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Woord van de voorzitter

Intellectuelen ontwaken

M

et verbazing heb ik de afgelopen weken en maanden vastgesteld hoe opinies waarvoor
onze partij in het verleden nog als “racistisch” werd gebrandmerkt, in Vlaanderen onderhand gemeengoed zijn
geworden. Jarenlang hebben ook de
media - een dappere uitzondering niet
te na gesproken - vooral op de pianist
geschoten en de problemen van deze
tijd geminimaliseerd.

Vlaams Belang gelijk geeft. Decennialang leek er geen vuiltje aan de lucht,
maar anno 2010 durft men eindelijk
problemen inzake integratie en identiteit benoemen. Dat is zonder meer
de verdienste van het Vlaams Belang.
We hebben nog een lange weg te gaan,
maar het lijkt erop dat ‘intellectueel
Vlaanderen’ stilaan uit zijn multiculturele droom ontwaakt. En dat is geen
dag te vroeg.

Na de verstoorde lezing van Benno
Barnard in Antwerpen, waarover u elders in dit Magazine meer leest, waren
opiniemakers en traditionele politici
er als de kippen bij om hun steun uit
te spreken voor Barnard… die zelf het

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

www.vlaamsbelang.org/column
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Analyse

Regimecrisis compleet
Voor de vijfde keer in drie jaar
tijd maakt dit land een crisis
door. Daarmee werd het ultieme bewijs geleverd van het
totale failliet van het Belgische
systeem. De regimecrisis is
compleet.

H

et was Yves Leterme zélf die in
de zomer van 2008 node had vastgesteld dat “het federale overlegmodel zijn limieten had bereikt”. In 2007
had het CD&V/N-VA-kartel de verkiezingen gewonnen met de belofte van een
grote staatshervorming en de splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde zonder toegevingen. In juli van dat jaar wierp Leterme
voor de eerste maal de handdoek in de
ring. Dat scenario herhaalde zich in november 2007, juli 2008, december 2008
en afgelopen maand.

Met de aanstelling van ‘koninklijk opdrachthouder’ Jean-Luc Dehaene hadden
de traditionele partijen gehoopt de communautaire hypotheek te kunnen lichten
en Yves Leterme - die intussen zowat
elke verkiezingsbelofte had gebroken een succesvolle doorstart te gunnen. Het
bleek een misrekening: ongetwijfeld tot
hun afgrijzen moesten de politici van de
meerderheid vaststellen dat Dehaene het
communautaire kluwen evenmin had kunnen ontwarren. Nochtans was CD&V tot
heel wat toegevingen bereid gebleken.

Uitverkoop
Meer geld voor Brussel, een verdere uitholling van de taalwetgeving en de federale recuperatie van de voogdij over de faciliteitengemeenten. Het probleem-BHV
zou bovendien worden uitgesmeerd tot
héél de oude provincie Brabant. Kortom,
met wat Dehaene na maanden onderhandelen over Brussel-Halle-Vilvoorde op
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Failliet
de tafel had gelegd, zou Vlaanderen een
reuzenstap achteruit hebben gezet. Maar
zelfs dan bleven de Franstaligen zich nog
onverzoenlijk opstellen. Uiteindelijk trok
uitgerekend Open VLD - een partij die
bezwaarlijk van enige Vlaamsgezindheid
kan worden verdacht - de stekker uit de
federale regering. Of was het slechts een
schijnmanoeuvre?

Ordelijke opdeling
Het Vlaams Belang wilde het BHV-splitsingsvoorstel op de agenda van de Kamer
plaatsen, maar een oekaze vanuit het koninklijk paleis deed CD&V en Open VLD
door het stof kruipen. Het schrappen van
de plenaire zitting maakte duidelijk dat
het de Franstaligen en Coburg zijn die in
dit land aan de touwtjes trekken. De parlementsleden van het Vlaams Belang voerden daarop actie in de Kamer: zij zongen
de Vlaamse Leeuw en bevestigden aan de
tribune een spandoek met het opschrift
‘1.100 dagen Belgische chaos - Tijd voor
onafhankelijkheid!’
Ten overvloede werd de jongste weken
aangetoond dat de rol van België finaal is
uitgespeeld. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat partijen als N-VA en LDD hun lauw
pleidooi voor confederalisme blijven herhalen. Het Vlaams Belang heeft schoon
genoeg van dergelijke wollige praatjes.
Uit het Belgische moeras is geen uitweg
meer mogelijk. België ís de chaos. Hoog
tijd om de BHV-splitsing te stemmen met
een Vlaamse meerderheid, verkiezingen
uit te schrijven en de ordelijke opdeling
voor te bereiden.

D

it Magazine valt iets later dan gepland in uw brievenbus. Dat is natuurlijk te wijten aan de snel veranderende politieke situatie. Bij het ter perse
gaan had Yves Leterme net het ontslag van
zijn regering aangeboden. Hoe de regimecrisis verder evolueert, kan u vanzelfsprekend
lezen via onze nationale webstek. U vindt er
videoreacties en ongecensureerde standpunten. VRT en VTM stuurden dan wel hun kat
naar het succesvolle congres van onze partij
in Antwerpen, maar via www.vlaamsbelang.
org doorbreken we dagelijks de mediaboycot.
De voorbije maand werd duidelijk dat België
dan wel failliet mag zijn, de Vlaamse Beweging is dat allerminst. Op 22 april maakte
Vlaanderen in Vilvoorde - niet toevallig de
thuishaven van voormalig ‘koninklijk opdrachthouder’ Dehaene - een vuist naar het
Belgische establishment en zette het druk
op de traditionele partijen om de splitsing
van BHV door te drukken. Een zeer grote
delegatie van het Vlaams Belang nam deel
aan de spoedbetoging van de Werkgroep
BHV. Alle Vlaams Belangers hadden een pin
opgespeld met een tekst die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: ‘Splits België’.

Behalve aandacht voor de regimecrisis en
het failliet van het federale asielbeleid, maken we in deze uitgave ook ruimte voor een
voorstelling van het Vlaams Belang Kenniscentrum. Dit Kenniscentrum wordt de spil
van de politieke werking van onze partij. U
leest er op de volgende bladzijden meer over.
De redactie
5
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Actua kort

www.vlaamsbelang.org/actueel

Vrije meningsuiting

Artsen
voor splitsing
Ook de artsen pleiten
voor (meer) Vlaamse
autonomie. Dat blijkt uit
een peiling van De Huisarts. Pakweg driekwart
van de Vlaamse artsen
wil een volledige splitsing
van de gezondheidszorg.
Ruim 62% spreekt zich
uit voor “een verdere
splitsing van België”. Zo’n
60% ziet in een verdere
staatshervorming een
middel om de crisis op
te lossen en onze sociale
zekerheid te redden. 33%
is gewonnen voor een
staatshervorming “met
het oog op onafhankelijkheid”. De artsen weten
beter dan wie ook dat
een aspirientje niet helpt
om de Belgische ziekte
te bedwingen. Daarvoor
is er maar één remedie:
Vlaamse onafhankelijkheid.

Le Soir vergeleek de brave Vlaamse Wooncode met
etnische zuiveringen in Centraal-Afrika en plaatste
bij de krankzinnige opiniebijdrage zelfs een foto van
een massagraf. In de Vlaamse pers was er weinig
begrip voor het absurde haatproza, al vond Peter
Vandermeersch (De Standaard) “dat vrijheid van
meningsuiting geen grenzen mag hebben”. “Een democratische discussie mag gevoerd worden in alle
polemiek en in alle hevigheid”, schreef Yves Desmet
(De Morgen). Goed om weten. Al vrezen we dat dit
niet geldt voor Vlaams Belang-standpunten: in een
maand tijd weigerde De Standaard liefst vier (!) vrije
tribunes van onze partij.

Waals vorstendom?
Het Belgische koningshuis werd lange tijd beschouwd als ‘het cement van de natie’. Nu blijkt
dat Vlamingen en Walen ook dáárover grondig van
mening verschillen. Driekwart van de Walen wil
het behoud van het koningshuis, bij de Vlamingen is
dat amper de helft. 31% van de Brusselaars en 42%
van de Walen vindt dat de koning méér te zeggen
moet krijgen. Het tekent de verlatingsangst van de
Franstaligen. Zij zien de koning als een waarborg
voor het behoud van de Belgische status quo en de
miljardentransfers. De discussie over een protocollaire functie van de koning is achterhaald. De
monarchie mag samen met België de vuilnisbelt van
de geschiedenis op.
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Wettige
zelfverdediging
In de Matongewijk nam
Vlaams Belang Brussel
deel aan een stille mars
die de lokale handelaars
hadden georganiseerd ter
nagedachtenis van een
doodgeschoten juwelier uit Elsene. Dezelfde
dag had een juwelier uit

Allochtone splijtzwam
De Socialistische Partij voor de Allochtonen (SP.a)
kampt met een ‘allochtonenprobleem’. Die allochtone
kiezers moeten de bressen dichten die de weglopende
autochtonen achterlaten. Maar ook bij de overblijvende achterban groeit het ongenoegen over de linkse
partijtop die - tegen beter weten in - multiculturele
sprookjes blijft verspreiden. “Frappant is dat de visie
van de doorsnee SP.a-mandataris vrijwel het totale
spiegelbeeld vormt van de Vlaamse publieke opinie”,
besluiten onderzoekers. “Aangaande het migrantenvraagstuk kan de kloof tussen de politieke correctheid
van de links-progressieve elite en het populistisch
realisme van het gewone volk niet scherper zijn.”

