actueel

Pak	de	poen

De	Waalse	fl	itspalen,	het	
blijft	een	Belgenmop.	Ze	
stonden	er	al	wel	een	
tijd,	zeven	in	aantal,	maar	
er	zat	geen	camera	in.	
Uiteindelijk	geraakten	die	
dan	toch	geïnstalleerd	
en	gehomologeerd.	Maar	
kijk,	ze	hebben	nog	geen	
enkele	boete	opgeleverd.	
Geen	enkele!	De	Waalse	
minister	van	Openbare	
Werken	Benoit	Lutgen	
–	partijgenoot	van	Joëlle	
Milquet	–	eist	dat	alle	
controlezones	vooraf	
worden	aangegeven	door	
een	waarschuwingsbord.	

De	borden	zijn	besteld,	
maar	levering	én	

plaatsing	zul-
len	nog	wel	
even	op	zich	

laten	wachten.	
Intussen	liet	de	

federale	politie	
weten	dat	de	fl	itspalen	
langs	de	Vlaamse	auto-
snelwegen	goed	waren	
voor	pakweg	200.000	
boetes.	0	boetes	in	Wal-
lonië,	200.000	in	Vlaande-
ren.	De	Vlaamse	automo-
bilist	vult	de	gaten	in	de	
Belgische	schatkist.	

Niet	relevant

De	Vlaamse	regering	heeft	beslist	om	de	jaarlijkse	
subsidie	van	150.000	euro	aan	het	IJzerbedevaart-
comité	te	schrappen.	Leedvermaak	is	daarbij	niet	op	
zijn	plaats:	maar	eigen	schuld,	dikke	bult.	De	IJzer-
bedevaart	werd	de	voorbije	jaren	grondig	her-
timmerd	om	een	nieuw	progressief	publiek	aan	te	
trekken.	Maar	dat	publiek	kwam	niet	en	de	oude,	
trouwe	bedevaarders	haakten	massaal	af,	zodat	de	
bedevaart	meer	en	meer	de	allures	kreeg	van	een	
familiefeestje	van	de	clan-Anciaux.	Het	is	spijtig,	maar	
Peter	De	Roover	(VVB)	
heeft	wel	gelijk	als	hij	
stelt	dat	de	IJzerbede-
vaart	“geen	politieke	
relevantie	meer”	heeft.	
En	dat	het	comité	de	
uitgestoken	hand	van	de	
IJzerwake	blijven	weige-
ren,	helpt	ook	al	niet.

Waarheid	kwetst

Karel	De	Gucht	heeft	weer	brokken	gemaakt	in	de	
porseleinwinkel	van	de	internationale	diplomatie.	
Niet	dat	hij	ongelijk	had	in	zijn	boude	uitspraken	
over	de	‘Democratische	Republiek	Congo’.	Dat	
is	ook	de	teneur	in	perscommentaren.	“Feiten	
weergeven	is	nog	geen	racisme”,	klinkt	het.	Of	nog:	
“De	woekerende	kanker	met	naam	en	toenaam	
noemen,	dat	heeft	niets	te	maken	met	neokoloni-
alisme.	Laat	staan	racisme.”	Waarom	geldt	dat	niet	
voor	ons	als	wij	het	failliet	van	de	multiculturele	
samenleving	aanklagen,	of	de	woekerende	kanker	
van	de	fundamentalistische	islam?	De	ene	waarheid	
is	duidelijk	de	andere	niet…

worden	aangegeven	door	
een	waarschuwingsbord.	

De	borden	zijn	besteld,	
maar	levering	én	

plaatsing	zul-
len	nog	wel	
even	op	zich	

laten	wachten.	
Intussen	liet	de	

federale	politie	
weten	dat	de	fl	itspalen	
langs	de	Vlaamse	auto-
snelwegen	goed	waren	
voor	pakweg	200.000	
boetes.	0	boetes	in	Wal-
lonië,	200.000	in	Vlaande-
ren.	De	Vlaamse	automo-
bilist	vult	de	gaten	in	de	
Belgische	schatkist.	
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Boete	voor	boerka

Frankrijk	heeft	een	imam	terug	op	het	vliegtuig	
naar	Egypte	gezet.	Sinds	2001	werden	al	21	imams	
uitgewezen.	Daarnaast	moet	een	nieuwe	wet	komaf	
maken	met	boerka	en	
niqaab.	Als	de	wet	door	
het	parlement	wordt	
goedgekeurd,	staat	er	
straks	een	boete	van	
750	euro	op	het	dragen	
van	gezichtsbedekkende	
kledij.	Moslims	die	hun	vrouw	of	dochter	verplich-
ten	een	boerka	of	niqaab	te	dragen,	riskeren	een	
boete	van	1500	euro.	Een	Noorse	krant	publiceer-
de,	na	de	recente	aanslag	op	de	Deense	cartoonist	
Kurt	Westergaard,	opnieuw	de	fameuze	Moham-
medcartoons.	De	Zwitsers	stemden	massaal	voor	
een	verbod	op	de	bouw	van	minaretten	en	Frank-
rijk	bant	de	boerka’s.	Het	verzet	tegen	de	sluipende	
islamisering	van	Europa	groeit.	

Quick	gaat	vreemd

De	bekende	hamburgerketen	met	Belgische	‘roots’	
opent	in	Frankrijk	een	tiental	halalvestigingen.	In	
steden	met	een	grote	moslimpopulatie	–	zoals	
Toulouse,	Marseille	en	Roubaix	–	zal	het	voedsel	
voortaan	gekeurd	worden	door	specialisten	die	
verbonden	zijn	aan	de	grote	moskee	van	Parijs.	
Bruno	Valkeniers	en	Filip	Dewinter	protesteerden	
in	een	persmededeling	tegen	de	tege-
moetkoming	aan	de	eisen	van	moslims.	
Quick	liet	weten	in	België	–	voorlopig	
–	geen	gelijkaardige	plannen	te	heb-
ben,	maar	het	Vlaams	Belang	houdt	de	
zaak	in	de	gaten	en	zal	zo	nodig	actie-
voeren	tegen	deze	nieuwe	stap	in	de	islamisering	
van	onze	contreien.	

Kameraad	
Porsche

Michel	Daerden	doet	
het	weer.	Een	zwaar	
beschonken	minister	
van	Pensioenen	gaf	in	de	
Senaat	een	beschamende	
vertoning.	Het	stemmen-
kanon	van	de	PS	lalde	er	
wat	op	los	voor	het	oog	
van	de	camera	en	ver-
bouwereerde	senatoren.	
Met	‘kameraad	Porsche’	
aan	het	stuur,	zijn	de	
pensioenen	in	goede	
handen,	zoveel	is	zeker…	
Daerden	is	zich	van	geen	
kwaad	bewust	en	Elio	Di	
Rupo	ziet	geen	probleem.	
“Een	ontslag	is	niet	aan	
de	orde”,	sust	Leterme.		
Yves	is	premier,	maar	
Elio	is	de	baas.	Misschien	
moeten	ze	Daerden	een	
volgende	keer	toch	maar	
eens	in	het	zakje	laten	
blazen.	
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	“De	pers	moet	vrij	en	
onafhankelijk	zijn.”	

Vraaggesprek

Jullie boek ‘Media en Journalistiek in 
Vlaanderen’ heeft een mooie ‘cover’, 
een opvallend Marlboro-jasje en de 
uitdagende boodschap “Media kunnen 
uw gezondheid ernstig schaden”. Is dat 
meer dan een provocatieve aandachts-
trekker?

Natuurlijk was het een beetje provocatief 
bedoeld. We wisten dat we iets moesten 
doen om de spots op het boek te kunnen 
zetten. Maar er staat ook ‘kunnen’. We 
worden door de media heel bewust ge-

Frank Thevissen was één van de drijvende krachten achter ‘De 
Stemmenkampioen’.  Maar de traditionele partijen waren niet 
blij met de resultaten van de verkiezingspeilingen en dus wer-
den ze onder politieke druk afgevoerd. Met het ontslag van de 
professor communicatie aan de VUB werd de lynchpartij politiek 
bezegeld. Onder redactie van Frank Thevissen en Johan Sancto-
rum verscheen eind vorig jaar een lijvig boek over het reilen en 
zeilen van de media in ons land. En over de intieme relatie tus-
sen pers en politiek. In het eerste nummer van ons vernieuwde 
magazine mocht Frank Thevissen in een opiniebijdrage al een 
tip van de sluier oplichten. Voor ons was het de aanleiding tot 
een uitvoerig gesprek. 

maakt over een aantal thema’s. Van fijn 
stof tot dioxines, voedselvergiftiging, de 
opwarming van de aarde,… maar bij onze 
nieuwsconsumptie zelf staan we eigenlijk 
nooit stil. We groeien daar mee op, we le-
zen kranten, kijken naar het nieuws, sur-
fen. De krant komt binnen en we nemen 
het nieuws aan als een natuurlijk gegeven. 
Dat was eigenlijk de echte beweegreden 
om die artikels te bundelen in het boek. 

“Het gemopper en gezeur is misplaatst 
en fout. Oplossingen zoeken voor pro-
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Vraaggesprek

blemen die er niet zijn, is even fout als 
problemen pas oplossen als ze zich stel-
len”, schrijft Siegfried Bracke in het 
boek.  Dat lijkt een beetje op PS-burge-
meester Moureaux die volhoudt dat er 
in Molenbeek geen probleem is…

Tja, die boodschap is al even provocatief 
als de kaft van ons boek. Als er geen pro-
bleem was, dan hadden we dit boek na-
tuurlijk niet moeten schrijven. 
Maar wij hebben bewust gekozen voor de 

diversiteit van opi-
nies. Siegfried Brac-
ke heeft zijn plaats 
in het boek, al ben ik 
het er helemaal niet 
mee eens en dat heb 
ik ook gezegd. Die 

boodschap “er is niks aan de hand, het is 
nooit zo goed geweest” doet mij een beet-
je denken aan de oude propaganda uit de 
Sovjetunie. Daar was er ook nooit iets aan 
de hand, waren er geen rampen of ongeval-
len…

Het gaat in het boek vaak over vervlak-
king, verpulping en commercialisering. 

Wat is volgens u het grootste gevaar en 
pijnpunt?

Een medium moet uitgaan van zijn eigen 
kracht, maar men is – onder invloed van 
internet en commerciële overwegingen 
– de gebruiker en de formats achternage-
hold. Het moet allemaal snel gaan. Meer 
fouten, minder controle, onderzoeksjour-
nalistiek is quasi onbestaande. Er zijn dus 
tal van problemen. Het is niet allemaal 
kommer en kwel – gelukkig maar. Wij 

hebben geprobeerd om die dingen aan te 
kaarten waar we ons dringend over moeten 
bezinnen en een debat moeten over voeren.

Jullie besteden nogal wat aandacht 
aan de ‘voorkeurbehandeling’ die het 
Vlaams Blok/Vlaams Belang kreeg en 
krijgt in de media. Waarom is dat zo’n 
probleem?

Wel kijk, op het ogenblik dat je jezelf een 
democratie noemt en je hebt daarin een 
aantal politieke spelers die je toelaat tot het 
spel, dan moet je die allemaal op gelijke 
voet behandelen. Dat is toch evident. Ik 
gruw al jaren, van dag één, van het cordon 

“   De pers  moet kritisch en correct berichten, 
ook over het Vlaams Belang. Net zoals ze dat 

moet doen over alle partijen.
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sanitaire dat al snel is uitgedijd naar een 
‘cordon journalistique’. Ik hoef het niet 
met het Vlaams Belang eens te zijn, maar 
ik vind wel dat alle partijen hun plaats heb-
ben in het politieke spectrum. Behandel ze 
dan ook normaal. Elke nuchtere waarnemer 
weet ondertussen toch dat het cordon sani-
taire niets meer of minder is dan een elec-
torale strategie die de traditionele partijen 
zeer goed uitkwam. Maar zeg dat dan ook: 
dit is een electorale strategie om een poli-
tieke tegenstrever die forse scores haalt uit 
te rangeren. Maar, als je een product ver-

biedt, maak je het ook aantrekkelijk. Wat 
dat betreft moet het Vlaams Belang ook 
niet zitten huilen, want dankzij die naïeve 
strategie werd die partij ook aantrekkelijk. 
De verboden vrucht. Mede daardoor is het 
Vlaams Belang ook veel groter geworden 
dan men zelf ooit had kunnen dromen.

De pers had dat politieke cordon nooit 
zo kritiekloos mogen adopteren?

De pers moet vooral haar werk doen! De 
pers moet kritisch en correct berichten, 
ook over het Vlaams Belang. Net zoals ze 

dat moet doen over alle partijen. Het heeft 
me altijd mateloos gestoord hoe kramp-
achtig men met het Vlaams Belang bleef 
omgaan en hoe men zich ging beraden hoe 
men over die partij moest berichten.

De pers heeft het voorbije jaar geen 
al te beste beurt gemaakt. Een van de 
meest geruchtmakende incidenten 
was het beruchte Knack-artikel over 
de vermeende affaire tussen Frank 
Vanhecke en Marie-Rose Morel…

Ja, hier is een nieu-
we grens overschre-
den. Als je weet dat 
het om mailcor-
respondentie gaat 
waarvan de authenticiteit op zijn minst erg 
twijfelachtig is én afkomstig uit een echt-
scheidingsdossier. Je moet toch weten hoe 
het er in echtscheidingsdossiers aan toe 
gaat? We weten allemaal dat de geloof-
waardigheid van de pers al zware deuken 
heeft opgelopen, dus had men voorzichti-
ger moeten zijn. Politici en pers staan qua 
vertrouwen ergens onderaan de ladder. 

“ Het ontslag van Van Houtte staat gelijk 
met een politiek ‘berufsverbot’. Dat zijn 

toestanden uit het voormalige Oostblok.
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Vraaggesprek

Als mijn bloedspiegel er zo zou uitzien, 
dan zou ik me toch afvragen of mijn le-
vensstijl wel gezond is. 

Het artikel zorgde voor veel reacties en 
verontwaardiging. Er kwam een breed 
gesteunde petitie die ook door tegen-
standers van het Vlaams Belang werd 
ondertekend.