Abortus

Schaarbeek een overvaller neergeschoten. De
man werd gearresteerd
en riskeert 30 jaar cel…
Voor het Vlaams Belang
is iemand die zijn eigendom verdedigt tegen
gangsters, geen misdadiger. Onze partij bepleit
daarom, naast meer
investeringen in veiligheid
en een veel zwaardere
bestraffing van criminelen, een uitbreiding
van het begrip wettige
zelfverdediging naar de
verdediging van eigendommen en handelszaken.

Laurette Onkelinx liet onlangs een proefballon
op over de mogelijke verlenging van de termijn
waarin abortus is toegelaten. Naar aanleiding van
de twintigste ‘verjaardag’ van die abortuswet werd
in Brussel een ‘Mars voor het Leven’ georganiseerd.
Een delegatie van VBJ en Vlaams Belang vroeg andermaal aandacht voor meisjes en vrouwen in moeilijkheden. Abortus is vandaag verworden tot een
banale ingreep. Volgens ons moet de rechtsstaat de
zwaksten beschermen, en dus in de eerste plaats
het ongeboren kind.
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Bart Laeremans
over het
Kenniscentrum
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Vraaggesprek

Kenniscentrum van start
Half maart schoot het Kenniscentrum van het Vlaams Belang uit
de startblokken. Het wordt de spil van de politieke werking van
onze partij. Wij hadden een gesprek met Kamerlid Bart Laeremans, bezieler en diensthoofd van het Kenniscentrum.
Vanwaar het nieuwe Kenniscentrum?

derens grootste oppositiepartij te negeren.

Wij worden het netwerk tussen de verschillende partijdiensten en parlementaire
fracties. Tot op heden bleven waardevolle
initiatieven soms onderbelicht, of werd er
dubbel werk geleverd. Via fractieoverstijgende werkgroepen willen we die interne
muren helpen slopen.

Het Partijbestuur tekende daarom een
nieuwe structuur uit. De hervormingsnota
van de partijvoorzitter werd eind vorig
jaar goedgekeurd door de Partijraad. Toen
vroeg Bruno Valkeniers me of ik de taak
van diensthoofd van het Kenniscentrum
op mij wilde nemen. Dat doe ik sindsdien
met veel energie. De afgelopen maanden
voerde ik tientallen gesprekken met medewerkers, parlementsleden en diensthoofden, waarbij we onder meer enkele
specifieke noden in kaart brachten. Na
maanden van voorbereiding gingen we
zopas voorgoed van start.

Waarom plots die hervorming?
Wij zijn een grote organisatie, een partij
met tientallen medewerkers die over verschillende diensten zijn verspreid. Dat
in het verleden niet alles altijd even gesmeerd liep, is op zich dan ook niet onlogisch. De voorbije maanden rijpte echter
de idee om de efficiëntie van ons politieke
werk te verhogen. Bovendien weten ook
de lezers van dit Magazine dat onze partij
nog altijd te kampen heeft met een vrijwel
totale mediaboycot, waardoor onze parlementaire initiatieven niet altijd even goed
uit de verf kunnen komen. Ook daar wil
de recente hervorming aan verhelpen. Het
moet in de toekomst voor onze vaderlandse media nóg moeilijker worden om de
vele waardevolle initiatieven van Vlaan-

Kan u de precieze werking van het Kenniscentrum kort toelichten?
Het Partijbestuur ziet vier grote opdrachten weggelegd voor het Kenniscentrum.
Ten eerste is er de bundeling van de inhoudelijke kennis: over de fractiegrenzen
heen zal worden samengewerkt in twaalf
werkgroepen, die de draaischijf zijn van
onze politieke actie. Die werkgroepen,
onder leiding van een parlementslid dat
beslagen is in zijn vakgebied, vormen elk
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Vraaggesprek

op zich een kenniscentrum over het eigen
vakgebied (een overzicht van de werkgroepen en hun voorzitters vindt u verderop, red.).

die betrekking hebben op het parlementaire werk. Vragen en tips zullen door de
Informatiecel, die permanent bemand is,
rechtstreeks beantwoord worden of verder
verspreid onder de bevoegde diensten en
parlementsleden.

Ten tweede richten we in de schoot van
het Kenniscentrum een multifunctionele
databank op. Daarin zullen we alle ken- Zullen ook gewone leden hiervan de
nis, parlementaire initiatieven, nota’s, vruchten plukken?
persberichten en relevante politieke documentatie centraliseren. Het moet een uit- Zeer zeker. Dagelijks bestoken leden en
stalraam worden van ons politieke werk. sympathisanten ons met talrijke tips en
suggesties. Meer
Deze
databank
Meer nog dan vroeger zullen nog dan vroezal bijgevolg voor
een gedeelte extips en suggesties vertaald worden ger zullen deze
worden
tern raadpleegbaar
in concrete politieke actie. vertaald
in concrete poworden in de vorm
litieke actie. Men zal ook een veel beter
van een webstek.
zicht krijgen over ons parlementaire werk.
Een derde opdracht is het in het leven Een en ander staat natuurlijk ook ten dienroepen van een digitale parlementaire ste van onze parlementsleden. Zo zal de
nieuwsbrief, die een wekelijks overzicht wekelijkse digitale nieuwsbrief meer
bevat van de belangrijkste parlementaire bekendheid en uitstraling geven aan het
initiatieven. Een laatste grote opdracht is werk van de vijf parlementaire fracties.
het verzamelen en efficiënt beheren van Die nieuwsbrief integreren we in het beinkomende berichten, tips en suggesties. staande E-magazine.
Daarvoor staat een Informatiecel in.
Wat is het verschil tussen het Kenniscentrum en de Studiedienst?
Wat moeten we daar onder verstaan?

“

Wel, die Informatiecel centraliseert binnenkomende e-postberichten, nuttige politieke suggesties en informatieaanvragen

Voor alle duidelijkheid: het Kenniscentrum zal de Studiedienst niet vervangen.
Het is de bedoeling om onze werking te
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vervolledigen. De Studiedienst werkt op op, beheert de databank en de webstek en
lange termijn, met congressen en collo- is de eindverantwoordelijke van de parlequia, terwijl het Kenniscentrum op mid- mentaire nieuwsbrief.
dellange termijn zal werken. Het schrijven
van verkiezingsprogramma’s en het voe- U heeft duidelijk ambitie.
ren van strategische onderzoeksstudies,
om maar twee zaken te noemen, blijven Natuurlijk. Er ligt dan ook heel wat werk
kerntaken van onze Studiedienst. De vijf op de plank. Naast de intensievere samenparlementaire fracties zijn dan weer ver- werking tussen de parlementaire fracties
antwoordelijk voor de onmiddellijke poli- en de grotere ‘zichtbaarheid’ van onze partieke actie op de frontlijn. Het Kenniscen- lementsleden staat de betrokkenheid van
leden én externe
trum zit daar pal
Het moet in de toekomst experts voorop.
tussenin en vormt
de verbinding.
voor onze vaderlandse media De ervaring leert
ons immers dat
nóg moeilijker worden om de externen achter
Tussen haakjes:
ook de prima wervele waardevolle initiatieven van de schermen een
waardevolle rol
kende Vereniging
van Vlaams Be- Vlaanderens grootste oppositiepartij kunnen spelen.
lang-mandatariste negeren. Anderzijds moet
de werkgroepsen (VVBM) blijft
uiteraard bestaan. Die staat in voor de on- structuur toelaten nog korter op de bal te
dersteuning van onze lokale mandataris- spelen. Dat moet leiden tot extra publicisen. Het is trouwens de coördinator van de teit voor ons parlementaire werk. ToegeVVBM, Dirk Aras, die ook de coördinatie geven: het is een hele boterham, maar ik
van het Kenniscentrum op zich neemt. ben ervan overtuigd dat we de uitdaging
Dirk volgt de verschillende werkgroepen tot een goed einde zullen brengen.

“

Mensen die willen meewerken met een van de 12 werkgroepen of nuttige tips
willen aanbrengen, kunnen het Kenniscentrum bereiken via
informatiecel@vbkenniscentrum.org
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Vraaggesprek

De werkgroepen en hun voorzitters
Justitie en veiligheid
Voorzitter: Bart Laeremans
Vlaamse onafhankelijkheid,
belgicisme, scheeftrekkingen en
transfers, taal
Voorzitter: Karim Van Overmeire
Immigratie en asiel, islam,
inburgering
Voorzitter: Philip Claeys
Gezin
Voorzitter: Marijke Dillen
Brussel en Rand
Voorzitter: Joris Van Hauthem
Buitenlandse politiek,
ontwikkelingshulp, buitenlandse
handel, defensie
Voorzitter: Francis Van den Eynde
Leefmilieu, energie, ruimtelijke
ordening, landbouw
Voorzitter: Rita De Bont
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Sociale zekerheid, volksgezondheid,
welzijn, wonen, armoede,
stedenbeleid
Voorzitter: Koen Bultinck
Economie, arbeid en tewerkstelling,
vakbonden
Voorzitter: Johan Deckmyn
Infrastructuur, communicatie,
verkeer en mobiliteit, openbare
werken
Voorzitter: Jan Mortelmans
Financiën, begroting,
schuldproblematiek, financiering
Europa
Voorzitter: Hagen Goyvaerts
Onderwijs, jeugd, cultuur, sport,
media, toerisme en erfgoed
Voorzitter: Gerd Van Steenberge
Coördinator Kenniscentrum
Dirk Aras
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Uit de parlementen

Kinderbijslag
In de Kamer ontving
Alexandra Colen cijfers
van PSminister
Onkelinx
betreffende kinderbijslag en
buitenlanders. In 2008 ontvingen
20.173 niet-Belgen kinderbijslag, hoewel hun kinderen (38.885 in totaal) in
het buitenland verblijven.
Het prijskaartje bedroeg
in totaal liefst 53,3 miljoen
euro. Het merendeel van
de kinderen verblijft in de
EU. Wat de niet-EU-landen betreft, staat Marokko
aan de leiding, gevolgd
door Turkije. Alexandra
Colen maakte de minister
erop attent dat Nederland
over een eigen controledienst beschikt, die in
de desbetreffende landen
nagaat of de uitkering van
kinderbijslag aan ouders
van in het buitenland verblijvende kinderen gewettigd is. Onkelinx gaf echter
toe dat België dit niet
doet, omdat de Belgische
inspectiedienst geen bevoegdheid heeft buiten het
eigen grondgebied en omdat “dat type van controle

een aanzienlijke investering
zou vergen”…

Oneerlijke
concurrentie
Senator Anke Van
dermeersch legde een
vorm van
oneerlijke
concurrentie
bloot. Ze
ontdekte
dat veruit
de meeste buitenlandse
handelaars die op onze
handelsbeurzen verkopen,
geen BTW afdragen, wat
oneerlijk is tegenover de
binnenlandse handelaren.
Uit de statistieken blijkt
dat er 3.243 controles waren van buitenlandse handelaars in het jaar 2009.
Zij gaven 6.611.927,51
euro opbrengst aan, terwijl
de totale opbrengsten na
controle van de aangiften
en via acties 7.102.044,55
euro en via het invorderen door middel van een
invorderingsorder of proces-verbaal 3.164.789,11
euro bleek te zijn. De totale opbrengsten na nazicht
bedroegen 10.266.833,66
euro. De buitenlandse
handelaars vorderen
jaarlijks wél aanzienlijke

bedragen terug van onze
BTW-administratie. In het
belang van onze binnenlandse handelaars en onze
economie, eist het Vlaams
Belang dan ook meer middelen en personeel om de
controles te verscherpen.

Tsjeventruc
In het Oosterweeldossier
besliste de Vlaamse regering om niét te beslissen. Minister-president
Kris Peeters kondigde
een tunnelvariant “onder
voorbehoud” aan, waarmee hij opnieuw tijd koopt
aangezien een zoveelste
studie moet plaatsvinden.
Een tsjeventruc zonder
weerga, zo vond ook Filip
Dewinter:
“Het immobilisme
op politiek vlak
vertaalt
zich nu
ook in immobilisme op
het vlak van mobiliteit.
Het redden van het eigen
politieke vel heeft het
gehaald op het nemen van
krachtdadige beslissingen.”
Vooral Antwerpen is nu
de dupe van de politieke
spelletjes. En in Vlaanderen
wordt het draagvlak voor
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www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be

een groot mobiliteitsproject almaar kleiner. Het
Antwerps en algemeen
Vlaams belang is voor de
traditionele partijen blijkbaar ondergeschikt aan
het partijpolitieke belang.

Medewerkers
ex-ministers
Uit een
reeks parlementaire
vragen van
Kamerlid
Koen
Bultinck
is gebleken dat uittredende federale ministers die
in de nieuwe regering niet
de functie van minister of
staatssecretaris uitoefenen,
extra medewerkers ter
beschikking gesteld krijgen.
Naast het reguliere personeel krijgen zij twee bijkomende medewerkers, wat
de belastingbetaler in het
begrotingsjaar 2010 liefst
1.914.384 euro kostte.
Onder andere Karel De
Gucht (Open VLD), die
als Europees Commissaris
toch wel voldoende medewerkers ter beschikking
heeft, maakt gebruik van
die twee extra medewerkers. Net zoals zijn liberale
collega’s Marc Verwilghen

en Patrick Dewael, die
steevast een ‘sobere overheid’ bepleiten. Het Vlaams
Belang diende alvast een
wetsvoorstel in tot drastische inperking van de
ministeriële beleidscellen,
waarin onder meer wordt
bepaald dat uittredende
ministers niet langer op
twee extra medewerkers
kunnen rekenen.

Schokkende
beelden
Onlangs gaf de politie
beelden vrij waarop te
zien is hoe in de Brusselse
metro een Bulgaarse
student, die stage liep in
het Europees Parlement,
wordt aangevallen door
een allochtone jongerenbende. De jongeman
wordt eerst in elkaar
geslagen en nadien vanop
zes meter hoogte op de
metrosporen gegooid.
Het slachtoffer breekt
zijn nekwervels en wordt
voor dood achtergelaten.
Deze moordaanslag is een
zoveelste geval van blind
geweld in onze hoofdstad,
waarvan eerder reeds
twee Europese parlementsleden het slachtoffer
werden. Philip Claeys
diende daarom een schrif-

telijke
verklaring
in, waarin
hij het
Europees
Parlement
oproept
deze criminaliteit te veroordelen en te eisen van
de Belgische en Brusselse
overheden dat ze de veiligheid voor álle Brusselse
burgers garandeert, overal
in de stad. Niet enkel
de omgeving rond het
Europees Parlement moet
extra bewaakt worden.
De veiligheid moet in gans
Brussel en voor iedereen
gegarandeerd worden.

Nultolerantie?
Dat de aangekondigde
nultolerantie in Brussel
nog geen zoden aan de
dijk heeft gebracht, mag
ook blijken uit volgend
‘incident’. In Sint-Gillis
vielen allochtone bendes
de politie aan om de dood
van een collega-crimineel
te wreken. Patrouilles werden aangevallen, wagens
werden in brand gestoken
en het politiecommissariaat bekogeld met
molotovcocktails. Naar
aloude gewoonte gaat het
merendeel van de rel-
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Uit de parlementen
schoppers vrijuit. Voor het
Vlaams Belang is het hoog
tijd dat er drastische maatregelen worden genomen
en dat er één Brusselse
politiezone komt. “Voor
het Vlaams Belang kan het
echt niet langer dat enkele
Brusselse machtswellustelingen vanuit hun gemeentehuizen de veiligheid van
de Brusselaars op het
spel blijven zetten”, aldus
Brussels parlementslid
Dominiek Lootens.

voorstel
in. Het
Vlaams
Belang
is tevreden dat
de ogen
van de andere partijen
eindelijk zijn opengegaan
en het verbod een feit is.
De islamitische gewaden
symboliseren immers de
onderdrukking van de
vrouw, en horen absoluut
niet thuis in Europa.

Van boerka…

… tot hoofddoek

In de bevoegde Kamercommissie werd het
verbod op het dragen van
een boerka en niqaab unaniem gestemd. Uiteraard is
onze partij verheugd met
het verbod. Reeds in 2003
diende senator Anke Van
dermeersch een wetsvoorstel in dat het dragen
van een boerka en andere
gelaatsverhullende
gewaden
op straat
en in
openbare
ruimten
moest verbieden. In de
Kamer dienden Filip
De Man en Annick
Ponthier een gelijkaardig

Enkele dagen nadat
senator
Nele
Jansegers
aanklaagde
dat er
geen regelgevende basis
bestaat inzake de hoofddoekdracht in het federaal
openbaar ambt, schorste
de Raad van State het
hoofddoekverbod in het
gemeenschapsonderwijs.
Niet omdat het verbod
onwettig zou zijn, wel
omdat niet duidelijk is
wie bevoegd is voor het
uitvaardigen van een
dergelijk verbod: het
Vlaams Parlement of het
gemeenschapsonderwijs.

Niets belet de traditionele
partijen een decreet op te
stellen waarin de kwestie
algemeen wordt geregeld,
maar dat is echter buiten
de besluiteloosheid van
CD&V, Open VLD, SP.a
en N-VA gerekend, die
geen duidelijk en principieel standpunt durven
innemen.Voor het Vlaams
Belang is het duidelijk: een
hoofddoekverbod moet er
voor eens en voor altijd
komen. Filip Dewinter
diende daarom zijn eerdere voorstel van decreet
opnieuw in.