Inderdaad. Net omdat al die mensen aan-
voelden dat dit echt een brug te ver was. 
Er is nadien veel gezegd en geschreven 
over de vermeende liefdesmails, maar 
waar men niét over gesproken heeft, is de 
dodelijke passage in het Knack-artikel die 
Roger Van Houtte zijn kop heeft gekost. 
Men heeft daar collectief over gezwegen. 
Daar wordt het stilzwijgen in de media het 
laffe stilzwijgen. Men heeft Van Houtte in 
het artikel heel kunstmatig opgevoerd en 
dat heeft hem diezelfde dag nog zijn baan 
gekost bij Gazet van Antwerpen. Wat ei-

genlijk gelijk staat met een politiek ‘be-
rufsverbot’. Dat zijn toestanden die we al-
leen maar kunnen lezen in literatuur over 
het voormalige Oostblok. 

Wetstraatjournalisten moeten goeie 
contacten hebben met en in de politie-
ke wereld. Maar die contacten worden 
soms wel erg intiem. Te intiem? 

Ja, dat is een pijnpunt. Ik heb dat in ons 
boek ‘culinistiek’ genoemd, het samen 
gaan tafelen. Er is dikwijls een gebrek 
aan afstandelijkheid. Omdat men veel en 
te veel met elkaar optrekt. Het gaat om de 
collusie en het soort van cultuur dat is ont-
staan, tussen een relatief kleine groep van 
journalisten en een relatief kleine groep 
van politici die mekaar in bescherming 
nemen. Die groep zorgt ervoor dat de hele 
pers gecontamineerd lijkt, wat ook weer 
niet het geval is. Maar die kleine groep 
journalisten die zich bezondigt aan colla-
boratie met de politieke macht, dat vind ik 

“    Journalisten bezondigen 
zich aan collaboratie 

met de politieke macht. Dat 
vind ik een heel kwalijke situatie.
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De volledig versie van het interview kan u nalezen op www.vlaamsbelang.org

een heel kwalijke situatie. Je merkt dat ook 
aan de politieke journalistiek: die is vaak 
van een beschamend niveau. Men speelt 

het spel aan twee kanten. Men maakt af-
spraken. Men is niet meer in staat om die 
politiek kritisch te ontleden en te doorprik-
ken op een professionele, afstandelijke 
manier.

Jullie boek heeft in de traditionele pers 
weinig aandacht gekregen. Had u dat 
verwacht?

Het is jammer. We weten ook wel dat dit 
niet het ultieme boek is over media, maar 
het bevat wel stof genoeg voor een pittig 
debat. Maar dan zie je hoe men dat op een 
krampachtige manier wegmoffelt. Een ge-
miste kans, maar het is ook veelzeggend 
over het mediaklimaat in Vlaanderen. Me-

diakritiek ligt hier blijkbaar heel gevoelig. 
Het spookbeeld van de DDR komt mij dan 
voor de ogen. Blijkbaar is er in Vlaande-

ren dan toch wat aan de 
hand. 

Met die DDR-toe-
standen – we ronden 
af – zijn we weer aan-
beland bij Roger Van 
Houtte…

Ja, zijn ontslag vond 
ik het absolute diep-
tepunt. Het stoot mij 

enorm tegen de borst dat die liquidatie – 
want dat is het – unisono toegedekt is door 
de media. Dat zou het onderwerp moeten 
zijn van echte onderzoeksjournalistiek. 
Wie is er betrokken bij het ontslag en hoe 
is dat gegaan? Wie of welke politici heb-
ben de redactie of uitgevers onder druk 
gezet? Maar blijkbaar heeft niemand de 
euvele moed om zich daaraan te wagen. 
Een weerloze onthaalmoeder uit Hoboken 
is natuurlijk een veel gemakkelijker doel-
wit… De oorverdovende stilte in de media 
over het ontslag van een goede collega is 
echt iets om schrik van te krijgen. Maar in 
dit boek hebben wij die stilte alvast willen 
doorbreken. 

“ De oorverdovende stilte 
over de politieke liquidatie 

van een goed journalist is 
iets om schrik van te krijgen.
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Beroepsziekten

Opnieuw	legde	onze	partij	
een	Vlaams-Waalse	scheef-
trekking	bloot.	Kamerlid	
Peter Logghe	kwam	te	
weten	dat	
in	2005	
in	totaal	
47.323.757	
euro	
uitbetaald	
werd	aan	
de	recht-
hebbenden	
van	personen	die	gestor-
ven	zijn	ten	gevolge	van	
beroepsziekte.		Vlaanderen	
ontving	hiervan	slechts	
36,3%.	In	2008	steeg	dit	
percentage	tot	37,9%.	
Meer	dan	60%	vloeide	
en	vloeit	nog	steeds	naar	
Wallonië.	Wat	betreft	
blijvende	arbeidsonge-
schiktheid	ten	gevolge	
van	beroepsziekte	zijn	de	
cijfers	min	of	meer	ana-
loog.	In	2005	bedroeg	het	
aandeel	van	Vlaanderen	
hierin	41,6%,	en	dat	van	
Wallonië	58,4%.	Drie	jaar	
later	waren	de	verhoudin-
gen	nagenoeg	hetzelfde:	
42%	voor	Vlaanderen	en	
58%	voor	Wallonië…

Klacht tegen 
VRT-censuur

Europarle-
mentsleden	
Frank 
Vanhecke 
en	Philip	
Claeys	
hebben	bij	
de	Vlaamse	
Mediaregulator	een	
klacht	ingediend	tegen	
de	VRT.	De	openbare	
omroep	is	er	namelijk	
in	geslaagd	om	in	een	
speciale	uitzending	van	
‘Villa	Politica’	in	Straats-
burg	twee	CD&V’ers,	één	
VLD’er,	twee	SP.A’ers,	één	
N-VA’er	en	één	Groene	
aan	bod	te	laten	komen,	
maar	de	Vlaams	Belangers	
werden	geweerd.	Dit	past	
uiteraard	in	een	doelbe-
wuste	strategie	om	enkel	
eurovriendelijke	stemmen	
aan	het	woord	te	laten	
en	de	eurokritische	visie	
buiten	beeld	te	houden.	
De	VRT	wil	de	Vlamingen	
bewust	voorliegen	dat	de	
Europese	parlementsleden	
van	het	Vlaams	Belang	
geen	initiatieven	nemen,	
terwijl	zij	volgens	de	rang-
lijsten	van	twee	objectieve	

instellingen	(Parlorama	en	
Open	Europe)	bij	de	abso-
lute	top	horen.	Tegen	een	
dergelijke	strategie	zullen	
wij	ons	blijven	verzetten.	

Bevoegdheids-
overschrijding 

Offi	cieel	heet	het	dat	de	
Vlaamse	regering	een	
‘assertieve	politiek’	voert.	
Zo	staat	in	het		Vlaams	re-
geerakkoord	onder	meer	
dat	men	alle	wettelijke	
maatregelen	zal	nemen	
om	te	vermijden	dat	
andere	overheden	op	het	
Vlaamse	bevoegdheidster-
rein	komen.	In	de	praktijk	
blijken	de	meerderheids-
partijen	–	zeker	ook	
de	N-VA	–	te	verzaken	
aan	hun	stoere	Vlaamse	
beloftes.	Getuige	daarvan	
de	oproep	van	Vlaams	

Belangers	
Joris	Van	
Hauthem	
en	An 
Michiels	
tot	het	
inroepen	
van	een	
belangen-

confl	ict,	naar	aanleiding	

Uit de parlementen
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van	de	begrotingspost	
waarmee	de	Franse	Ge-
meenschap	onder	andere	
het	Franstalig	onderwijs	
in	Voeren	fi	nanciert,	wat	
fl	agrant	in	tegenspraak	is	
met	het	algemeen	aan-
vaarde	territorialiteitsbe-
ginsel.	Het	Grondwettelijk	
Hof	sprak	zich	in	het	
verleden	al	meermaals	in	
die	zin	uit.	De	N-VA	vroeg	
echter	om	“enige	terug-
houdendheid”	en	weiger-
de	het	belangenconfl	ict	te	
steunen.	Begrijpe	wie	kan.	

Afvalwater Zenne

Als	gevolg	van	de	sluiting	
van	het	waterzuiverings-
station	Brussel-Noord	
stroomde	het	afvalwater	
van	ruim	een	miljoen	
Brusselaars	en	bewoners	
van	de	Vlaamse	Rand	
dagenlang	ongezuiverd	
in	de	Zenne,	de	Rupel	
en	de	Schelde.		Volgens	
metingen	van	de	Vlaamse	
milieumaatschappij	had	dit	
nefaste	gevolgen	voor	het	
visbestand	in	de	bewuste	
rivieren,	en	dan	voorna-
melijk	in	de	Zenne.	Zowel	
in	het	Vlaams	Parlement	
–	bij	monde	van	Marleen	
Van	den	Eynde	–	als	in	
het	Brussels	Parlement	
interpelleerde	onze	partij	
de	bevoegde	ministers.	
Brussels	parlementslid	

Greet 
Van 
Linter 
stelde	de	
laattijdige	
reactie	
van	be-

voegd	minister	Huyte-
broeck	–	nota	bene	van	
Ecolo	–	aan	de	kaak.	Door	
het	lakse	optreden	van	
Huytebroeck	sleepte	de	
afvallozing	dagenlang	aan.	
Ontluisterend	was	het	feit	
dat	de	groene	minister	
liet	optekenen	dat	ze	niet	
hoefde	te	blozen	voor	
haar	aanpak.		

Ook Dender 
vervuild

Enkele	dagen	nadat	de	
vervuiling	van	de	Zenne	
bekend	raakte,	dook	een	
nieuw	schandaal	op.	Een	
chemiebedrijf	uit	Ath	loos-
de	namelijk	300	tot	600	
kilogram	restafval	in	de	

Dender.	
Opnieuw	
werd	
Vlaande-
ren	te	laat	
verwit-
tigd.		“Een	
stroom-

panne”,	volgens	Waals	
minister	van	Leefmilieu	
Henry	(Ecolo).	In	het	
Vlaams	Parlement	voelde 
Marleen Van den 

Eynde	minister	Joke	
Schauvliege	(CD&V)	aan	
de	tand.	Het	Vlaams	Be-
lang-parlementslid	wil	dat	
het	Vlaams	Gewest	zich	
burgerlijke	partij	stelt	en	
drong	aan	op	de	invoering	
van	een	soort	‘alarmbel-
procedure’,	waardoor	bij	
het	minste	probleem	kan	
worden	opgetreden.	

Puinhoop asiel & 
migratie

Yves	Leterme	verklaarde	
dat	de	werf	asiel	en	
migratie	“af”	is.	Een	leugen,	
aangezien	er	nog	helemaal	
geen	oplossing	is	voor	
belangrijke	problemen	
als	de	snel-Belg-wet	en	
de	vele	schijnhuwelijken.	
Daarenboven	past	staats-
secretaris	Wathelet	(cdH)	
de	richtlijn	over	de	col-
lectieve	regularisatie	nog	
steeds	toe,	hoewel	
die	richtlijn	op	vraag	van	
het	Vlaams	Belang	door	de	
Raad	van	State	vernietigd	
werd.	Enkel	in	“buitenge-
wone	omstandigheden”,	
zoals	oorlog,	mogen	
regularisatieaanvragen	
goedgekeurd	worden.	
Premier	Leterme	laat	Wa-
thelet	echter	gewoon	zijn	
gang	gaan.	Kamerlid	Filip 
De Man diende	dan	ook	
een	wetsvoorstel	in	om	
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de	vaste	
recht-
spraak	van	
de	Raad	
van	State	
te	herne-
men	in	de	
Vreem-

delingenwet.		Voorts	
zal	het	Vlaams	Belang	
een	strafklacht	indienen	
zodra	dossiers	behandeld	
worden	die	ontvankelijk	
werden	verklaard,	terwijl	
geen	“buitengewone	om-
standigheden”	aangevoerd	
werden.	

Geen 
staatshervorming

Yves	Leterme	zette	het	
nieuwe	jaar	in	door	met-
een	een	politieke	haar-
speldbocht	van	formaat	

te	maken:	
hij	ver-
wees	de	
staatsher-
vorming	
naar	de	
prullen-
mand	en	

gebruikte	hiervoor	als	
drogreden	de	economi-
sche	crisis.	Filip Dewin-
ter	ondervroeg	Letermes	
partijgenoot	Kris	Peeters.	
De	Vlaamse	minister-presi-

dent	beweerde	nog	steeds	
een	staatshervorming	na	
te	streven,	maar	alleen	“in	
dialoog	met	de	Franstali-
gen”.	Filip	Dewinter	con-
cludeerde	dan	ook	dat	“de	
schizofrenie	in	de	CD&V	
hoge	toppen	scheert”	en	
dat	er	hoogdringend	
“een	einde	moet	komen	
aan	de	kameleonstrategie	
van	de	CD&V”.	
Kris	Peeters	blijft	dan	wel	
pleiten	voor	een	staats-
hervorming,	in	de	praktijk	
en	in	zijn	partijbureau	legt	
hij	zich	neer	bij	het	
communautaire	status	
quo.	Is	het	zijn	bedoe-
ling	ons	aan	het	lijntje	te	
houden	tot	de	volgende	
verkiezingen,	en	misschien	
zelfs	tot	de	Vlaamse	
verkiezingen	in	2014?

Quid N-VA?

In	Kamer	en	Senaat	
voelden	respectievelijk	
Gerolf	Annemans	en	Joris 
Van Hauthem	premier	
Leterme	aan	de	tand	over	
zijn	ver-
klaringen	
inzake	de	
staatsher-
vorming.	
“De	oude	
CVP	is	

meer	dan	ooit	terug”,	stel-
den	de	Vlaams	Belangers.
Gerolf	Annemans	fo-
custe	ook	op	de	rol	van	
de	N-VA,	die	“de	CD&V	
met	een	Vlaams	sausje	de	
geloofwaardigheid	moest	
bezorgen	en	zich	daarmee	
herleidt	tot	een	soort	
zwart-gele	harlekijn	
gezeten	aan	de	troon	
van	de	oppermachtige	
christen-democratie	die	-		
Belgisch	en	Vlaams	tegelijk	
-		maar	één	ding	wil	
en	dat	is,	zelfs	indien	dat	
moet	gebeuren	op	de	
tonen	van	de	Braban-
çonne,	aan	de	macht	zijn	
en	blijven.”	Als	de	CD&V	
opnieuw	de	CVP	van	
weleer	is	geworden,	zou	
men	met	evenveel	ac-
curaatheid	kunnen	stellen	
dat	de	N-VA	opnieuw	de	
Volksunie	van	weleer	is	
geworden.	Vanaf	bladzijde	
28	vindt	u	een	uitgebreid	
dossier	over	de	woord-
breuk	van	Yves	Leterme.	

Politiekcorrecte 
wet

In	januari	werd	het	“wets-
ontwerp	betreffende	de	
methoden	voor	het	verza-
melen	van	gegevens	door	
de	inlichtingen	-	en	veilig-

Uit de parlementen
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heidsdiensten”	gestemd	
in	de	Kamer.	Onze	fractie	
stemde	tegen,	omwille	van	
het	politiekcorrecte	
gehalte	van	de	wet	en	het	
feit	dat	de	staatsveiligheid	
nog	meer	armslag	zou	
krijgen.	De	bewuste	wet	
catalogeert	nationalisme	
als	een	potentiële	vorm	
van	extremisme,	terwijl	

het	in	
feite	een	
ideologie	
is	zoals	
bijvoor-
beeld	
socialisme.	
Bert 

Schoofs merkte	op	dat	
islamfundamentalisme	
nergens	wordt	vermeld	in	
de	wet,	terwijl	de	grootste	
hedendaagse	extremisti-
sche	dreiging	uit	islamiti-
sche	hoek	komt.	Voorts	
blijft	onze	partij	pleiten	
voor	de	overheveling	van	
de	bevoegdheden	van	de	
staatsveiligheid	naar	de	fe-
derale	politie,	zodat	deze	
dienst	–	die	de	blunders	
aan	elkaar	rijgt	–	eindelijk	
afgeschaft	kan	worden.

De Gucht & Congo

Begin	januari	ontzegde	de	
Congolese	regering	EU-

commissaris	voor	Ontwik-
kelingssamenwerking	
Karel	De	Gucht	de	toe-
gang	tot	Congo,	omwille	
van	enkele	van	zijn	uit-
spraken	over	het	gebrek	
aan	structuur	en	de	welig	
tierende	corruptie	in	het	
land.	
De	Open	
VLD’er	
had	daarin	
geen	on-
gelijk,	en	
Kamerlid	
Francis 
Van den Eynde	polste	
dan	ook	naar	de	reactie	
van	Leterme	en	zijn	rege-
ring.	De	premier	verklaar-
de	nog	steeds	de	‘dialoog’	
aan	te	willen	gaan	met	
Kinshasa,	getuige	daarvan	
de	tien	miljoen	euro	
extra	jaarlijkse	
ontwikkelingssteun	aan	
het	Afrikaanse	land.	
“U	wil	dialogeren	met	
een	corrupt	regime”,	
aldus	ons	Kamerlid.	
“Dit	jaar	viert	men	
vijftig	jaar	Congolese	
onafhankelijkheid,	maar	
wat	valt	er	te	vieren?	
Dit	is	niet	langer	een	
komedie,	maar	een	echte	
tragedie,”	besloot	
Van	den	Eynde.	

De Crem plooit
voor Wallonië

Kamerleden	Bruno	
Stevenheydens	en	
Francis	Van	den	Eynde	
zijn	niet	te	spreken	over	
het	hervormingsplan	van	
minister	van	Defensie	
Pieter	De	Crem	(CD&V).	
Die	hervormingen	waren	
al	nadelig	voor	
Vlaanderen	–	met	onder	
meer	de	verhuis	van	de	
1ste	Para	Diest	naar	de	
kazerne	van	Tielen	–	en	
worden	nu	op	vraag	van	
de	Franstaligen	aangepast	
in	hun	voordeel.	Zo	zal	
een	militaire	aanwezigheid	
behouden	blijven	in	de	
kazernes	van	Bastenaken	
en	Aarlen,	en	zullen	er	
extra	inspanningen	wor-
den	gedaan	voor	rekrute-
ringen	in	Henegouwen.	
Het	is	onaanvaardbaar	
dat	De	Crem	op	de	
knieën	gaat	voor	de	
Franstaligen.	
Het	Vlaams	Belang	zal	
naar	aanleiding	van	deze	
toegevingen	nieuwe	initia-
tieven	nemen	om	
het	behoud	van	een	
aantal	Vlaamse	kazernes	
centraal	te	stellen.	
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	Uitstel	als	oplossing

Begroting

Voor het kerstreces rondde 
de Kamer van Volksvertegen-
woordigers, na een marathon-
zitting die liefst 23 uur duurde, 
de begrotingsbesprekingen af. 
Nog meer dan op Vlaams ni-
veau het geval is, schiet de 
goedgekeurde begroting 2010 
zwaar tekort. 

In de federale begroting schuiven de 
meerderheidspartijen alle problemen 
op de lange baan, tot na de verkiezin-

gen van 2011. “Uitstel als oplossing,” zo 
omschreef volksvertegenwoordiger Ha-
gen Goyvaerts het huidige beleid tijdens 
het debat in de Kamer. De werking van 
de arbeidsmarkt laat nog steeds ernstig te 
wensen over, de openbare financiën zijn 
allerminst gesaneerd en de fiscale druk 
blijft torenhoog. Het begrotingstekort 
stijgt elke dag met 100 miljoen euro: de 
regering-Leterme neemt voor 3,3 miljard 
euro maatregelen, terwijl het tekort de 
komende twee jaar liefst 40 miljard euro 
zal bedragen. “Die verslechtering van de 
publieke financiën werpt ons jaren terug 
in de tijd”, schreef De Standaard. De ko-
mende generaties zijn het kind van de re-
kening. 

Failliet
Als de federale begroting iets heeft aange-
toond, dan is het wel het failliet – letterlijk 
en figuurlijk – van de Belgische staat. Ha-
gen Goyvaerts stelde dan ook voor om van 
de huidige regimecrisis gebruik te maken 
om plan B voor te stellen: de splitsing van 
België. “Het Vlaams Belang is de enige 
politieke partij die gaat voor een onaf-
hankelijke Vlaamse  staat. De hoogste tijd 
voor de curatoren om aan het werk te gaan 
en de inboedel te verdelen.”

Harde	noten
De budgettaire toestand in Vlaanderen is 
natuurlijk een stuk rooskleuriger dan die 
van het armtierige België, maar ook op 
Vlaams niveau wordt het de komende ja-
ren geen wandeling in het park. In 2009 
dook de begroting voor 1,2 miljard euro 
in het rood. Vorige zomer was nog afge-
sproken dat men het tekort zou beperken 
tot ‘slechts’ 800 miljoen. Het eindresultaat 
is dus 400 miljoen slechter dan voorzien. 
Goed bestuur?

Tijdens haar tussenkomst in het Vlaams 
Parlement had Marijke Dillen het over 
‘trouble in paradise’. Toen er geld in over-
vloed was, leek de Vlaamse regering wel 
een heuse vriendenclub, maar zodra er be-
spaard moet worden, verdwijnt die vriend-
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schap als sneeuw voor de zon. Het Vlaams 
Belang maakte ter zake zijn standpunt 
duidelijk: zeker in tijden van crisis is het 
noodzakelijk dat men leent om te kunnen 
investeren, maar onze fractie gaat niet ak-
koord met de manier waarop dit gebeurt. 

Welvaart	verzekeren
Van structurele besparingen is immers 
amper sprake. “De beloftes om stevig te 
besparen op de eigen kabinetten waren 
blijkbaar pure window dressing,” aldus 
Marijke Dillen, die tevens de verschillende 

Marijke Dillen en Hagen Goyvaerts spaarden hun kritiek op 
de Vlaamse en federale begroting niet.

lastenverhogingen en de gebrekkige aan-
pak van de wachtlijsten op de korrel nam. 
Het Vlaams Belang-parlementslid citeerde 
werkgeversorganisatie Voka, die stelde dat 
Vlaanderen zienderogen achteruit boert 
en dat de fundamenten van onze welvaart 
worden bedreigd. Door de talloze over-
legstructuren is dit land compleet geblok-
keerd. De oplossing voor de huidige toe-
stand van immobilisme is nochtans even 
eenvoudig als doeltreffend: om zijn wel-
vaart te verzekeren en de toekomst van de 
komende generaties veilig te stellen, moet 
Vlaanderen definitief weg uit het verstik-
kende Belgische keurslijf. 
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Vlaams Belang in actie

	Geen	asielcentrum
Om het verzet van de lokale bevolking te 
ondersteunen, protesteerden zo’n 200 mi-
litanten van het Vlaams Belang midden 
januari tegen de komst van een asielcen-
trum in Staden bij Roeselare. Het gehucht 
Vijfwegen telt amper 1000 zielen maar 
dient in een oude legerkazerne liefst 200 
asielzoekers op te vangen. 

	Soepbedeling
Om daklozen en minderbedeelden door 
de koude winterdagen te helpen, deelde 
onze partij erwtensoep met spek uit aan 
de Brusselse stations. Met dergelijke ac-
ties wil het Vlaams Belang de noodzaak 
van een sociaal en rechtvaardig beleid on-
derstrepen. 

	Gevangenissen	drugvrij
Recent onderzoek toont aan dat onze 
gevangenissen met een ernstig drugpro-
bleem kampen. Aan de gevangenis van 
Hasselt, in de media omschreven als “het 
mekka van de drugs”, pleitte het Vlaams 
Belang onder andere voor de inzet van 
drughonden om de gevangenissen drug-
vrij te houden. 

	Vrije	meningsuiting
Ook de Nederlandse politicus Geert Wil-
ders krijgt af te rekenen met een poli-
tiek proces. Uit solidariteit manifesteer-
den mandatarissen en militanten van het 
Vlaams Belang aan de Nederlandse am-
bassade in Brussel voor vrije meningsui-
ting. 
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De Vlaams Belang
Jongeren zijn de
jongerenorganisatie
van het Vlaams
Belang. Op een frisse
en rebelse manier
verdedigt VBJ Vlaams-
nationale stand-
punten, uiteraard met
de klemtoon op
specifi eke jongeren-
thema’s. Actie en
vorming staan
centraal in de VBJ-
werking. In deze
rubriek gunt VBJ ons
maandelijks een blik
achter de schermen.

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Veilig fuiven!

Het nieuwe jaar werd niet overal goed ingezet. 
De jaarlijkse oudejaarsavondfuif van de KLJ 
in Waarschoot liep zo zwaar uit de hand 

dat een dertigtal feestgangers naar het ziekenhuis 
gebracht moest worden. Een grote groep agres-
sieve ‘jongeren’ van buiten de gemeente waren de 
oorzaak van de verschillende vechtpartijen met uit-
eindelijk meer dan 50 gewonden. De aanwezige vei-
ligheidsdienst moest de hulp inroepen van de politie 
die op haar beurt versterking moest vragen in het 
hele Meetjesland… 

Het is een triest voorbeeld van de toenemende 
onveiligheid op fuiven.  Voor VBJ moeten jongeren 
zich op een veilige manier kunnen uitleven op fuiven: 
drugvrij en zonder gewelddadige bendes die deze 
fuiven uitkiezen om hun onderlinge vetes uit te vech-
ten of zomaar wat keet te schoppen. De geteisterde 

fuiven zijn bovendien voor heel wat jeugd-
verenigingen, die vaak optreden als 
organisator, ook letterlijk een streep 
door de rekening. Reden te meer om 
in elke  gemeente werk te maken 
van een degelijk fuifbeleid op maat, 

met een strenge aanpak van de 
amokmakers. VBJ neemt ook 
hierin het voortouw.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ
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Heb je vragen of opmerkingen?
Wil je aansluiten bij VBJ of gewoon informatie ontvangen?
Laat het ons weten via info@vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

Warm aanbevolen:

VBJ
ZOMER-
UNIVERSITEIT
17 t.e.m. 24 juli
Limburg
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Voor alle informatie kan u steeds terecht bij de nationale 
secretariaatsmedewerker van VBJ, Andy Bonnyns.

Vlaams Belang Jongeren Nationaal Secretariaat
Madouplein 8/6 • 1210 Brussel

Tel: 02/219.27.28 • Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org • www.vbj.org

Alle leden tussen 15 en 36 jaar zijn 
welkom op dit intensief vormingsweek-
einde in het Waasland. Het belooft al-
vast boeiend en leerrijk te worden met 
onder meer Frank Vanhecke, Joris Van 
Hauthem, Wim Wienen en een journa-
list als gastsprekers en met de toelich-
ting bij het boek ‘Media & Journalistiek 
in Vlaanderen’ van Johan Sanctorum 
en Frank Thevissen.

50 of 65 euro
Inschrijven door storting van 65 euro 
(voor werkenden) of 50 euro (voor 
studenten en werkzoekenden) op re-
keningnummer 751-2016955-74 
met vermelding 'Winteracademie + 
naam'

Meer info: info@vbj.org • www.vbj.org • tel.: 02/219 27 28

MEDIA
van 12 februari tot 14 februari 2010

Deelnemers krijgen na inschrijving het volledig uitgewerkte 
programma en alle praktische richtlijnen.
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Vlaams Belang Jongeren

Onlangs publiceerde de VDAB 
de meest recente cijfers aan-
gaande de werkloosheid in 
Vlaanderen. Met meer dan 
180.000 werklozen in Vlaande-
ren – meer dan tijdens de cri-
sis in de jaren zeventig – werd 
een nieuw record gevestigd.

De gevolgen van de kredietcrisis en het ge-
brek aan een effi ciënte aanpak ervan door 
de overheid laten zich voelen. Dagelijks 
lezen we berichten over massale afvloeiin-
gen, reorganisaties en herstructureringen. 
Een van de gevolgen van de enorme werk-
loosheid is dat schoolverlaters, werklozen 
en werkzoekenden massaal naar interim-
kantoren trekken. Te vaak wordt vergeten 
dat deze interimkantoren ook bedrijven 
zijn die winst moeten maken om te kunnen 
overleven. In hun ijver om hun database 
met leden te spekken, ronselen ze massaal 
‘klanten’ over de grens. 