VlaamsNederlandse
samenwerking
Vlaams
parlementslid
Karim
Van
Overmeire brak een lans voor
een doorgedreven samenwerking tussen Vlaanderen
en Nederland op het
vlak van Nederlandstalig
onderwijs in het buitenland. Momenteel bestaan
er geen gesubsidieerde
Vlaamse scholen buiten
Vlaanderen. Nederland
beschikt echter wel over
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een uitgebreid netwerk
aan scholen in het buitenland waar kinderen in het
Nederlands les kunnen
volgen. In principe kunnen
Vlaamse kinderen hier ook
terecht, maar enkel wanneer er voldoende plaats
is én tegen een meerprijs.
Formele samenwerking tussen Vlaanderen
en Nederland, en een
Vlaamse bijdrage aan het
Nederlandse netwerk, zou
er echter voor kunnen
zorgen dat Vlaamse en Nederlandse kinderen gelijke
toegang tot die scholen
krijgen. Minister Pascal
Smet (SP.a) gaf echter aan
daartoe niet bereid te zijn.
“De Vlamingen in het buitenland worden bijgevolg
aan hun lot overgelaten.
Door samenwerking met
Nederland zou het probleem van de Vlamingen
in het buitenland met een
relatief beperkte budgettaire inspanning kunnen
opgelost worden”, besloot
Van Overmeire.

Hervorming
Justitie
Een hervorming van
Justitie is onontbeerlijk,
zo vindt ook de Hoge
Raad voor Justitie, die op

een persconferentie een
oproep deed om eindelijk
werk te maken van de
beloofde hervormingen.
Opmerkelijk is dat de
Franstalige vleugel van
de Hoge Raad tot op het
laatste ogenblik geprobeerd heeft de persconferentie te verhinderen.
De Franstalige partijen
willen de hervormingen
blokkeren, onder meer
omdat ze na de volgende
federale verkiezingen nog
wat politieke benoemingen
willen binnenhalen. Een
beter argument voor de
Belgische
boedelscheiding
is haast
ondenkbaar. Het
Vlaams
Belang, bij monde van
Bart Laeremans en Bert
Schoofs, hoopt dat de
hervorming van Justitie de
weg naar Vlaamse autonomie zal vrijmaken, onder
andere door de overheveling van belangrijke taken
naar de deelstaten.

Verkeersveiligheid
Voor het eerst in negen
jaar tijd is het aantal
verkeersdoden op onze

wegen opnieuw gestegen.
Die stijging is te wijten
aan Wallonië, want in
Vlaanderen viel een daling
te noteren van het aantal
verkeersslachtoffers met
ruim 4 procent. Er is dan
ook een enorm verschil
tussen het verkeersbeleid van Wallonië en dat
van Vlaanderen. Zo is
Vlaanderen goed voor
liefst 83% van het totale
aantal verkeersboetes,
maar krijgt het hier via het
Verkeersveiligheidsfonds
slechts 56% van terug.
“Een groot deel van
de middelen waar het
recht op heeft, wordt
Vlaanderen dus ontzegd”, aldus Kamerlid Jan
Mortelmans. Het Vlaams
Belang
pleit dan
ook voor
de overheveling
van het
verkeersbeleid naar de gewesten.
Met een eigen beleid
en meer middelen kan
Vlaanderen een efficiënter
beleid voeren, met een
sterkere daling van het
aantal verkeersdoden tot
gevolg.
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Congres

Overweldigend
Ondanks een stralende lentezon zat de Antwerpse Zuiderkroon midden april afgeladen
vol voor het actualiteitscongres van het Vlaams Belang.

H

et congres in Antwerpen vormde
het hoogtepunt van de ‘Omdat wij
de Vlaming verdedigen’-campagne. Die voorjaarscampagne kan zonder
meer een succes worden genoemd: de
drie eerste affiches - met Frans, Arabisch
en Chinees opschrift - baarden opzien en
plaatsten de kernthema’s van het Vlaams
Belang opnieuw in het centrum van het
politieke debat.

Panelgesprek
Het Vlaams Belang maakt het verschil: dat
was, na een verwelkoming door Vlaams
parlementslid Gerda Van Steenberge, de
boodschap van het panelgesprek waaraan
volksvertegenwoordigers Katleen Martens, Nele Jansegers, Peter Logghe en Bart
Laeremans deelnamen.
Onder meer de thema’s onderwijs, gezin,
economie, immigratie, justitie, BHV en
Vlaamse onafhankelijkheid kwamen uitvoerig aan bod. Het werd een geanimeerd
gesprek waarbij de panelleden geregeld
door een stormachtig applaus werden onderbroken.
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Links ontwaakt
In zijn toespraak stond Filip Dewinter onder meer stil bij het ontwaken van links
inzake de toenemende islamisering: “Dat
schept voldoening, maar laten we vooral
niet vergeten dat het niet de linkse intellectuelen, maar wel de gewone arbeiderskiezers van links waren die als eersten de
vinger op de wonde hebben gelegd en de
stap naar het Vlaams Belang hebben gezet.” Daarnaast hekelde Dewinter ook
het asielbeleid van de regering-Leterme.
“Misschien moet een rechter maar eens
een dwangsom van 500 euro per dag en
per minister opleggen voor iedere veroordeelde crimineel die niet in de gevangenis
terecht kan wegens plaatsgebrek, en 500
euro dwangsom voor iedere illegaal die
niet effectief wordt uitgewezen.”

Republiek Vlaanderen
Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers maakte in zijn slottoespraak het pro-

ces van de Belgische staat. Volgens Valkeniers dreigt dit land een ‘Griekenland aan
de Noordzee’ te worden: “Het Belgisch
recept voor een kreupele economie: laat de
boel verzieken, verkoop uw economische
kroonjuwelen aan het buitenland, bezorg
Wallonië via Vlaamse transfers jaarlijks
meer dan 12 miljard euro ontwikkelingshulp en roep uzelf uit tot internationaal
OCMW-loket.” Alleen Vlaamse onafhankelijkheid kan de welvaart en het welzijn
van ons volk verzekeren.

Springlevend
De afgelopen maanden werd onze partij
door sommige media en politieke tegenstanders herhaaldelijk dood verklaard,
maar campagne en congres bewezen dat
het Vlaams Belang nog steeds - als enige
partij - een vuist maakt naar het Belgische
establishment en als Vlaamse onafhankelijkheidspartij meer dan ooit het verschil
maakt.

Meer lezen over het congres en de voorbije campagne? Foto’s, congresfilmpjes
en beeldverslagen bekijken? U kan het via www.vlaamsbelang.org.
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Vlaams Belang in actie

500 eurobiljet
Terwijl sommige asielzoekers 500 euro per dag krijgen,
kent dit land voor eigen onderdanen zowat de laagste
minimumuitkeringen van West-Europa. Om tegen dergelijke wanpraktijken te protesteren, verdeelden militanten
van het Vlaams Belang in heel Vlaanderen folders in de
vorm van een 500 eurobiljet. Daarin vraagt het Vlaams
Belang onder meer de invoering van een echte immigratiestop en een drastische verstrenging van de criteria inzake gezinshereniging en huwelijksimmigratie.

Congres VVBM
Op zondag 21 maart vond in het cultuurcentrum van
Dendermonde het congres van de Vereniging van Vlaams
Belang-Mandatarissen (VVBM) plaats onder het motto
‘De mandataris: bewaker en bewaarder’. In diverse werkgroepen discussieerden ervaren en toekomstige mandatarissen over de middelen die zij kunnen aanwenden om
hun lokaal bestuur het vuur aan de schenen te leggen.

Aprilgrap
Op 1 april kregen enkele duizenden Brusselaars een folder in
de brievenbus. In deze folder kondigen enkele beleidsmakers
aan dat de Brusselse regering beslist heeft om te starten met
de bouw van een “veiligheidsmuur rond Brussel”. Het betrof
natuurlijk geen overheidsinitiatief, maar een 1 aprilgrap van
Vlaams Belang Brussel. Met de ludieke actie werd geprotesteerd tegen de ‘aankondigingspolitiek’ van de Brusselse regering en wees onze partij andermaal op de islamisering van onze
hoofdstad.

Europees minarettenverbod
In het Duitse Ruhrgebied werd een opgemerkte internationale manifestatie tegen de toenemende islamisering
van Europa georganiseerd. Vanuit Vlaanderen nam een
Vlaams Belang-delegatie onder leiding van Filip Dewinter deel aan het congres, waarop onder meer werd gepleit
voor een Europees minarettenverbod.
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Zomeruniversiteit

J

onge kaderleden vormen blijft een van de basisopdrachten van de Vlaams Belang Jongeren.
Daarom organiseren we regelmatig gespreksavonden, vormingssessies, een winteracademie,…
Maar het neusje van de zalm is en blijft onze jaarlijkse
zomeruniversiteit. Dit is de belangrijkste vormingsactiviteit voor VBJ’ers. Bovendien een unieke gelegenheid om niet alleen je theoretische en praktische politieke kennis bij te schaven, maar ook om persoonlijk
kennis te maken met de Vlaams Belang-kopstukken.
Dit jaar komen in de Voerstreek verscheidene nationale mandatarissen en vele anderen hun kennis en
ervaring delen met de jonge kaders van VBJ. Op deze
zomeruniversiteit wordt er niet enkel gestudeerd, er
is meer dan voldoende ruimte voor
plezier en vertier met verscheidene
uitstappen, sporten, kwissen,
cantussen en dies meer.
De inschrijvingen voor de
zomeruniversiteit 2010
zijn reeds van start
gegaan. Het aantal
plaatsen is beperkt, dus
snel inschrijven is de
boodschap. Zorg dat je
erbij bent!