Verfransing	in	Menen
Neem nu bijvoorbeeld Menen, een West-
Vlaamse stad nabij de taalgrens. Menenaars 
vinden vaak werkaanbiedingen in verschil-

	Van	werkloos	
		naar	moedeloos

lende talen, maar niet in het 
Nederlands. Dergelijke aanpak 
heeft uiteraard gevolgen. 
Vele industriebedrijven 
in de regio kennen een 
bezettingsgraad van 90 
procent Franstalige werk-
nemers. Vaak is het Frans de voertaal, 
hoewel de ondernemingen in Vlaanderen 
gelegen zijn. 

De vele werkzoekenden in de streek 
(Kortrijk bekleedt de tweede plaats in het 
lijstje van regio’s met het grootste aantal 
werklozen in Vlaanderen) krijgen steeds 
te horen dat er voor hen geen jobs zijn. 
Vaak schermen de interimkantoren met 
de  “knelpuntberoepen” waarvoor het 
moeilijk is om in Vlaanderen geschikte 
krachten te vinden.  Een weinig geloof-
waardig argument als je de jobomschrij-
vingen nader bekijkt. Bovendien tonen 
talrijke voorbeelden, zoals recent nog de 
champignonkweker uit Lendelede die vast 
personeel noodgedwongen moet inruilen 
voor Poolse seizoensarbeiders, aan dat het 
probleem elders zit.

De Vlaams Belang Jongeren willen Vlaam-
se jobs in Vlaamse handen houden. Op een 
moment dat de (jeugd)werkloosheid ook 
in Vlaanderen piekt, zijn bovenstaande 
praktijken niet langer te rechtvaardigen. 

lende talen, maar niet in het 
Nederlands. Dergelijke aanpak 
heeft uiteraard gevolgen. 
Vele industriebedrijven 
in de regio kennen een 
bezettingsgraad van 90 
procent Franstalige werk-
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dwars door VLAANDEREN
Geen abortuskliniek!

Op	 dinsdag	 15	 december	 hebben	 de	
Vlaams Belang	Jongeren	van	regio	Meche-
len-Lier	samen	met	het	‘Platform	voor	het	
Leven’	geprotesteerd	tegen	de	plannen	van	
Mechels	 burgemeester	 Bart	 Somers	 om	
een	abortuskliniek	in	Mechelen	te	openen.	

Voor	VBJ	dient	elk	leven	gerespecteerd	en	
beschermd	te	worden,	zeker	het	ongebo-
ren.	 Met	 een	 spandoek	‘Abortuskliniek	 is	
Moordfabriek’	 toonden	we	ons	ongenoe-
gen	over	deze	plannen.

Soepbedeling

De	 VBJ-afdelingen	 Gent	 en	 Evergem	
deelden	 op	 zaterdag	 19	 december	 gratis	
warme	soep	uit	aan	daklozen	aan	het	sta-
tion	van	Gent-Sint-Pieters.	De	lokale	VBJ-
voorzitters	Marina	Van	den	berghe	en	Gly-

nis	De	Clercq	hadden	maar	 liefst	20	 liter	
soep	 gemaakt.	 Het	 initiatief	 viel	 op	 deze	
ijskoude	winterdag		bijzonder	in	de	smaak,	
letterlijk	 én	 fi	guurlijk.	Tevens	 kregen	 alle	
voorbijgangers	aan	het	station	een	pamfl	et	
van	 de	 VBJ-campagne	 ‘Armoede	 bestaat	
ook	bij	ons’	en	werd	tijdens	de	actie	ook	
geld	 ingezameld	 voor	 de	 ‘Z11-Z11-Z11’-
campagne	van	Voorpost.		De	Vlaams	Belang	
Jongeren	 wilden	 met	 deze	 actie	 de	 drin-
gende	noodzaak	aan	een	concreet	armoe-
deplan	benadrukken.

Echte Kerstsfeer

Een	 week	 lang	 kon-
den	 bezoekers	 van	
de	kerstmarkt	dank-
zij	VBJ	Antwerpen	in	
het	 secretariaat	Van	
Maerlant	 typische	
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Glühwein	 en	 diverse	 soorten	 lekkere	 je-
never	degusteren.	Kerstmis	is	in	onze	Wes-
terse	maatschappij		al	eeuwenlang	één	van	
de	belangrijkste	feesten	van	het	jaar,	en	mag	
dus	goed	gevierd	worden!	Jammer	genoeg	
wordt	 de	 boodschap	 ‘Zalig	 Kerstfeest’	
meer	en	meer	uit	het	straatbeeld	verban-
nen,	 alsof	 men	 ze	 wil	 “wegcamoufl	eren”	
om	toch	maar	niemand	voor	het	hoofd	te	
stoten.	Daarentegen	worden	andere	fees-
ten	 zoals	 het	 islamitische	 Suikerfeest	 en	
Offerfeest	hier	hartelijk	verwelkomd.		VBJ	
verzet	zich	tegen	deze	gevaarlijke	evolutie.	
Om	de	traditionele	Kerst	opnieuw	in	ere	
te	herstellen	werd	 in	de	Antwerpse	 stra-
ten	door	de	lokale	VBJ-afdeling	een	affi	che-
campagne	op	touw	gezet	waarin	klaar	en	
duidelijk	de	kerstboodschap	werd	weerge-
geven	door	middel	van	onze	twee	traditio-
nele	Westerse	symbolen	voor	kerstmis:	de	
kerstboom	en	het	kerststalletje.	

Schoolpoortactie

Naar	aanleiding	van	de	zwaar	uit	de	hand	
gelopen	oudejaarsavondfuif	van	de	KLJ,	be-
deelde	VBJ	de	eerste	week	van	het	nieuwe	
jaar	 aan	de	 schoolpoorten	 in	Eeklo	pam-
fl	etten	 voor	 het	“recht	 op	 veilig	 fuiven”.		
Uitgaande	 jongeren	 worden	 te	 vaak	 ge-
confronteerd	met	 geweld,	 druggebruik,…	

Voor	de	inrichters	en	de	fuifgangers	is	de	
situatie	op	sommige	plaatsen	onhoudbaar	
geworden.	VBJ	 vindt	 dat	 elke	 jongere	 het	
recht	heeft	om	veilig	 te	kunnen	 fuiven.	 In	
Eeklo	 hebben	 we	 met	 ons	 pamfl	et	 alvast	
een	reeks	maatregelen	daartoe	gepresen-
teerd…

Bowling in Kortrijk

Naar	 jaarlijkse	 gewoonte	 organiseerde	
VBJ	regio	Kortrijk	een	bowlingavond.	On-
danks	 de	 barre	 weersomstandigheden	
trotseerden	 een	 30-tal	Vlaams	 nationalis-
ten	 vriestemperaturen	 en	 gevaarlijke	 ver-
keersomstandigheden	 om	 er	 te	 genieten	
van	 een	 gezellige	 avond.	 De	 temperatuur	
werd	door	de	aanwezigen	zelf	de	hoogte	
ingedreven,	 nieuwe	 kameraadschappelijke	
banden	werden	gesmeed	en	de	oude	con-
necties	van	weleer	werden	van	onder	het	
stof	gehaald.	Kwatongen	beweren	dat	het	
Vlaams-nationalisme	onbestaande	is	bij	de	
jeugd,	maar	wij	moeten	de	criticasters	we-
derom	ongelijk	geven.
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Illegale immigratie

Eind 2008 bezocht Emile Bom-
ba, voorzitter van de Associati-
on de lutte contre l’émigration 
clandestine (Alcec), het Vlaams 
Parlement. Onlangs brachten 
de Vlaamse parlementsleden 
Filip Dewinter en Jan Penris op 
hun beurt een bezoek aan Ka-
meroen, waar Alcec haar zetel 
heeft. De Afrikaanse organisa-
tie verzet zich tegen het feno-
meen van de illegale emigratie 
en wil overheid en publieke 
opinie bewust maken van de 
problemen die daarmee ge-
paard gaan. 

“In Afrika wordt Europa nu eenmaal 
als het paradijs gezien, als een soort 
El Dorado. En de Afrikaanse media 

versterken dit beeld helaas nog”, zei Emile 
Bomba destijds. Vanzelfsprekend klopt 
het geschetste beeld helemaal niet. Om te 
beginnen, houdt de (dure) overtocht naar 
Europa voor heel wat vluchtelingen grote 
risico’s in. Sinds 1990 stierven niet minder 

	Een	toekomst	
			in	eigen	land

dan 13.000 mensen de verdrinkingsdood. 
En ook in de landen van aankomst is het 
niet allemaal rozengeur en maneschijn: 
de werkloosheidsgraad is veelal hoog en 
zelfs in Vlaanderen leeft meer dan één 
op de tien in armoede. Veel vluchtelingen 
duiken in de illegaliteit en worden niet 
zelden het slachtoffer van huisjesmelkers 
en mensenhandelaars. Een aantal verzeilt 
in de marginaliteit of - erger nog - in de 
criminaliteit. 

Geen	draagvlak
Een stad als Gent zou meer dan 10.000 il-
legalen herbergen, in Antwerpen wordt dat 
aantal zelfs geschat op minimum 25.000. 
Alles bij elkaar bedraagt het aantal illega-
len in dit land meer dan 100.000. Volgens 
gegevens van de Europese Commissie zijn 
er dat in heel Europa liefst 8 miljoen. Het 
hoeft geen betoog dat een en ander een 
hoge kostprijs heeft. In het overgrote deel 
van de gevallen gaat het niet over politieke 
vluchtelingen, maar over economische ge-
lukzoekers die naar de maatstaven van hun 
land veel geld veil hebben om daar weg 
te geraken. De regularisaties van illega-
len leiden niet alleen tot nóg meer illegale 
immigratie, maar zetten ook onze sociale 
voorzieningen onder druk en stellen de 
leefbaarheid van onze steden op de proef. 
Bovendien kost het de belastingbetaler, ze-

VBM 2010-02.indd   26 20/01/10   16:10



27

Filip Dewinter en Jan Penris 
op bezoek in Kameroen.

ker in tijden van economische crisis, han-
denvol geld. Bij de bevolking is er steeds 
minder een draagvlak voor het huidige im-
migratiebeleid, en verschillende Europese 
regeringen - op de Belgische na - verstrak-
ten de afgelopen jaren dan ook hun wetge-
ving ter zake. 

Hooggeschoolden
De illegale emigratie heeft overigens ook 
verstrekkende gevolgen voor de Afrikaan-
se landen zélf: velen genieten staatssteun 
bij het volgen van een opleiding, maar be-
proeven hun geluk nadien elders. Op die 
manier verliezen de Afrikaanse landen 
hersenen én werkkracht. Wist u bijvoor-
beeld dat er méér Kameroenese dokters in 
Europa werken dan in Kameroen zelf? Cij-
fers van de Verenigde Naties tonen aan dat 
liefst een derde van alle Afrikaanse hoog-
opgeleiden na hun studies uit Afrika is 
vertrokken. Wil het zwarte continent ooit 
uit het slop geraken, dan moet die situatie 
dringend worden omgebogen. 

Toekomst	bieden
Het dichtbevolkte Vlaanderen kan illega-
len geen toekomst bieden. Hetzelfde geldt 
voor economische asielzoekers die - hoe 

begrijpelijk hun motieven ook mogen zijn 
- in het Westen hun heil komen zoeken. 
We kunnen alleen échte politieke vluchte-
lingen opvangen. Er is geen nood aan een 
beleid dat immigranten aantrekt, maar aan 
ontradingscampagnes die de toestroom in-
perken. Niemand heeft er immers baat bij 
dat illegalen hier massaal hun toevlucht 
zoeken. In combinatie met een doordachte 
ontwikkelingshulp zijn die mensen in hun 
land veel nuttiger dan bij ons. 

Het Vlaams Belang meent dat Europese 
landen de vele miljoenen voor ontwikke-
lingshulp moeten heroriënteren en investe-
ren in economische ontwikkeling ter plaat-
se. In een toespraak in Kameroen verwees 
Filip Dewinter naar kleinschalige maar 
succesvolle projecten. Zo voorziet het 
‘Restart-project’ in Malta – met Europese 
steungelden – in een beroepsopleiding in 
de landen van herkomst. 

Om te kunnen bijdragen aan de (econo-
mische) onafhankelijkheid van de Derde 
Wereldlanden en om illegalen een echt 
toekomstperspectief in eigen land te bie-
den, bepleit onze partij dan ook de struc-
turele uitbreiding van dergelijke projec-
ten. Meer dan vandaag het geval is, moet 
de klemtoon op zelfredzaamheid komen 
te liggen.  
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	Het	eindigt	met	de	
brabançonne

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier
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Toen de CVP na haar verkie-
zingsnederlaag in 1999 voor 
het eerst in decennia in de op-
positie belandde, veranderde 
ze van naam, maar zeker niet 
van streken. De CVP is terug. 
Terug van nooit weggeweest.

Hoe men het ook draait of keert: sinds 
de grote verkiezingsoverwinning van het 
CD&V/N-VA-kartel legde Leterme een 
perfect Belgisch parcours af. Zijn meta-
morfose van Vlaams voorman tot Bel-
gisch staatsman dateert dan ook niet van 
de jongste maanden of weken, maar klonk 
reeds door in zijn overwinningstoespraak 
op de avond van 10 juni 2007. Tekenend 

daarvoor was het beeld van een zichtbaar 
verveelde Leterme die, toen hij gecon-
fronteerd werd met het feit dat tijdens het 
overwinningsfeest van het ‘Vlaams kartel’ 
met leeuwenvlaggen werd gezwaaid, ver-
klaarde: “Dat is zoals in de koers. Als Tom 
Boonen de wedstrijd rijdt, wordt ook met 
leeuwenvlaggen gezwaaid, maar op het 
podium eindigt het met de brabançonne.” 