Warm aanbevolen:

VBJ
ZOMER-

UNIVERSITEIT
17 t.e.m. 24 juli
Limburg
Elke VBJ’er tussen
16 en 35 jaar kan
deelnemen aan de
zomeruniversiteit.
Scholieren, studenten
en werkzoekenden
betalen 195 euro
(verblijf, maaltijden en
activiteiten inbegrepen),
de anderen 225 euro.
Inschrijven kan reeds
door een voorschot van
75 euro te storten op
rekeningnummer
751-2016955-74
met vermelding
“Zomeruniversiteit

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

2010 + naam
deelnemer”

Heb je vragen of opmerkingen?
Wil je aansluiten bij VBJ of gewoon informatie ontvangen?
Laat het ons weten via info@vbj.org of 02/219.27.28
Vlaams Belang Jongeren: Nationaal secretariaat - Madouplein 8/6 - 1210 Brussel
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VBJ
Zomeruniversiteit
17 - 24 juli 2010
Limburg

Meer info?
02/219 27 28
info@vbj.org

Waar en Wanneer?
De zomeruniversiteit
van VBJ vindt plaats in de
Voerstreek van zaterdag
17 tot en met zaterdag
24 juli. Wie niet de volledige periode kan meegaan neemt best zo vlug
mogelijk contact op met
VBJ-nationaal.
Activiteiten?
Als gastsprekers mogen
we ondermeer Bruno
Valkeniers, Wim Verreycken, Luc Vermeulen,
Gerolf Annemans, Wim
De Wit, Filip De Winter,
Karim Van Overmeire,
Frédéric Erens en Wim
Van Dijck verwelkomen.
Naast theoretische en
praktische sessies zijn
er ook ontspanningsactiviteiten voorzien
zoals een voerwandeling,
een uitstap naar Maastricht,…
Kostprijs?
Scholieren, studenten
en werkzoekenden betalen 195 euro (verblijf,
maaltijden en activiteiten
inbegrepen), de anderen
225 euro.
Inschrijven tot 1 juli
2010. Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een
gedetailleerd programma
en alle praktische info.
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dwars door VLAANDEREN
Vorming

Hoe sta je de pers te woord? Hoe breng je
klaar en duidelijk je boodschap over? Wat
kan je zeggen en wat niet? Hoe moet je je
gedragen tijdens een interview? Ieder van
ons zal vroeg of laat wel eens geconfronteerd worden met de media. Daarom is het
belangrijk om te werken aan zowel de vorm
als de inhoud van de communicatie. In dit
kader organiseerde VBJ Antwerpen op 12
maart een sessie ‘mediatraining’, waar oudVBJ-voorzitter Frédéric Erens de aandachtige aanwezigen alle kneepjes van het vak
leerde. Hij bracht hen bovendien allerhande
technieken bij om op een doeltreffende manier om te gaan met de pers.
Ook in Gent werd er diezelfde avond aan
vorming gedaan. VBJ Gent organiseerde samen met Voorpost een interessante voordracht over de rechten en plichten van de
militant met als gastspreker Luc Vermeulen,
actieleider bij Voorpost. Een 30-tal VBJ’ers,
Voorposters en sympathisanten daagden op
voor de zeer boeiende avond waarbij we
veel opgestoken hebben, achteraf nog nagepraat en plannen gesmeed hebben voor komende strijdbare acties!
VBJ te gast bij
“Plataforma per Catalunya”

Met ruim 800 aanwezigen hield de Catalaan-

se partij “Plataforma per Catalunya” (PxC) in
maart haar verkiezingscongres. In de herfst
vinden er in Catalonië immers parlementsverkiezingen plaats. Het Vlaams Belang en
VBJ onderhouden reeds geruime tijd goede
contacten met deze Catalaanse partij; ook
in Catalonië wordt men immers geconfronteerd met problemen die we ook in Vlaanderen kennen, zoals de immigratieproblematiek
en de islamisering van de steden. De voorzitter van PxC, Josep Anglada, nodigde onze
partij daarom uit, samen met enkele andere
Europese politieke groeperingen. Hilde De
Lobel mocht in naam van onze partij op het
congres in Barcelona de situatie in Vlaanderen komen toelichten. Barbara Bonte, voorzitter van VBJ Antwerpen, sprak in naam van
VBJ de Catalaanse jongeren toe.
Recht op veilig fuiven

Op 22 maart voerde VBJ actie aan de schoolpoorten in
Zelzate. Na de zware rellen in Waarschoot, waarover
we berichtten in de vorige editie, kwamen
diezelfde herrieschoppers deze keer keet
schoppen op de plaatselijke Chiro-fuif. Voor
VBJ is het onaanvaardbaar dat fuiven onmogelijk wordt gemaakt door een kleine groep
herrieschoppers. VBJ stelde dan ook een eisenpakket samen, gaande van infrastructuur-
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dwars door VLAANDEREN
maatregelen tot een harde aanpak van het
fuifhooliganisme, die de veiligheid van onze
jongeren moet garanderen wanneer zij uitgaan. De honderden pamﬂetten ‘Recht op
veilig fuiven’ die werden uitgedeeld werden
zeer positief onthaald door de scholieren in
Zelzate.
De jaarlijkse kroegentocht van VBJ Lier-Koningshooikt was ook ditmaal zeer geslaagd.
Enkele jongeren - en ook enkele jongeren
van geest - deden daarbij meerdere Lierse
kroegen aan. De kroegentocht stond dit jaar
in het teken van een btw-verlaging naar 6%
voor de horeca, een belangrijk thema in een
horecarijke stad als Lier. Reeds op de startlocatie werd er tussen pot en pint bijgepraat,
gediscussieerd en - weliswaar door sommigen - zowaar gedanst. Net zoals het lokale
kopstuk, volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans was ook nationaal jongerenvoorzitter en kamerlid Barbara Pas van de partij.
Zij toonde even haar muziekkunsten op een
oude piano.
Ook in regio Brugge maakte VBJ tijd voor
ontspanning en kameraadschap. Op zaterdag
27 maart spraken de Vlaams Belang Jongeren
af in Duinbergen voor een potje bowling.
Het ging er gemoedelijk aan toe en iedereen
was in volle vorm! De gelukkige winnaar was
Stijn Vanhaverbeke, die na aﬂoop een wis-

selbeker van senator Yves Buysse
overhandigd kreeg.
In het centrum van Waarschoot
kwamen op 2 april een 40-tal zangers en sympathisanten de sfeer proeven in
café ‘Hoop op Vrede’, waar de eerste activiteit van het nog prille VBJ Waarschoot doorging. Op de geslaagde karaoke-avond werd
enthousiast gezongen, gedanst en natuurlijk
ook gedronken. Vele Vlaamse liederen passeerden de revue, maar natuurlijk zat er hier
en daar ook wel Metallica en Frank Sinatra
tussen. We hebben uiteindelijk de laatste noten gezongen rond drie uur in de ochtend.
Moe, tevreden en al zingend zijn we dan veilig huiswaarts gekeerd.
Op vrijdag 9 april demonstreerden de
VBJ’ers van Gent en hun sympathisanten hun
vaardigheden tijdens een avondje laserschieten.Tijdens een 20 minuten durende veldslag
tussen de “rode” en de “groene” groep werd
al snel duidelijk dat de groenen tactisch veel
sterker waren dan de roden, die elkaar zelfs
in de rug schoten... Onder leiding van Vlaams
volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn, die
trouwens eerste eindigde in het
totaalklassement, hebben de groenen de roden totaal overklast. Na
de uitputtende veldslag, waar er
zelfs één gewonde te noteren viel,
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- Glynis De Clercq,VBJ-voorzitter van GentEeklo verstuikte haar voet - hebben we nog
rustig nagekaart en een glas gedronken.
Jongerentreffen