Martens	bis
Aan de andere kant van de taalgrens werd 
de boodschap goed begrepen. Vlak na de 
verkiezingen sprak de voormalige Frans-
talige christendemocraat Gérard Deprez in 
een interview met Knack duidelijke taal: 
“Aan die vlaggen zou ik niet al te veel 
betekenis hechten. Ik heb veel Vlaamse 
bewindslieden gekend. Op grond van 
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zijn persoonlijke discours had je Wilfried 
Martens ook als de gevaarlijkste man van 
België kunnen bestempelen. Hij was de 
organisator van de grote Vlaamse marsen 
op Brussel. Maar als minister is Martens 
trouw gebleven aan een unionistisch fe-
deralisme. Ik denk dat Leterme niet zo 
sterk van Martens verschilt.” De gewezen 
voorzitter van de Franstalige christende-
mocraten maakte zich meteen sterk dat er 
geen staatshervorming zou komen: “Geen 
staatshervorming, nee. (…) Niemand wil 
dat op dit moment toegeven, maar ik ga-
randeer u, er komt er geen.” En hij voegde 
er nog veelbetekenend aan toe: “We zul-
len wel zien wie het eerst door de knieën 
gaat.” Het bleken profetische woorden…

Haarspeldbocht
Tegen een duizendmaal herhaalde belofte 
in, stapte CD&V immers in een regering 
zonder staatshervorming, waarmee meteen 
het enige Vlaamse breekijzer uit handen 
werd gegeven. Leterme stond op het po-
dium en de leeuwenvlaggen werden inder-
daad opgeborgen. Hij kwam aan het hoofd 
van een regering zonder Vlaamse meerder-
heid, een constructie die door CD&V ooit 
“een regering tegen Vlaanderen” werd ge-
noemd. Van enige stap in de richting van 
een staatshervorming is twee jaar na datum 
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Dossier

uiteraard nog steeds geen sprake. Zelfs de 
fameuze ‘borrelnootjes’ – uiterst minimale 
bevoegdheden waarvoor Vlaanderen dan 
nog eens met eens pak geld over de brug 
diende te komen – werden opnieuw in de 
kast gestopt. 
 
Begin dit jaar maakte Leterme de politieke 
haarspeldbocht van CD&V compleet en 
bevestigde hij officieel wat in de sterren 
stond geschreven: de staatshervorming 
wordt definitief begraven. Volgens de pre-
mier is er “blijkbaar” geen hervorming te 
verwachten. Met dat ene woordje maakt 
de voormalige Vlaamse oppositieleider 

fleren. De economische crisis en de stij-
gende werkloosheid genieten nu ‘absolute 
prioriteit’. Klinkt goed natuurlijk, ware het 
niet dat uitgerekend Leterme nog niet zo 
lang geleden beweerde dat een staatsher-
vorming net nodig was om een efficiënt 
crisisbeleid te kunnen voeren. Zijn nieuwe 
pleidooi voor ‘samenwerkingsfederalis-
me’ – wat op hetzelfde neerkomt als het 
unionistisch federalisme van Martens eer-
tijds – is dan ook flagrant in tegenspraak 
met zijn eerdere vaststelling dat “het fe-
derale overlegmodel zijn limieten heeft 
bereikt”. Het is in ieder geval bijzonder 
veelzeggend dat het pleidooi voor ‘sa-

duidelijk dat hij zich als Belgisch premier 
volledig schikt naar de wensen van de 
Franstalige regeringspartijen. Leterme en 
zijn partij hebben dan ook gekozen voor 
de ultieme vorm van de gekoesterde ‘sta-
biliteit’: plat op de buik gaan liggen. Ook 
deze keer vormt de economische crisis een 
graag gebruikte bliksemafleider om de 
communautaire haarspeldbocht te camou-

menwerkingsfederalisme’ op luid applaus 
werd onthaald bezuiden de taalgrens. Eén 
van de eersten die openlijk en enthousiast 
haar steun aan Leterme betuigde, was nie-
mand minder dan cdH-voorzitster Joëlle 
Milquet – alias ‘madame non’ – die zich 
steeds tegen ook maar de kleinste stap in 
de staatshervorming heeft verzet. 
In zoverre dat nog nodig was, hebben 

Yves Leterme in De Standaard, 
5 januari 2010

Yves Leterme in De Standaard,
7 juni 2007
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Leterme en zijn partij bij aanvang van het 
nieuwe jaar in ieder geval nog eens aan-
gegeven waar voor hen de prioriteiten lig-
gen. Die liggen zonder meer in het verder 
regeren tot elke prijs. Was het reeds langer 
duidelijk dat er in CD&V nog veel CVP 
zat, weet vandaag iedereen dat de CVP he-
lemaal terug is. 

Déjà	VU
Een en ander bewijst ook het failliet van de 
zogenaamde participatiestrategie van de 
N-VA, die in de praktijk neerkomt op een 
ondersteuning van het machtsstreven van 
CD&V. De N-VA bezorgde CD&V niet al-
leen Vlaamse geloofwaardigheid ten tijde 
van het ‘kartel’, maar gaf in maart 2008 
in de Kamer ook haar vertrouwen aan Le-
terme I. Een regering waarin de Fransta-
ligen een nooit gezien overwicht hadden 
en die van start ging zonder ook maar de 
minste garantie op een staatshervorming. 
Wat volgde, was voorspelbaar en slechts 
de logische afwikkeling van het scenario 
dat de N-VA met haar steun aan Leterme I 
in gang hielp zetten. 

Wie had gedacht dat de N-VA ondertussen 
had geleerd dat Belgische staatsmannen 
geen mannen zijn waarop Vlaanderen staat 
kan maken, vergiste zich. In de Vlaamse 
regering blijft de partij van Bart De We-
ver CD&V immers ook vandaag nog be-
hulpzaam bij haar machtsstrategie. Van 
het beloofde ‘assertieve Vlaamse beleid’ 
zoals dat in het vooruitzicht werd gesteld, 
valt niets te merken. Erg verbazend is dat 
natuurlijk allemaal niet, want Kris Peeters 
is uiteraard niet van plan om het federale 

niveau – waar zijn partijgenoot Leterme de 
scepter zwaait – onder druk te zetten. On-
dertussen kon Leterme zelfs verklaren dat 
de staatshervorming ook voor de Vlaamse 
regering geen prioriteit meer is, zonder dat 
die uitspraak leidde tot een noemenswaar-
dige reactie. 

Het spreekt voor zich dat de N-VA zich-
zelf op deze manier herleidt tot een zwart-
gele harlekijn, zoals Gerolf Annemans 
het noemde. Een harlekijn gezeten aan de 
troon van de oppermachtige christende-
mocratie die – Belgisch en Vlaams tegelijk 
– maar één ding wil: aan de macht blij-
ven. Kortom: net zoals CD&V opnieuw 
de CVP van weleer is geworden, begint 
ook de N-VA steeds meer op de vroegere 
Volksunie te lijken. 
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	Feiten,	theorieën	en	
religies

Opinie

Midden december verscheen 
in De Standaard een interes-
sant opiniestuk van de hand 
van Gerard Bodifée, onder de 
titel ‘Darwin,  na het feest’.
Daarin maakt hij het onder-
scheid tussen feiten en theo-
rieën, en zijdelings ook religies. 
Volgens FILIP VAN LAENEN 
geldt dat onderscheid ook voor 
de multiculturele maatschap-
pijleer.

Het (neo-)darwinisme is geen feit, maar 
een wetenschappelijke theorie, zo luidt 
zijn stelling, en sommige verdedigers van 
het neodarwinisme verliezen dat in hun 
strijd tegen het creationisme wel eens uit 
het oog. Daarmee bewijzen ze het neo-
darwinisme echter allerminst een dienst, 
want het maakt het er voor de creationisten 
alleen maar makkelijker op om het dar-
winisme als feit onderuit te halen. Iedere 
wetenschappelijke theorie heeft zo zijn 
zwakheden en onvolkomenheden, ook het 
darwinisme, en de creationisten maken 
daar uiteraard gretig gebruik van om twij-
felaars aan hun zijde te krijgen.

De analyse van Gerard Bodifée kan op 
veel meer toegepast worden dan op het 
neodarwinisme alleen. Neem nu de glo-
bale opwarming: is ze een feit, een theo-
rie of een religie? Om het dan nog niet te 
hebben over de oorzaak van die globale 
opwarming: de mens in het algemeen, de 
Westerse mens in het bijzonder, of gewoon 
een natuurlijke variatie? De vele demon-
stranten in de straten van Kopenhagen in 
december zullen waarschijnlijk niet lang 
moeten nadenken over het antwoord: een 
feit natuurlijk. Alleen jammer dat het net 
toen zo bitter koud was in Kopenhagen. 

Deze opinierubriek biedt ruimte aan onafhankelijke publicisten en heeft de bedoeling het brede politieke 
debat, onder meer over het Vlaams-nationalisme, aan te zwengelen. De auteurs schrijven hun bijdragen 
ten persoonlijken titel en geven dus niet noodzakelijk de standpunten van het Vlaams Belang weer.
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Minister van Brusselse Vervuiling Eve-
lyne Huytebroeck bestond het trouwens 
daarover haar beklag te doen toen ze zich 
verdedigde voor haar afwezigheid op het-
zelfde ogenblik dat de resultaten van haar 
beleid tastbaar in de Zenne ronddreven. 
Het reisje naar Kopenhagen was immers 
absoluut geen snoepreisje geweest! Maar 
dat het in december in Kopenhagen wel 
eens koud durft te zijn, dat weet het klein-
ste kind. Misschien had ze zich iets te veel 
ingeleefd in het dossier van de globale op-
warming, en alleen maar CO

2
-vrije zomer-

jurkjes gepakt?

Ook een aantal van de demonstranten in de 
straten van Kopenhagen mocht op pijnlijke 
wijze aan den lijve ondervinden dat het in 
Denemarken koud kan zijn. In het bijzon-
der aan het achterwerk dan nog wel. Nadat 
de politie hen gearresteerd had, werden ze 
urenlang gedwongen op de grond te zit-
ten. Ik ben er nog altijd niet uit wat nu het 
meest sadistische was aan die politiemaat-
regel: dat zij met hun achterwerk op het 
feit werden gedrukt dat de wereld heus nog 
niet zal ondergaan van een graadje meer 
hier of daar, dan wel dat zij fysiek moesten 
bijdragen tot een letterlijke lokale opwar-
ming van de aarde, dwars door het Deense 
asfalt door. Het verwondert me trouwens 
dat de verantwoordelijke politiechef nog 
niet door het Internationaal Gerechtshof in 
Den Haag gedagvaard werd wegens mis-
daden tegen de menselijkheid.

Sommigen zijn echter van oordeel dat de 
globale opwarming geen feit of theorie is, 
maar een religie. Een Britse rechter stelde 
in november nog een ontslagen werknemer 
in het gelijk die geweigerd had een bevel 
van zijn baas uit te voeren. Dat bevel – hij 
moest vanuit Ierland even met het vlieg-
tuig over en weer naar Londen vliegen 
om de vergeten Blackberry van zijn baas 
te gaan oppikken – was immers in strijd 

met het diepe geloof van de werknemer in 
de globale opwarming. De rechter was van 
oordeel dat dat geloof in de globale op-
warming op dezelfde bescherming mocht 
rekenen als elke andere religie. Wie van-
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Opinie

“ Stemrecht zou de 
integratie bevorderen? 
Neem het van me aan: 
het maakt geen bal uit.

daag pleit voor het toelaten van hoofddoe-
ken achter het loket, riskeert morgen dus 
misschien ook ijskoude loketten te moeten 
tolereren. Maar wat met de thermometers 
in de Italiaanse klaslokalen? En zal Jean-
Jacques De Gucht binnenkort ook ten strij-
de trekken tegen de dikke-truiendag? Op 
12 februari is het immers weer zover.

Ook in de discussie over de multiculturele 
samenleving valt het wel eens voor dat een 
theorie als een feit wordt voorgesteld, ter-
wijl het in de praktijk meer op een religie 
lijkt. Erg origineel is 
het natuurlijk niet het 
CGKR te vergelijken 
met de inquisitie, 
maar hoelang worden 
we nu al om de oren 
geslagen met het ar-
gument dat de mul-
ticulturele samen-
leving nu eenmaal een feit is, en dat elke 
tegenstand dus nutteloos is? Om eerlijk te 
zijn, ik weet eigenlijk niet wat er zo “feite-
lijk” is aan die multiculturele samenleving, 
als er nog altijd nood is aan positieve dis-
criminatie en een gelijke-kansenbeleid. Ik 
heb bijvoorbeeld nog niemand horen plei-
ten voor quota voor joden bij de Antwerp-
se politie, maar laat het aan het oordeel van 
de lezer over wat dit precies zegt over het 
multiculturele “feit” in Vlaanderen.

Ook aan de verrijking en alle andere voor-
delen die de multiculturele samenleving 
met zich mee zou brengen, mag niet ge-
twijfeld worden. Maar als die verrijking 
dan toch een feit is, waarom kan (of mag) 
ze niet becijferd worden? Een gemak-
kelijkere manier om de tegenstanders tot 
zwijgen te brengen bestaat niet, maar toch 
wordt de oefening liever niet gedaan. De 

vraag alleen al wordt afgewimpeld met 
beschuldigingen van congenitaal racisme, 
zoals Sietse Fritsma (PVV) onlangs nog 
mocht ondervinden in de Nederlandse 
Tweede Kamer. “Wij zijn niet geïnteres-
seerd in wat een individu kost, of het nu 
om een Fries, een Amsterdammer, een be-
jaarde of iemand met blauwe ogen gaat,” 
klonk het plots bij de Nederlandse minis-
ter van Integratie Eberhard van der Laan 
(PvdA). Zelfs als de migranten handenvol 
geld zouden kosten, cultureel niet bepaald 
veel aanbrengen, en hier en daar misschien 

zelfs voor wat overlast 
zouden zorgen – ik wik 
mijn woorden – zelfs dan 
nog kan de immigratie 
alleen maar een verrij-
king zijn. Credite quia 
absurdum est – geloof, 
omdat het absurd is?

Over verrijking gesproken, een andere the-
orie die het bij de voorstanders van de mul-
ticulturele samenleving goed doet, is dat 
bedrijven die immigranten in dienst nemen 
daar alleen maar voordelen van zouden 
ondervinden. Meer zelfs, het zou de winst 
van die bedrijven ten goede komen. Een 
beetje alsof de ware reden waarom men 
migrantenquota zou willen invoeren, is dat 
men op die manier de concurrentiepositie 
van onze bedrijven zou willen verbeteren. 
Ik zou daar echter een andere theorie te-
genover willen stellen: dat geen enkele 
bedrijfsleider het in zijn hoofd zou halen 
maatregelen te nemen die zijn bedrijf kun-
nen schaden of nadeel berokkenen. Als het 
werkelijk waar zou zijn dat bedrijven die 
bewust migranten rekruteren het zoveel 
beter doen, waarom concurreren die be-
drijven dan niet hun “racistische” concur-
renten gewoonweg uit de markt? Voeg daar 
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

een economische crisis aan toe, en je vraagt 
je of hoe het eigenlijk überhaupt mogelijk 
is dat er nog steeds bedrijven kunnen ge-
vonden worden waar ze het niet zo hoog 
op hebben met multiculturele werkvloeren 
en dergelijke meer. Merkwaardig toch dat 
de in overvloed vastgestelde feiten nog 
nooit een anti-racistische organisatie er-
toe bewogen hebben eens wat dieper na te 
denken over deze multiculturele “theorie”.

Tot slot – om het af te leren – de theorie 
dat migrantenstemrecht de integratie zou 
bevorderen.  Zelf woon ik al meer dan 
twaalf jaar in Noorwegen, en neem het 
van me aan: het maakt werkelijk geen bal 
uit. Meer zelfs, om de vier jaar word ik 
er nog maar eens met de neus op gedrukt 
dat ik de Noorse partijen nog steeds niet 
helemaal heb kunnen doorgronden. En al 
helemaal niet op gemeentelijk niveau. Ja, 
als je politieke interesses niet verder reiken 
dan ‘rood’, ‘groen’ of ‘blauw’, dan is het 
inderdaad niet moeilijk om je keuze tussen 
de verschillende partijen te maken. 

Maar inschatten wat die politieke kleur 
precies waard is, om over de verkiezings-
beloften nog maar te zwijgen, is een ander 
paar mouwen. Hoeveel migranten zouden 
weten wat “vijf minuten politieke moed” 
precies betekent, als ze al het Nederlands 
voldoende machtig zijn om de basisbete-
kenis te kunnen vatten? En hoeveel van 
hen zouden er beter door geïntegreerd ra-
ken in de Vlaamse maatschappij? De fei-
ten – welke kiezers voor welke kandidaten 
stemmen – geven  een heel ander beeld 
weer, maar de theorie wordt toch maar 
volgehouden. Of zou het een religie zijn? 

De auteur is redacteur van 
The Brussels Journal
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 De moordaanslag 
op Westergaard

Buitenland

37

Kurt Westergaard, een van de auteurs 
van de inmiddels wereldberoemde 
Mohammed-cartoons waarmee de 

Deense krant Jyllands-Posten in 2005 de 
feitelijke tolerantie van moslims tegenover 
godsdienstkritiek en satire wilde testen, is 
op 2 januari aan een moordaanslag ont-
snapt die geheel in de stijl van de moord 
op Theo van Gogh moest plaatsvinden. De 
dader drong gewapend zijn huis binnen en 
begon met een bijl op de deur van de spe-
ciaal voor de bescherming van de tekenaar 
gebouwde safe room te hakken, terwijl 
hij in gebroken Deens “wraak” en dood” 
stond te schreeuwen.

“De aanslag op Kurt Westergaard toont aan waar de Westerse 
wereld tegenover staat. Wij staan tegenover mensen die menen 
dat het hun plicht is ons te vermoorden, tenzij we ons onderwer-
pen aan hun recht om te bepalen wat wij mogen zeggen en hoe 
wij zullen leven.”

Uit het editoriaal van de Deense krant Berlingske Tidende

De 74-jarige Westergaard had zich er we-
ten te verschansen.

De dader, van Somalische afkomst en 
met een geldige verblijfsvergunning, die 
volgens de politie banden had met de aan 
Al-Qaeda gelinkte Al-Shabaad-milities die 
grote delen van Zuid-Somalië controleren, 
werd al langer door de Deense veiligheids-
dienst PET in de gaten gehouden. Dat hij 
toch het huis van Westergaard kon bin-
nendringen, heeft volgens Jacob Scharf, 
het hoofd van de PET, te maken met een 
gebrek aan middelen om alle fundamenta-
listische militanten in de gaten te houden.
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Al-Shahaab staat in Europa ook nog niet 
op de lijst van terreurorganisaties. In de 
Verenigde Staten is dat wel al het geval. 
De Deense inlichtingendienst heeft onder-
tussen ook bekend gemaakt dat de 27-ja-
rige dader zes maanden geleden in Kenia 
werd aangehouden in verband met een 
reeks door Al-Shahaab geplande terreur-
aanslagen waaronder een aanslag op de 
Amerikaanse minister van Buitenland-
se Zaken Hillary Clinton die in Nai-
robi deelnam aan een internationale 
bijeenkomst over ontwikkelings-
samenwerking. Bij gebrek aan 
bewijzen werd de man 
vrijgelaten en terug 
naar Denemarken ge-
stuurd. De internationale 
samenwerking tussen poli-
tie- en inlichtingendiensten 
loopt blijkbaar perfect!

Moorden	in	het	
Midden-Oosten
Het nieuws van de mislukte 
moordaanslag op de Deense teke-
naar zou ons haast doen vergeten 
dat de fameuze tekeningen sinds 
2005 al tot ettelijke dodelijke slacht-
offers hebben geleid. Reeds kort nadat 
Jyllands-Posten  de tekeningen op 30 
september 2005 publiceerde, braken in 
steden in het Midden-Oosten rellen uit 
waarbij verschillende doden vielen. Op 
4 en 5 februari 2006 werden de Deense 
en Noorse ambassades in Damas in brand 
gestoken. Ook de Deense ambassade in 
Beiroet ging in vlammen op. Rellen in 
de christelijke wijk van Achrafi ye eisten 

een dodelijke tol. Nog 
op 5 februari 2006 ver-

moordde een 16-jarige 
Turk in het noordoosten 

van Turkije een Italiaanse 
priester. Als vergelding voor 

de Mohammed-cartoons. 

Denemarken zag zich tevens ver-
plicht zijn ambassades in Syrië, Iran 

en Indonesië te sluiten. Het Deens-
Zweedse consortium Arla-Foods werd 

in Saoedi-Arabië het mikpunt van een 
boycot die zich over de hele Arabische we-
reld uitbreidde. In verschillende steden in 
Europa betoogden tienduizenden moslims 
tegen onze vrijheid van meningsuiting. 
In Parijs dienden vooraanstaande islami-
tische verenigingen, waaronder de Grote 
Moskee van Parijs, klacht in tegen het 
links-satirische weekblad Charlie-Hebdo 
wegens “racisme” nadat de redactie uit 
solidariteit met de Denen op haar beurt de 
karikaturen had gepubliceerd. Wanneer dat 
gebeurde, reageerde ook toenmalig presi-
dent Jacques Chirac Hij veroordeelde… 
de provocatie van Charlie-Hebdo. Hoofd-
redacteur Philippe Val wordt uiteindelijk 
vrijgesproken.

Wat	nu?
De vraag is natuurlijk wat er nu moet 
gebeuren. Verschillende commentaar-
schrijvers hebben er al op gewezen 
dat de affaire van de Mohammed-car-
toons aan islamitische extremisten in 
Denemarken voor eeuwig een voor-
wendsel zal bieden om terreuraan-

slagen tegen Westerse doelwitten te 
plegen. Sommigen onder hen willen zelfs 
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nog wraak nemen voor de Kruistochten in 
de vroege Middeleeuwen!

In Denemarken en heel Europa zullen we 
ons moeten bezinnen over de vraag hoe we 
onze open samenleving in de toekomst  be-
ter zullen kunnen beschermen. De Deense 
Volkspartij heeft gevraagd dat de veilig-
heidsdiensten een overzicht van het aantal 
moslimextremisten in Denemarken zouden  
geven, om de dreiging tenminste in kaart 
te kunnen brengen. Net zo eist de rechtse 
partij dat het in de toekomst makkelijker 
zou worden om potentiële terroristen het 
land uit te zetten. Minister van Integratie 
Birth Ronn Hornbech heeft al geantwoord 
dat er maatregelen worden uitgedokterd 
die in die richting gaan. Het zijn maatre-
gelen die in heel de Europese Unie zouden 
mogen van kracht worden.

Wat we niet mogen doen, is dulden dat 
godsdienstwaanzinnigen onze open sa-
menleving en haar vrijheden misbruiken. 
Op 4 januari meldde Elsevier dat de radica-
le moslimgroep “Islam4UK” een optocht 
in het Zuid-Engelse dorpje Wootton Bas-

sett wil organiseren om er de ‘echte oor-
logsdoden’ van de ‘genadeloze bezetters’ 
in Afghanistan te herdenken. In Wootton 
Bassett, vlakbij een militaire luchthaven, 
worden doorgaans Britse gesneuvelde sol-
daten herdacht. Een regelrechte provocatie 
dus. Of vrijheid van meningsuiting? Orga-
nisator Anwar Choudary schreef een brief 
aan de families van gesneuvelde Britse 
soldaten om ze uit te leggen dat hun jon-
gens in Afghanistan waren om onschuldi-
ge mensen te vermoorden en helemaal niet 
om de democratie en de rechtsstaat te her-
stellen. Islam4UK is de opvolger van het 
in 2005 door de regering in Londen ver-
boden Al-Muhajiroun. Al-Muhajiroun was 
in verband gebracht met terrorisme. En dit 
soort fundamentalisten mag gretig gebruik 
maken van de Britse civil rights!

Wat we zeker niet moeten doen, is de kop 
in het zand steken zoals in het verleden 
al zo vaak gebeurde. De grote Deense 
kranten Politiken, Jyllands-Posten en Ber-
lingske Tidende willen de tekeningen van 
Westergaard geen tweede keer afdrukken 
omdat een herdruk een ‘provocatie’ zou 
zijn. Is dat zo? Denken ze misschien dat 
extremisten zich nu kalm zullen houden? 
Vergeten we even welke provocaties we-
kelijks in de Arabische pers verschijnen 
tegenover christenen? Geert Wilders had 
overschot van gelijk door onmiddellijk na 
de moordpoging op Kurt Westergaard aan 
te kondigen dat hij enkele van de cartoons 
op zijn website zou plaatsen. ‘Provocaties’ 
zijn essentieel voor een vrije pers. Punt. 
Daarom moesten de Mohammed-cartoons 
in 2005 gepubliceerd worden. En daarom 
mag de pers niet aarzelen om ze als state-
ment tegen de onverdraagzaamheid des-
noods opnieuw te publiceren. 

Sommige moslims gebruiken niet mis te 
verstane bewoordingen om hun verzet 

tegen onze vrije meningsuiting 
kracht bij te zetten.
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	Neen

In	2004	verklaarde	toenmalig	
oppositieleider	Yves	Leterme	terecht
dat	de	splitsing	van	BHV	een	kwestie
was	van	vijf	minuten	politieke	moed.
Met	de	‘Wetstraat	16’	in	het	vizier
pleitte	hij	echter	plots	voor	een	
‘onderhandelde	oplossing’.	
Diezelfde	CD&V	die	BHV
onverwijld	zou	splitsen,	
werd	uiteindelijk	vragende
partij	om	het	dossier	op	de	lange	
baan	te	schuiven.	Eind	vorig	jaar	
verklaarde	CD&V-voorzitster	
Marianne	Thyssen	zelfs	laconiek	
dat	haar	partij	het	niet	tot	een	
stemming	in	het	parlement	
zou	laten	komen.	

Ondertussen	is	het	dossier	in	handen
van	niemand	minder	dan
Jean-Luc	Dehaene,	die	als	Belgisch
loodgieter	par excellence	altijd	al	
heeft	gepleit	voor	een	‘onderhandelde
oplossing’	–	de	Belgische	codetaal	
voor	een	compromis	dat	door	
Vlaanderen	zwaar	wordt	betaald.	
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	Ja
Voor	het	Vlaams	Belang	is	het	
uitgesloten	dat	welke	prijs	dan	
ook	betaald	wordt	voor	de	splitsing	
van	BHV.	De	Vlamingen	moeten	
de	splitsing	gewoon	stemmen	in	
het	parlement.	Onverwijld	en	zonder
prijs,	zoals	in	2004	door	alle	Vlaamse
partijen	werd	onderschreven.	In	een
reactie	op	de	totale	en	schaamteloze
capitulatie	van	CD&V	stelde	Vlaams
Belang-Kamerlid	Bart	Laeremans
het	als	volgt:	

“Niet	alleen	het	woord	‘onverwijld’
is	bij	de	mottenballen	beland,	maar	
ondertussen	dreigt	ook	het	begrip	
‘zonder	prijs’	in	de	politieke	
woordenschat	een	compleet	nieuwe	
betekenis	te	krijgen.	Onderhandelen
betekent	immers	dat	hoe	dan	ook	een
zware	prijs	zal	betaald	worden.	
Tegelijk	wordt	een	loopje	genomen
met	de	principes	van	de	democratische	
rechtsstaat.	In	geen	enkele	normale
rechtsstaat	wordt	immers	onder-
handeld	en	politiek	gesjacherd	over	
de	toepassing	van	de	Grondwet	
en	de	uitvoering	van	een	arrest	
van	het	Grondwettelijk	Hof.”
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Boek & tijdschrift

Lode	Wils	(°1929)	is	
emeritus	hoogleraar	
Nieuwste	Geschiede-
nis	aan	de	K.U.	Leuven	
en	heeft	zijn	stempel	
gedrukt	op	de	geschied-
schrijving	van	de	Vlaamse	
Beweging.	Zijn	belang-
rijkste	stelling	is	dat	de	
Vlaamse	Beweging	bij	
haar	ontstaan	in	essentie	
een	Belgische	Beweging	
was	die	de	Belgische	
identiteit	wilde	
versterken.	