Op zaterdag 10 april organiseerden de
Vlaams Belang Jongeren een “Jongerentreffen” in Opwijk. Naast aanwezige standjes van
allerhande Vlaamse jongerenorganisaties en
verenigingen (NSV!, NJSV, KVHV, TAK, Voorpost,…) hadden ook de verschillende regionale VBJ-afdelingen voor originele standjes
gezorgd op deze ontmoetingsdag.
Zo kon men zich wagen aan volksspelen, een wedstrijdje “beste militant” en verscheidene ballenkramen
waar naar hartenlust de tronies
van Belgische politici omvergeworpen werden. Er waren ook heel
wat streekproducten te verkrijgen
(gaande van Leuvense streekbieren
tot Limburgse Jenever).
Het programma van het jongerentreffen
was gevuld; na een welkomstwoord van VBJvoorzitter Barbara Pas was er een geslaagd
muzikaal optreden gevolgd door een humoristisch intermezzo van KrisComedy, een
beginnende stand-up comedian. Vervolgens
namen drie ploegen het tegen elkaar op in
een speciale editie van de kwis “De slimste
Mens”. Vlaams volksvertegenwoordiger en
gelegenheidskwismaster Jan Penris leidde

de spannende strijd tussen de ploegen van
Frédéric Erens, Joris Van Hauthem en Bert
Schoofs in goede banen. De ploeg van deze
laatste kaapte de overwinning weg en zij
kregen dan ook terecht enkele ﬂessen “Château Daerden” van “Cuvée VBJ” cadeau. De
gesmaakte “liedjes van Jef Elbers” zorgden
voor een mooie afsluiter van een amusante
dag.
“Rotte ei trofee”

Woensdag 14 april
bezocht VBJ LierKo n i n g s h o o i k t ,
onder begeleiding
van de paashaas, het IVAREM hoofdbureel
in Mechelen om daar aan algemeen directeur Jos Boeckx de “Rotte ei trofee 2010”
te overhandigen. Niet alleen kost het meer
voor de burger, maar sinds de overschakeling naar het di(e)ftar systeem heeft Lier
niets anders dan problemen gekend met
het systeem. Ondergrondse afvalcontainers
die niet werken of zelfs nog niet geplaatst
zijn, sluikstorten, slechte communicatie, verkeerde badges of badges die niet werken,
enz. Het zijn maar enkele voorbeelden van
de aanhoudende miserie met het di(e)ftar
systeem. Het stadsbestuur van Lier draagt
hiervoor evenveel verantwoordelijkheid als
IVAREM en verdient deze beruchte trofee
evengoed. Misschien volgend jaar...
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Multikul

Islamfascisme klopt aan
de deur
Fanatieke moslims verstoorden in Antwerpen een lezing
van auteur Benno Barnard.
Vlaanderen ontwaakt brutaal
uit de multiculturele winterslaap. Dat mocht ook wel. Maar
het échte islamdebat moet hier
nog beginnen.

“

Moedige moslims verhinderen godslastering” klonk het triomfantelijk op
de website van ‘Sharia4Belgium’.
“Over de islam worden geen grapjes gemaakt. Laat dat nu maar eens duidelijk
zijn”, liet Abu Imram - woordvoerder van
de moslimextremisten - verstaan. Alsof
daarover nog veel twijfel bestond na de
wereldwijde rellen over de Deense Mohammedcartoons en de religieuze moord
op Theo van Gogh. Maar zo’n opstoot van
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religieus fanatisme, neen, dat hadden we
hier nog niet eerder meegemaakt.

Waarschuwingen
“We hebben het gelaat van het islamfascisme gezien”, zegt auteur Wim Van Rooy
geschrokken. Niet dat er geen waarschuwingen waren in het verleden, maar die
werden in de wind geslagen of ‘op z’n
Belgisch’ opgelost. Zo werden de straathoekwerker Peter Calluy en wijkopbouwwerkster Marij Uijt den Boogaard door
hun opdrachtgever (de gemeente Boom en
stad Antwerpen) ontslagen omdat ze in een
rapport en interviews melding
maakten van de groeiende
invloed en onverdraagzaamheid van moslimfundamentalisten. En de Raad van State
buigt zich nog altijd over een
klacht tegen het Vlaams Belang wegens zogenaamde ‘islamofobie’. In dat kamp van
‘islamofoben’ bevinden we
ons intussen in het goede gezelschap van Benno Barnard
(“Dewinter is een profeet” en
“Jarenlang heb ik het Vlaams Belang uitgescholden voor ‘fascisten’, maar ik had
ongelijk, de echte fascisten zitten aan de
overkant.”), Mia Doornaert, Etienne Vermeersch en anderen.

Botsing
Ook nu zijn er commentatoren die het
voorval in Antwerpen afdoen als een akkefietje, puberale kwajongensstreken van allochtone jongeren, en die Benno Barnard
wegzetten als een provocateur ‘die met lucifers speelt in de buurt van een vuurwerkfabriek’. Mia Doornaert is het daar niet

mee eens: “Anders gezegd, je mag vredelievende lieden om de oren meppen, maar
je moet mensen die geweld gebruiken ontzien.” Volgens Doornaert moeten diegenen
die in hun ivoren torens de ‘dialoog der
culturen’ voeren, nu eindelijk eens wakker worden. De mediaheisa mag de aandacht niet afleiden van het echte debat: de
onverenigbaarheid van twee culturen, de
botsing van middeleeuwen en moderniteit,
de onverzoenbaarheid van koranregels met
burgerlijke wetten en Westerse vrijheden
zoals de gelijkheid van man en vrouw, de
scheiding van kerk en staat, de vrije meningsuiting.

Schijnproces
Wat die vrijheid van meningsuiting betreft, roept de
zaak Barnard - zoals voorzitter Bruno Valkeniers in een
column opmerkte - ernstige
vragen op over de veroordeling van de partij in 2004,
wegens vermeend ‘racisme’.
“Wat was dat eigenlijk voor
een schijnproces!”, sneert
ook cultuurfilosoof Johan Sanctorum. Bij
nader inzien “zou men heel dat VB-proces, inclusief de mediatieke echo’s kunnen
herzien als een doofpotoperatie en een poging om het debat rond multiculturaliteit
te smoren.” De politiek kan nu niet langer
wegkijken voor de sluipende islamisering.
“Koester de ‘provocateurs’ en de ‘populisten’, want zij houden ons wakker”, schrijft
Johan Sanctorum uitdagend. “Wantrouw
vooral de zalvers en vredepredikers, want
zij wiegen ons in slaap.” Wie zich na onze
islamgroene affiche nog zou afvragen
‘Waarom Vlaams Belang?’, kreeg bij deze
het antwoord. Dáárom dus!
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www.vlaamsbelang.org/dossier

Asielbeleid: een
regelrechte ramp
Het asiel- en immigratiebeleid
van Leterme II is uitgedraaid
op een compleet ﬁasco. Het
werkt als een immigratiemagneet en kost de belastingbetaler handenvol geld.

T

wee jaar geleden zetten CD&V,
Open VLD en N-VA het licht op
groen voor een nieuwe regularisa-

tieronde. Uit de eerste cijfers blijkt dat
we afstevenen op een heruitgave van de
massale regularisatiecampagne die tien
jaar geleden door de regering-Verhofstadt
werd georganiseerd. Volgens voorlopige
tellingen werden 18.903 nieuwe regularisatiedossiers ingediend en werden daarnaast nog eens 12.657 dossiers geactualiseerd. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om onvolledige cijfers aangezien nog
niet alle dossiers werden overgemaakt. Zo
zouden alleen al in Antwerpen en Brussel
in totaal nog zo’n 8.500 dossiers op ver-
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zending wachten. Wanneer men weet dat
een dossier gemiddeld 1,6 personen vertegenwoordigt, is nu reeds duidelijk dat op
het einde van de rit om en bij de 50.000
illegalen met een verblijfsvergunning zullen worden beloond. Net zoveel dus als bij
de vorige regularisatieronde, zoals door
het Vlaams Belang werd voorspeld.

Altijd prijs
De cijfers bevestigen in ieder geval wat
de regeringspartijen niet wilden gezegd
hebben, namelijk dat het hier gaat om een
collectieve regularisatie. De criteria zijn
zo breed opgesteld dat bijna iedereen voor
een verblijfsvergunning in aanmerking
komt. Ondertussen raakte ook bekend dat
illegalen in dit land zelfs ongestraft kunnen frauderen. Wanneer blijkt dat valse
stukken werden ingediend, leidt dat immers niet automatisch tot een negatieve
beslissing maar maken de betrokkenen
nog altijd kans om op een andere manier
een verblijfsvergunning te bemachtigen.
Ook diegenen die uiteindelijk niet worden
geregulariseerd, hoeven zich niet onmiddellijk zorgen te maken. Zij zullen immers
hooguit een papier in de hand gedrukt
krijgen met het vriendelijke verzoek het
land binnen de vijf dagen te verlaten. Het
is algemeen bekend dat betrokkenen zulk
bevelschrift in de praktijk gewoon naast
zich neerleggen en (opnieuw) in de illegaliteit verdwijnen, om bij de eerstvolgende
gelegenheid een nieuwe poging te wagen.

Non stop
Het blijft overigens niet bij deze nieuwe
‘eenmalige’ regularisatieronde. Ook nadien zal er immers aan de lopende band
verder geregulariseerd worden. Het gaat
dan meer bepaald om de regularisaties
omwille van ‘humanitaire redenen’, een
statuut dat in de jaren tachtig en negentig

goed was voor hooguit honderd gevallen
per jaar, maar de jongste jaren wel bijzonder ruim wordt geïnterpreteerd. Alleen
al vorig jaar werden op die manier niet
minder dan 14.830 ‘sans-papiers’ geregulariseerd. Dat is een veelvoud van het aantal repatriëringen, dat de voorbije jaren
bleef dalen. Waren er in 2003 nog 7.742
gedwongen repatriëringen, dan was dat
aantal in 2008 (het laatste jaar waarvoor
volledige cijfers beschikbaar zijn) reeds
gedaald tot amper 3.644. Er is in dit land
dan ook geen sprake van een consequent
uitwijzingsbeleid, nochtans het sluitstuk
van iedere geloofwaardige politiek. Een
asielwet heeft immers geen zin als wie
wordt afgewezen, toch in het Beloofde
Land mag blijven.

Een stad als
Blankenberge
De lakse immigratiepolitiek - en in het bijzonder de nieuwe regularisatiecampagne heeft het signaal de wereld in gestuurd dat
illegaal verblijf in dit land wordt beloond,
waardoor als vanzelf nieuwe asielzoekers
worden aangezogen. De cijfers spreken
ter zake duidelijke taal. In 2009 werden
in totaal 17.186 asielaanvragen ingediend,
een stijging van meer dan 40 procent ten
opzichte van het jaar daarvoor. Dit betekent dat, wanneer de huidige tendens
aanhoudt, ieder jaar een stad als Blankenberge moet worden bijgebouwd om de
toestroom te herbergen.

Wie zal dat betalen?
De pijlsnelle stijging van het aantal nieuwe asielzoekers en de weigering van de
regering om werk te maken van een effectief uitwijzingsbeleid hebben ondertussen
geleid tot een nijpend tekort aan opvangplaatsen. Daardoor logeren ondertussen
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zo’n 1.200 asielzoekers in hotels, wat de
belastingbetaler maandelijks 1 miljoen
euro kost. De dwangsommen die worden uitbetaald aan asielzoekers zonder
dak - maar met advocaat - waren alleen
al in januari goed voor 250.000 euro. Het
jaarbudget van Fedasil, dat instaat voor de
opvang van asielzoekers, is ondertussen
opgelopen van 250 tot 366 miljoen euro.
Voor alle duidelijkheid: in dit bedrag is
niet de kostprijs van de nieuwe regularisatieronde inbegrepen, die de Vlaamse belastingbetaler andermaal handenvol geld
zal kosten. Eens geregulariseerd, gaan immers ook de poorten open naar allerhande
uitkeringen en voorzieningen, leefloon en
een sociale woning incluis. Bij de vorige
collectieve regularisatie onder Verhofstadt
kwam zowat de helft van de geregulariseerde illegalen in aanmerking voor financiële steun. Vijf jaar later werkte slechts
de helft van hen. Eén op de drie had nog
steeds een werkloosheids- of een bijstandsuitkering. Met de huidige economische crisis zien de vooruitzichten er niet
bepaald zonniger uit.

Leterme liegt
Ondertussen lijkt Leterme ook inzake
leugenachtige communicatie stilaan zijn
voorganger Verhofstadt te overtreffen. Dat
werd nog eens duidelijk naar aanleiding
van de zogenaamde verstrenging van de
beruchte ‘Snel Belg’-wet. In de praktijk
blijkt die ‘verstrenging’ immers niet veel
meer om het lijf te hebben dan de schrapping van enkele volslagen absurde toestanden zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit het buitenland de Belgische nationaliteit te verkrijgen zonder ooit
een uur in dit land te hebben verbleven.
Daarnaast zou voortaan een minimale
verblijfsduur van vijf jaar (nu drie jaar)
vereist zijn, maar dat is natuurlijk ruim
onvoldoende. Van echte én bewezen integratie als voorwaarde voor het verwerven
van het staatsburgerschap is immers nog
steeds geen sprake. Zelfs het principe van
de taalkennis wordt uitgehold. Op vraag
van de Franstaligen moet de ‘kandidaatBelg’ immers niet de taal kennen van de
gemeenschap waar hij zich vestigt, maar

Nieuwe brochure
De veelomvattende oplossingen van het
Vlaams Belang zijn uiteraard niet terug te
brengen tot wat onze tegenstanders ervan willen maken. Misschien wil u ook meer weten?
De nieuwe brochure ‘Immigratie: problemen
en oplossingen’ van onze immigratiespecialist
Werner Somers is gratis te bestellen via
02/219 60 09 of info@vlaamsbelang.org.
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volstaat de (rudimentaire) kennis van één
van de landstalen. In de praktijk betekent
dit dat een immigrant die in Vlaanderen
verblijft en een mondvol Frans spreekt,
als ‘geïntegreerd’ kan worden beschouwd
en in aanmerking komt voor het staatsburgerschap.
De bewering van de regering dat de
‘nieuwe’ nationaliteitswetgeving een
‘migratieneutraler’ karakter zou hebben,
getuigt zo mogelijk van een nog grotere
hypocrisie. Het is immers uitgerekend
deze regering die met de nieuwe, massale

regularisatie van illegalen een onmiskenbaar aanzuigeffect creëerde. Daarenboven
weigert de regering werk te maken van
een strengere aanpak van de schijnhuwelijken en een verstrakking van de regels
inzake gezinshereniging - nochtans het
immigratiekanaal bij uitstek. De beloftes
die ter zake gedaan werden, zullen ‘op een
later tijdstip worden bekeken’, zo luidt
het (nog maar eens). Anders dan CD&V
en Open(!) VLD willen doen uitschijnen,
blijven de poorten van dit land wagenwijd
openstaan.

Voorstellen van het Vlaams Belang
Het Vlaams Belang wil dat ook in dit land eindelijk werk wordt gemaakt van een
eerlijke en kordate immigratiepolitiek. Concreet pleit het Vlaams Belang voor:
• De opvang van asielzoekers in eigen
• Een waterdichte immigratiestop
regio
• Een drastische verstrakking van de
• De afschaffing van de ‘Snel Belg’-wet
regels inzake gezinshereniging
• Het aanmoedigen van de vrijwillige
• De effectieve repatriëring van crimiterugkeer
nele en illegale vreemdelingen
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Oude lessen,
nieuwe wijsheid
Dertig jaar geleden reeds
waarschuwde het Vlaams Blok
voor het probleem van de immigratie. Men sprak toen nog
van “gastarbeid,” al was het
fenomeen van de “gastarbeid”
rond 1980 reeds voorbij. Het
wordt weinig benadrukt, maar
de grote toevloed van nietEuropese inwijkelingen is pas
op gang gekomen in de jaren
tachtig en negentig. Die vreemdelingen kwamen al lang niet
meer naar hier om vrije arbeidsplaatsen op te vullen.

H

et aanzuigeffect van het Westen
zat niet in de beschikbaarheid
van werkgelegenheid voor de
ongeschoolden van Noord-Afrika, zwartAfrika en Turkije, maar in de Westerse
welvaartsstelsels die belastinggelden herverdeelden van de productieve bevolking
naar de niet-productieve. Aangezien er

geen mechanisme bestond om mensen
die niet tot het “eigen volk” behoorden,
van deze voordelen uit te sluiten - dat zou
immers ‘racisme’ zijn - trok dit herverdelingsstelsel vanzelfsprekend ‘minderbedeelden’ van elders aan. Europa werd, zoals het Vlaams Blok toen zei, “het OCMW
van de hele wereld.”
Er werd van de steuntrekkers evenmin
verwacht dat ze zich aan de hier geldende
normen aanpasten. Ook die eis zou immers ‘racisme’ zijn. Tenslotte werden
evenmin pogingen ondernomen om de
nieuwkomers tot onze eigen waarden te
bekeren, want ook de overtuiging dat onze
waarden beter zijn, werd beschouwd als
‘racisme’.

Dichterbij
Zo kon een hele oude geschiedenis zich
herhalen. In het jaar 622 trok Mohammed
met zijn kleine schare moslims weg uit
Mekka. Mohammed wilde in Mekka een
theocratische dictatuur vestigen, maar de
Mekkanen voelden daar weinig voor. Dus
begonnen de moslims hun hijra - het Arabische woord voor “emigratie” - naar Yathrib, een plaats 320 kilometer ten noorden van Mekka.

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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Yathrib was een joodse stad. De Yathribers waren tolerant en multicultureel.
Ze verwelkomden Mohammed en zijn
volgelingen, die ze Muhajirun noemden het Arabische woord voor ‘immigranten’.
Mohammed werd al snel opgenomen in
het bestuur van Yathrib. Hij verwierf een
machtsbasis, onderwierp de ene joodse
stam na de andere, herdoopte Yathrib in
Medina, hetgeen betekent “stad van de
profeet”, en veroverde van daaruit later
zijn geboortestad Mekka.
Vandaag worden wij geconfronteerd met
een situatie waarbij bepaalde wijken van
Brussel en Antwerpen niet alleen islamitischer aandoen, maar bovendien veel gevaarlijker zijn dan Istanboel. Terwijl het in
Turkije verboden is om met hoofddoekjes
naar school of universiteit te gaan, is het
dat bij ons niet. De islamitische theocratie lijkt hier dichterbij dan in het thuisland
van de hedendaagse Muhajirun.