Velen	kennen	zijn	‘Van	
Clovis	tot	Happart:	de	
lange	weg	van	de	naties	
in	de	Lage	landen’	(1992,	
later	heruitgegeven	als	
‘Van	Clovis	tot	Di	Rupo’)	
waarin	hij	de	natievor-
ming	in	de	Lage	Landen	
en	de	wisselwerking	
tussen	de	Vlaamse	en	
Waalse	Beweging	be-
schreef.		‘Van	de	Belgi-
sche	naar	de	Vlaamse	
natie’	verzamelt	vijftien	
artikels	die	Wils	in	de	
afgelopen	jaren	schreef:	
over	natievorming,	de	
verhouding	tussen	de	

 Groei	en	bloei	van	de	Vlaamse	natie

arbeidersbeweging	en	de	
Vlaamse	Beweging,	Guido	
Gezelle,	het	Daensisme,	
de	Frontbeweging,	de	
Groot-Neder-
landse	
Bewe-
ging,	de	
verneder-
landsing	van	
het	middel-
baar	onder-
wijs,		VNV-lei-
der	Hendrik	Elias	
(in	hoofdzaak	een	
bespreking	van	de	
uitstekende	biografi	e	
van	Pieter-Jan	Verstraete),	
de	Waalse	Beweging,	enz.

In	‘De	groei	van	de	
Vlaamse	natie’,	het	enige	
volledig	nieuwe	stuk	in	
deze	bundel,	vertaalt	
Wils	de	ideeën	van	de	
Italiaanse	marxist	An-
tonio	Gramsci	over	de	
voorwaarden	voor	een	

succesvolle	proletari-
sche	revolutie	naar	de	
natievorming	in	België.	

Hij	moet	vaststellen	
dat	er	een	Vlaamse	

tegenhegemonie	
is	geschapen	

tegen	de	
“Belgische	

geestelijke	
hegemo-
nie”	en	
“dat	de	
voor-

waarden	
voor	een	succes-

volle	revolutie	en	voor	
de	vernietiging	van	België	
eindelijk	zijn	vervuld”.	
Hij	besluit	als	volgt:	“Ik	
weet	niet	of	Wallonië	
al	meer	dan	België	een	
natie	geworden	is,	maar	
Vlaanderen	zeker	wel.	En	
in	het	plebisciet	van	elke	
dag	verschuiven	de	stem-
men	verder.” 

Van de Belgische naar de Vlaamse natie. 

Geschiedenis van de Vlaamse Beweging.

Lode Wils. Acco, Leuven, 2009. 336 blz.  - 27,50 euro

Gezelle,	het	Daensisme,	
de	Frontbeweging,	de	
Groot-Neder-

verneder-
landsing	van	
het	middel-
baar	onder-
wijs,		VNV-lei-
der	Hendrik	Elias	
(in	hoofdzaak	een	
bespreking	van	de	
uitstekende	biografi	e	

natievorming	in	België.	
Hij	moet	vaststellen	

dat	er	een	Vlaamse	
tegenhegemonie	

is	geschapen	
tegen	de	

“Belgische	
geestelijke	

hegemo-

voor-
waarden	

voor	een	succes-
volle	revolutie	en	voor	
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Zogezegd

“De	pensioenen	vormen	een	van	de	grootste	uitdagingen	van	deze	tijd	en	deze	regering	
is	al	aan	haar	tweede	minister	van	Pensioenen,	en	nog	heeft	ze	geen	beleid.”

Editorialist Luc Van der Kelen 
in Het Laatste Nieuws, 11 januari 2010

“We	moeten	voluit	de	kaart	trekken	van	de	multicultuur.”

Eminence grise van CD&V, Mark Eyskens 
in Humo, 12 januari 2010

“De	Vlaamse	politici	hebben	het	dynamiet	om	uit	de	Belgische	institutionele	gevangenis	
te	ontsnappen,	maar	ze	hebben	schrik	voor	de	ontploffi	ng.	Hoe	zielig.”

Politicoloog Bart Maddens 
in De Morgen, 13 januari 2010

“De	grote	hervorming	van	justitie	zit	vast,	de	politiek	zelf	is	die	aan	het	verknoeien.	Na	
de	vernederende	knieval	van	De	Crem	voor	Waals	verzet	 tegen	zijn	hervorming	van	
defensie,	is	dit	al	de	tweede	grote	hervorming	die	hapert.	De	staatshervorming	lag	al	plat.	
In	2007	beloofde	CD&V	de	ommekeer.	Dat	lukt	niet.”

Politicoloog Carl Devos 
in Het Nieuwsblad van 18 januari 2010

Als bestuurder bij AB InBev strijkt Jean-Luc 
Dehaene een jaarlijkse vaste vergoeding op 
van 70.000 tot 80.000 euro. Daarbovenop 
ontving hij sinds 2004 voor maar liefst 750.000 
euro aan aandelen. Andere lucratieve bijver-
diensten heeft het gewezen ACW-boegbeeld 
als bestuurder bij Dexia, Umicore, Lotus Bake-
ries en Tombogenics. In zijn vrije tijd zetelt hij 
in het Europees Parlement. 
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GEREGISTREERD 
AANNEMER

LUNA
NIEUWBOUW EN RENOVATIES

ALGEMEEN METSELWERK
GYPROCWERKEN

VLOEREN EN BETEGELINGEN

HEMIG
BVBA

Centrale Verwarming
Nieuwbouw, en renovatie
Gasolie, Gas, en vaste brandstoffen
Onderhoud en herstellingen
Controle stookolietanks
Gehabiliteerd-Gasinstallateur
Invoerder van Atmos
Hout vergassingsketels
Pellet ketels
Combiketels hout - Pellets
Combiketels Hout - Gasolie
Hout - Gas
Sanitair
Nieuwbouw, en renovatie
Totale badkamerrenovatie

Venstraat 43, 2240 Viersel
Tel. 03 475 94 77 • GSM 0473 66 04 13 • Fax 03 475 94 79

info@hemig.be • www.hemig.be

KWALITEIT IN UW BELANG
LUC 

BRAECKMANS
luc.braeckmans1@telenet.be

fax: 03/295 83 45
gsm: 0499/35 32 88

	E-Magazine

Via	 de	 elektronische	 nieuwsbrief	 van	
het	Vlaams	Belang	blijft	u	op	de	hoogte	
van	de	politieke	actualiteit	en	van	onze		
standpunten.	 U	 kan	 zich	 gratis	 abon-
neren	door	een	bericht	te	sturen	naar	
pers@vlaamsbelang.org.

DRIEPIKKEL 9 • 2970 SCHILDE
0473/86.14.48
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INDUSTRIE
VAN LANGENDONCK C.

Reinigen en Buiten dienst stellen
van ondergrondse mazouttanks 

Volgens OVAM VLAR II
 Afgeleverd met attest

Afbraak van Tanks 
en constructie

Tel 03/321 92 24 Fax 03/322 42 37
OVAM-ERKENNING 8628 / E3446

TS
Traiteur Service Sigrid

Traiteur Service Sigrid
Koken bij u thuis of op locatieS     

•Recepties
•Buffetten
•Communiefeesten
•Levering aan huis
•Totale feestverzorging
Tel.: 03/383.05.28        GSM.:0485/73.08.18
traiteursigrid@hotmail.com           BTW:BE 863-236-355

Voor ieders budget!

KLEUR: Pantone 153    (in CMYK:  C: 0  - M: 46 - Y: 100 - K: 18)  

Webbreezer SolutionS

webdesign
webhosting
domeinregistratie

w
w
w.w

ebbreezersolutions.be

Webbreezer Solutions bvba    •    Baliestraat 33    •    8000 Brugge    •    info@webbreezersolutions.be

Een webstek voor uw afdeling 
zonder enige technische kennis?

Meer dan 30 afdelingen 
gebruiken het syteem al!

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf
Tel. 03/3842022  Gsm 0496/890325  Fax 03/2905712

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

E-post: info@vanmolenzonen.be

Van Mol en Zonen bvba
Algemene bouwwerken

Nieuwbouw en renovatiewerken
Tel: 03/653.02.91

GSM: 0476/47.28.56

Tel. 03/321.01.88
Gsm 0478/31.07.92

Metaalconstructies en Laswerken
F.D.W.C.I.

MICHAEL DE BRONETT
✆ 0476/30.99.50
MICHAEL DE BRONETTMICHAEL DE BRONETT

Metaalconstructies en LaswerkenMetaalconstructies en Laswerken
F.D.W.C.I.F.D.W.C.I.
Metaalconstructies en LaswerkenMetaalconstructies en Laswerken
F.D.W.C.I.F.D.W.C.I.

Van grote constructies tot metalen trappen, tafels, ...
Vakmanschap op maat gemaakt!
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Kalender

VRIJDAG 5 FEBRUARI 
OOSTENDE.	Hutsepotavond	
in	zaal	De	Griffioen,	Stene	
Dorpstr.	87	om	19.30u.	Inl.:	
Regiosecr.,	059/80.80.81.	
ZATERDAG 6 FEBRUARI 
MERKSEM.	Nieuwjaarsrecep-
tie	met	A.	Van	dermeersch	in	zaal	
Bart,	Bartholomeusstr.	om	14u.	
BILZEN.	Breughelavond	in	
parochiezaal,	P.	Damiaanstr.,	
Merem	om	17u.	Inl.:	A.	Ponthier,	
0472/94.99.90.	
BRAKEL.	Nieuwjaarsrecep-
tie met	G.	D’Haeseleer	in	zaal	
‘t	Amusement,	Marktplein	13	
van	20	tot	22u.	Inl.:	V.	Everaet,	
055/42.41.07.	

ZONDAG 7 FEBRUARI 
HARELBEKE.	Ontbijtverga-
dering in	café	Duc	de	Brabant,	
Gentsestr.	1	(naast	de	kerk)	om	
9.30u.	
OVERIJSE.	Nieuwjaars-
receptie met	J.	Ceder	in	Zaal	
Ter	IJse,	Stationsstr.	4	om	11u.	
Org.:	VB	Druivenstreek.	Inl.:	W.	
Cammaerts,	0479/92.04.49.	
ZEDELGEM.	Nieuwjaars-
receptie	met	B.	Pas	in	zaal	
Memling,	Groenestr.	5	om	11u.	
Inl.:	D.	Sneppe,	050/39.72.81.	
BERCHEM.	Worstenbrood en 
appelbollen	met	A.	Van	der-
meersch	in	zaal	Gietschotel,	L.	
Van	Berckenlaan	179	om	13u.	
Inl.:	J.		Goris,	03/281.51.58.	
SCHELLE.	11de Pannenkoeken-
slag	in	refter	van	de	gemeente-
lijke	basisschool,	Provincialestwg.	
100	om	14u.	Inl.:	L.	Haucourt,	
03/288.96.31.	
MAANDAG 8 FEBRUARI	
ZWIJNDRECHT.	Actie ‘Veilig 
Ouder Worden’	met	B.	Debie	

en	F.	Dewinter	in	café	Den	Bor-
relbabbel,	Statiestr.	138	om	14u.	
 DINSDAG 9 FEBRUARI 
HEULE.	Infonamiddag ‘Veilig 
Ouder Worden’	met	B.	Debie	
en	M.	Seynaeve	in	
OC	De	Vonke,	Lagaeplein	24	
(naast	zwembad)	om	14.30u.
WOENSDAG 10 FEBRUARI	
LIER.	Infonamiddag ‘Veilig 
Ouder Worden’		met	B.	Debie	
en	J.	Mortelmans	in	CC	Coli-
brant,	Deensestr.	om	14u.	
Inl.:	O.	Peeters,	0485/16.26.15.	
DONDERDAG	11	FEBRUARI	
SCHOTEN.	Infonamiddag 
‘Veilig Ouder Worden’		met	
B.	Debie	en	M.	Dillen	in	zaal	De	
Poort,	Markt	17	van	15	tot	17u.	
Org.:	VB	Regio	Voorkempen.	Inl.:	
P.	Bouciqué,	0486/76.07.65.
ZATERDAG 13 FEBRUARI 
IEPER.	Valentijnsactie	op	de	
wekelijkse	markt	om	10.30u.	
Inl.:	N.	Six,	0479/30.41.01.	

ZWEVEGEM.	Graffiti-
wandeling	met	start	aan	het	
Sportpunt,	Bekaertstr.	om	15u.	
Inl.:	P.	Maertens,	0472/97.95.76.	
DONDERDAG 18 FEBRUARI 
BOOM.	Infonamiddag ‘Veilig 
Ouder Worden’	in	Kleidal,	H.	
Spillemakersstr.	9	om	14u.	Inl.:	
H.	Verreyt,	0496/53.31.38.	
VRIJDAG 19 FEBRUARI 
SINT-NIKLAAS.	Infonamiddag 
‘Veilig Ouder Worden’	 in	
hotel	De	Spiegel,	Stationsstr.	3	
(hoek	Grote	Markt)	om	15u.	Inl.:	
H.	Pieters,	0476/33.71.70.	
ZATERDAG 20 FEBRUARI 
HASSELT.	Kaas- en wijnavond	
in	zaal	Elckerlyc,	Pastorijstr.	4,	
St-Lambrechts-Herk	om	17u.	Inl.:	
F.		Troosters,	0476/38.84.78.	

BEERSEL.	8ste stoofvleesfestijn	
in	feestzaal	gemeenteschool	
Blokbos,	Beerselsestr.	2,	Lot	
om	17u.	Inl.:	K.	Slootmans,	
0479/76.37.51.	
LEUVEN.	Stoempavond in	
zaal	Ymeria,	Past.	Bellonstr.	25,	
Wijgmaal	om	17u.	Inl.:	Regiosecr.,	
016/20.43.01.	
NEVELE. Jaarlijks eetfestijn	
met	O.	Evrard	in	Gemeentezaal,	
Hansbekedorp	33,	Hansbeke	
van	19	tot	1u.	Inl.:	O.	Evrard,	
0475/73.02.45.	
ZONDAG 21 FEBRUARI 
MAASEIK.	Brunch	in	parochie-
zaal	‘t	Ven,	Weerterstwg.	215	
van	9	tot	15u.	Inl.:	L.	Pieters,	
0494/39.60.32.		
BEERSEL.	8ste stoofvleesfestijn	
in	feestzaal	gemeenteschool	
Blokbos,	Beerselsestr.	2,	Lot	
om	12u.	Inl.:	K.	Slootmans,	
0479/76.37.51.	
DINSDAG 23 FEBRUARI 
IEPER.	Infonamiddag ‘Veilig 
Ouder Worden’ met	B.	Debie	
in	zaal	Familiekring,	Crescendostr.	
19	(zijstr.	Dikkebusseweg)	om	
14u.	Inl.:	N.	Six,	0479/30.41.01.	
BORNEM.	Gespreksavond 
‘Vlaanderen	en	de	crisis’	met	H.	
Goyvaerts	in	CC	Ter	Dilft,	St-
Amandsestwg.	om	20u.	Org.:	VB	
Klein-Brabant.	Inl.:	W.	Verheyden,	
0478/90.90.75.	
VRIJDAG 26 FEBRUARI 
ZELZATE.	Kennismakings-
drink	met	G.	D’Haeseleer	in	
café	Den	Zoete	Inval,	Assene-
destwg.	221	van	20	tot	22u.	Inl.:	P.	
De	Roo,	0486/75.13.40.	
SINT-KATELIJNE-WAVER.	Kaas- 
en wijnavond	in	Parochiecen-
trum,	Markt	om	20u.	Inl.:	J.	Cools,	
0495/59.75.14.	
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ZATERDAG 27 FEBRUARI	
BRUGGE. Seniorenforum	
‘Veilig Ouder Worden’	met	
A.	Bruyninckx	in	zaal	Van	Volden,	
J.	Demeryplein	1	om	15u.	Inl.:	A.	
Bruyninckx,	0473/53.93.15.	
ZONDAG 28 FEBRUARI 
KEMPEN	EN	MAASLAND.	
Bus naar het zangfeest.	Org.:	
VVB	Kempen	en	Maaslang.	Inl.:	W.	
Rosiers,	089/86.35.38.	
ROOSDAAL.	Eetfestijn	in	zaal	
De	Kluis,	Ledebergdries,	Lede-
berg	van	12	tot	20u.	
VRIJDAG 5 MAART 
ROESELARE.	Infonamiddag 
‘Veilig Ouder Worden’		met	
filmvoorstelling	met	B.	Debie	en	
P.	Logghe	in	Dienstencentrum	
De	Zilverlink,	Meensestwg.	412	
om	14.30u.	Inl.:	I.	De	Reuse,	
0484/98.33.18.	
ZATERDAG 6 MAART	
OPOETEREN.	31ste Uilenspie-
gelavond	in	zaal	De	Riet	om	
16u.	Org.:	VVB	Kempen	en	Maas-
land.	Inl.:	W.	Rosiers,	089/86.35.38.	
ERPE-MERE.	12de spaghet-
tifestijn	in	zaal	Artichoke,	aan	
de	kerk	te	Erpe	van	17.30	tot	
22u.	Inl.:	H.	Van	den	Broeke,	
0495/47.35.14.	
ZONDAG 7 MAART	
TIENEN.	Eetdag	in	OC	
Hakendover,	Keienpoelweg	van	
11	tot	20u.	Inl.:	W.		Van	Dijck,	
0475/70.32.86.	
HEIST-O/D-BERG.	Eetdag	in	
Parochiezaal,	Schoolstr.,	Itegem	
om	11.30u.	Inl.:	J.	Camilleri,	
0497/59.46.96.	

DONDERDAG 11 MAART 
ZELZATE.	Infonamiddag 
‘Veilig Ouder Worden’		met	
F.	Dewinter	en	B.	Debie	in	
Brasserie	Ambiance,	Grote	
Markt	71	(links	naast	de	kerk)	
van	14	tot	17u.	Inl.:	P.	De	Roo,	
0486/75.13.40.	
VRIJDAG 12 MAART	
BORNEM.	Pensenkermis	in	
zaal	Roxy,	Mariekerke.	Org.:	VB	
Klein-Brabant.	Inl.:		W.		Verheyden,	
0478/90.90.75.	
ZATERDAG 13 MAART 
HAACHT.	Breughelavond	in	
zaal	Onder	den	Toren,	Markt	4.	
Inl.:	Regiosecr.,	016/20.43.01.	
GRIMBERGEN.	Eetfestijn	in	
Parochiaal	centrum,	Meisens-
beekstr.,	Humbeek	om	17.30u.	
Inl.:	J.	Laeremans,	02/269.00.73.	
NINOVE.	Breughelfestijn	in	
zaal	Jachthoorn,	Kerkstr.,	
Lebeke-Outer	van	18	tot	22u.	
Inl.:	P.	Schietecat,	0477/35.11.13.	

ZONDAG 14 MAART	
NINOVE.	Breughelfestijn	in	
zaal	Jachthoorn,	Kerkstr.,	
Lebeke-Outer	van	11.30	tot	15u.	
Inl.:	P.	Schietecat,	0477/35.11.13.	

GRIMBERGEN.	Eetfestijn	in	
Parochiaal	centrum,	Meiskens-
beekstr.,	Humbeek	om	11.30u.	
Inl.:	J.	Laeremans,	02/269.00.73.	
MAANDAG 15 MAART 
NINOVE.	Breughelfestijn	in	
zaal	Jachthoorn,	Kerkstr.,	
Lebeke-Outer	van	18	tot	
21u.	Org.:	Inl.:	P.	Schietecat,	
0477/35.11.13.	

VRIJDAG 19 MAART 
BOOM.	9de algemene kwis	
‘Wisselbeker	Eddy	Herremans’	in	
café	Bierstal,	Bosstr.	93	om	20u.	
Inl.:	Marc,	0475/94.37.69.	
ZATERDAG 20 MAART 
KORTEMARK.	Grote Dou-
chegelkaarting	in	OC	He-
melsdaele,	Vladslostr.	9,	Werken	
om	19.30u.	Inl.:	W.	Depoorter,	
0477/50.13.08.	
ZONDAG 21 MAART 
SINT-NIKLAAS.	44ste feest-
maal	in	zaal	‘t	En	Zal,	Ten	Bos	
12,	Nieuwkerken-Waas	om	13u.	
Org.:	De	vrienden	van	het	Sint-
Maartensfonds.	Inl.:	SMF	Waas-
land,	03/772.42.65.	
TIEGEM.	Kern wordt afdeling	
in	Mensindezaal,	aan	de	kerk	om	
20u.	Org.:	VB	Anzegem-Avelgem.	
Inl.:	0496/38.52.12.	
ZATERDAG 27 MAART	
IEPER.	4de breughelmaaltijd	
met	optreden	van	de	Hitmasters	
met	F.	Dewinter	in	CC	Cieper,	
Brugseweg,	Sint-Jan	bij	Ieper	om	
19u.	Inl.:	N.	Six,	0479/30.41.01.	
ROESELARE.	Boekvoorstelling	
en	vormingsavond	met	F.	De	
Man	in	De	Gezelle,	Stationsplein	
48	om	20u.	Inl.:	F.	Deforche,	
051/24.54.12.	

AAnkondigingen 
voor het 

mAArtnummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
12 februAri 2010

Noteer alvast in uw agenda
Nationaal	Congres	te	Antwerpen	op	25	april

1	mei-manifestatie	te	Vilvoorde
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Uitgeverij	Egmont	op	het	Zangfeest

Zondag 28 februari organiseert het Algemeen Nederlands Zangverbond 
voor de 73ste maal het Vlaams Nationaal Zangfeest onder het motto 
“Vlaanderen aan zet!”

Uitgeverij	Egmont	zal	opnieuw	aanwezig	zijn	
met	een	verkoopstand	in	de	inkomhal.	

Alvast	tot	dan!

48

Uitgeverij
Egmont
Madouplein 8 bus 2
1210 Brussel

In zijn nieuw boek ‘Zo dacht ik. Over de 
dingen dezer dagen’ beschouwt de Kem-
pische auteur Jan Veulemans verschil-
lende thema’s in wat hij “deze waanwijze 
wereld” noemt: over de consumptiemaat-
schappij, over de rol van arbeid in de sa-
menleving, over voetbal als 
nieuwe religie, over het pa-
ternalisme van de vakbonden, 
over de verengelsing, over de 
Europese Unie enz. Zo stelt hij: 
“Als ik het van mijn krant laat 
afhangen, word ik inzake letter-
kunde een volslagen Beotiër.”

De auteur publiceerde op literair 
gebied reeds een dertigtal wer-
ken: poëzie, romans, novellen en 
essays. Talrijke onderscheidin-
gen werden zijn deel, onder meer 
tweemaal de prijs van de Vlaamse Poëzie-

Uitgeverij Egmont

dagen en tweemaal de poëzieprijs van de 
Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek. 
In 2007 werd hem door de Provincie Ant-
werpen de literatuurprijs voor zijn geza-
menlijk werk toegekend. Hetzelfde jaar 
o n t - ving hij ook de Nestor-prijs. Op 

16 augustus 2008 werd hij door 
de stad Turnhout tot ereburger 
gekroond. In september 2008 
publiceerde Uitgeverij Egmont 
‘Leven met de islam’. De ver-
koop van het boek liep als een 
trein en er was al snel nood 
aan een tweede druk.

In ‘Zo dacht ik’ onderwerpt 
Jan Veulemans zijn gedach-
ten graag aan het oordeel van 
de lezer. Er wordt volgens 

hem in deze wereld te veel gepraat en te 
weinig gedacht…

schappij, over de rol van arbeid in de sa-

“Als ik het van mijn krant laat 
afhangen, word ik inzake letter-

De auteur publiceerde op literair 
gebied reeds een dertigtal wer-
ken: poëzie, romans, novellen en 
essays. Talrijke onderscheidin-

ving hij ook de Nestor-prijs. Op 
16 augustus 2008 werd hij door 
de stad Turnhout tot ereburger 
gekroond. In september 2008 
publiceerde Uitgeverij Egmont 
‘Leven met de islam’. De ver-
koop van het boek liep als een 
trein en er was al snel nood 
aan een tweede druk.

In ‘Zo dacht ik’ onderwerpt 
Jan Veulemans zijn gedach-
ten graag aan het oordeel van 
de lezer. Er wordt volgens 

Voorbij de waan van de dag

Zo dacht ik. Over de dingen dezer dagen.

Jan Veulemans. 120 blz. 

Verkrijgbaar voor 10 euro
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Herdruk ‘Trouw aan Oranje’

Eind 2007 verscheen ‘Trouw aan Oranje. Antwerpen 1830-1832’ waarin Jan 
Huijbrechts het verhaal bracht van hoe de meest Oranjegetrouwe stad in de 
Zuidelijke Nederlanden in de herfstmaanden van 1830 werd meegesleurd in 
de dramatische gebeurtenissen van de Belgische muiterij.

De eerste druk was al snel uitgeput. Gezien de blijvende vraag naar dit his-
torische werk brengt Uitgeverij Egmont een tweede druk uit. 

Trouw aan Oranje. 
Antwerpen 1830-1832.

Jan Huijbrechts. 336 blz. 

Verkrijgbaar voor 
12,50 euro

Bestellen:	www.uitgeverijegmont.be
bestellen@uitgeverijegmont.be

0472/603.552	(tijdens	de	kantooruren)
Madouplein	8	bus	2	-	1210	Brussel

Huiscartoonist Fré brengt na zijn 
cartoonbundels ‘Er was eens Ver-
hofstadt I’ (2003) en ‘Op pad met 
Verhofstadt’ (2007) opnieuw een 
verzameling spotprenten uit, dit-
maal onder de titel ‘De slaap van 
de rede. De historie van Leterme 
I, Verhofstadt III en Van Rom-
puy’. De titel verwijst naar de 
gelijknamige beroemde ets van 
de Spaanse kunstenaar Francis-
co Goya (1746-1828).

Gerolf Annemans schrijft in het voor-
woord: “Het verstand van de Vlaming is 

Eind 2007 verscheen ‘Trouw aan Oranje. Antwerpen 1830-1832’ waarin Jan 
Huijbrechts het verhaal bracht van hoe de meest Oranjegetrouwe stad in de 
Zuidelijke Nederlanden in de herfstmaanden van 1830 werd meegesleurd in 
de dramatische gebeurtenissen van de Belgische muiterij.

De eerste druk was al snel uitgeput. Gezien de blijvende vraag naar dit his-
torische werk brengt Uitgeverij Egmont een tweede druk uit. 

Huiscartoonist Fré brengt na zijn 
cartoonbundels ‘Er was eens Ver-
hofstadt I’ (2003) en ‘Op pad met 
Verhofstadt’ (2007) opnieuw een 
verzameling spotprenten uit, dit-

‘De slaap van 
de rede. De historie van Leterme 
I, Verhofstadt III en Van Rom-

125 cartoons van Fré

in slaap gevallen, want hij 
blijft keer op keer politici 
verkiezen die monsterlijke 
dingen doen met de beloften 
en toezeggingen waarmee de 
stem van 
de Vlaming 
én dus ook 
de hoop van 
de Vlaming 
op beter-
schap wer-
den aange-

lokt. Fré wil de Vlaming 
wakker schudden.”

De slaap van de rede. 

De historie van Leterme I, Verhofstadt III en Van Rompuy I (2007-2009).

Fré. 136 blz.

Verkrijgbaar voor 12,50 euro
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VUL	IN	en	WIN	een

boek	van	uitgeverij

Egmont.	Deze	maand:

Het	Belgische	ongeluk	

van	Werner	Somers

Door	het	overweldigende

succes	worden	steeds	

vijf	winnaars	geloot.

Zweedse Puzzel

Winnaars	vorige	maand:
J.	Bryssinckx,	
Borgerhout

W.		Van	De	Velde,
Blankenberge

B.	Everaert,	Handzame

A.	Struyf,	Zwijndrecht

S.	van	der	Westerlaken,
Schoten

Oplossing	vorige	maand:	fruitmand

Stuur uw oplossing voor 12 februari met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

Madouplein 8 bus 9 • 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen 
verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/219.72.56.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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