Troje
Er is nog een reden waarom islamitische
immigranten vanaf de jaren tachtig massaal naar ons land gekomen zijn. Moslims
hebben de opdracht om hun leven zo getrouw mogelijk te richten naar het voorbeeld van Mohammed. De hijra, of emigratie ter verspreiding van de islam, is een
belangrijke godsdienstige verplichting,
waarvoor Allah de migrant rijkelijk zal
belonen. De theoloog Sam Solomon, een
voormalige imam die zich tot het christendom bekeerde en thans een Anglicaanse
priester is, schreef vorig jaar het boek AlHijra (door uitgeverij Egmont in het Nederlands vertaald) waarin hij immigratie
het islamitische “paard van Troje” noemt
binnen de Westerse samenleving.
Solomon, die in Soedan opgroeide, is in
West-Londen actief in een kerk van zwarte christenen. Een andere Anglicaanse
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priester en voormalige moslim is Patrick geleden, waar de deelnemers, waaronder
Sookhdeo. Zowel Solomon als Sookdheo Bat Ye’or, Daniel Pipes, Robert Spensprak in november 2007 in Brussel op een cer, onze eigen Urbain Vermeulen en de
internationale “counterjihad” conferentie, Nederlandse arabist Hans Jansen, onder
waar ook Filip Dewinter het woord voer- schuilnamen ingeschreven stonden en de
de. De bekendste Anglicaanse geestelijke politie discreet de wacht hield.
van islamitische
herkomst is MiVandaag worden wij Christelijke exmoslims proberen
chael Nazir-Ali,
geconfronteerd met een het tij te keren
de bisschop van
Rochester.
Hij
situatie waarbij bepaalde door hun islamitifamilieleden
leeft, net als Geert
wijken van Brussel en Antwerpen sche
tot het protestanWilders,
onder
niet alleen islamitischer aandoen, tisme te bekeren.
politiebewaking
omdat hij door
maar bovendien veel gevaarlijker Ze vertellen met
groot
enthousiislamieten met de
zijn dan Istanboel. asme dat ze erg
dood is bedreigd.
succesvol
zijn
Nazir-Ali gaf enige tijd geleden zijn ontslag als bisschop. met dit werk, maar of dit werkelijk zo is,
Hij wil zich gaan toeleggen op missio- blijkt vooralsnog niet in de migrantenwijneringswerk onder in Engeland wonende ken. De Franse ex-moslims willen hun
moslims. Volgens hem kan alleen op die activiteiten ook naar Brussel uitbreiden.
In islamitische landen staat op dergelijk
manier de islamisering worden gestopt.
bekeringswerk de doodstraf. Bij ons mag
het voorlopig nog. In onze steden zijn
echter ook andere ‘missionarissen’ actief.
Vorig jaar was er in Parijs een tweedaagse Het gaat om salafisten die met Saoedische
conferentie van ex-moslims die actief zijn sponsoring hun opleiding kregen in Arain dergelijk missioneringswerk. Solomon bische landen. Zij strijken vervolgens in
en Sookdheo waren er, maar ook mannen onze moslimwijken neer, waar ze jongeen vrouwen uit Duitsland, de Scandina- renbendes leiden. De Antwerpse buurtvische landen en Frankrijk. Opvallend is werkster Marij Uijt den Boogaard, die
dat het allemaal protestanten zijn. De con- het stadsbestuur voor dit fenomeen waarferentie vond plaats onder een algemene, schuwde, kreeg te horen dat haar rappornietszeggende naam in een hotel in Mont- ten “op Vlaams Belang-pamfletten leken”
parnasse. Elke deelnemer moest een ge- en werd, toen ze bleef waarschuwen, door
heimhoudingsclausule tekenen. Er werd de stad ontslagen - waarna haar functie...
hen op het hart gedrukt geen documenten aan een van de salafisten werd gegeven.
met betrekking tot de conferentie op hun
kamer te laten liggen, aangezien het hotelpersoneel mogelijk uit moslims bestond.
Het leek op de internationale bijeenkomst Intussen tekenen sommige militairen
van islamcritici in Den Haag enkele jaren rampscenario’s uit. De Deense autoritei-

“

Protestanten

Raketten
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ten zijn ervan overtuigd dat Denemarken
vroeg of laat door terroristen “gestraft”
zal worden voor de publicatie van de Mohammed-cartoons in 2005. Het Deense leger kijkt daarbij met een angstig oog naar
Malmö, een stad in Zweden, op nauwelijks veertig kilometer in vogelvlucht van
de Deense hoofdstad Kopenhagen, aan de
overkant van de zee-engte tussen beide
landen. Malmö heeft een grote moslimbevolking die enkele wijken van de stad
volledig controleert. De Denen houden er
rekening mee dat er ooit vanuit Malmö raketten op Kopenhagen afgeschoten worden.
Begin vorig jaar sloeg Israël terug toen er
vanuit Gaza raketten werden afgevuurd.
Hoe zal Denemarken reageren als het een
stad in mede-EU-lidstaat Zweden moet
aanvallen? En hoe zal het Franse leger
reageren als vanuit de Parijse banlieues
raketten op het centrum van Parijs worden
afgeschoten?
Het is politiek niet-correct om dergelijke vragen te stellen. Dertig jaar geleden
was het even onbetamelijk om vragen te
stellen bij de op gang komende massale
hijra naar West-Europa. Vandaag noemt
Benno Barnard Filip Dewinter “een profeet”. Maar Siegfried Bracke schrijft dat
“de jongens van Sharia4Belgium” even
erg zijn als Dewinter omdat ze eveneens
“de principes van het Eigen Volk Eerst”
verkondigen. Sommigen leren pas als het
te laat is, en sommigen leren het nooit.
Paul Belien

De auteur is stichter van de website
brusselsjournal.com, Europese vicepresident van de International Free
Press Society, en senior editor van de
website van het Hudson Institute in
New York.

Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org
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Buitenland

Lega Nord zet
opmars verder
Bij de regionale verkiezingen in maart waren alle ogen gericht
op Silvio Berlusconi en zijn PDL (Il Popolo della Libertà). De grote overwinnaar werd de Lega Nord, de nationalistische bondgenoot van Berlusconi.
Verkiezingen in Italië gaan vaak gepaard
met tragikomische details en couleur locale die we in andere landen niet meemaken. Dat was ook nu weer het geval, toen
alle kranten van het schiereiland eind februari uitpakten met het sappige verhaal
dat de PDL van Silvio Berlusconi in Latium geen lijst kon indienen omdat haar
kandidaat op de dag dat de lijst diende te
worden neergelegd een broodje was gaan
halen en te laat kwam.
Berlusconi zelf kwam dan weer op de voor
hem typische wijze in het nieuws toen hij
over de vrouwelijke gouverneur van Piemonte luidop zei dat haar dag verknoeid
werd zodra ze ’s ochtends in de spiegel
keek. Tegen vrouwelijke kandidaten op
zijn eigen lijst dreigde hij dan weer zijn
ius primae noctis (het adellijke voorrecht
van de meester om de eerste nacht door
te brengen met een ondergeschikte) uit te
oefenen.
Politici die een dergelijk gebrek aan wel-

levendheid etaleren, lopen alleen in Italië rond - met uitzondering misschien
van Patrick Dewael - en zouden in geen
ander land kans maken om verkozen te
worden, laat staan het tot eerste minister
te schoppen. Maar de Italianen vergeven
hun premier veel. Ze vinden hem immers
een goede premier en mocht zijn populariteit de laatste maanden wat zijn beginnen
tanen, dan lijkt die trend vandaag weer
omgebogen. Silvio Berlusconi scoort dus
met zijn bedenkelijke humor of komt er in
ieder geval mee weg.

Rechts wint
Het zijn details natuurlijk. Eens te meer
wist Il Cavaliere vriend en vijand te verbazen door de verkiezingen te winnen door
zes van de dertien regio’s waar gestemd
werd, te veroveren. De linkse Partito Democratico (PD) won er zeven, of beter:
behield er zeven, tegen elf bij de laatste
verkiezingen. Het is een schrale troost. De
regio’s Piemonte, Campanië, Latium en
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Voorbeeld voor links

de regio’s en staat voor een strikt immigratiebeleid. Ze was de voorbije jaren al
aan de macht in de regio Veneto, maar
haar kandidaat Roberto Cota heeft nu ook
de regio Piemonte veroverd. In Lombardije wist de partij dan weer haar score te
verdubbelen. Het zijn drie van de rijkste
regio’s van Noord-Italië
- van Padanië zoals de
militanten van de Lega
zeggen - die zwaar door
de crisis getroffen werden en waar de arbeiders
vandaag massaal voor Il
Carroccio (‘De Praalwagen’) stemmen, zoals de
pers de partij van Umberto Bossi noemt. Ook
in het traditioneel rode
bolwerk van Emilia-Romagna gaat de volkspartij met sprongen vooruit. Het peilingsinstituut
Cataneo heeft de stemming met die van
2005 vergeleken. De Lega Nord behaalde
toen in de dertien regio’s waar gestemd
werd 1.380.000 stemmen. Vandaag haalt
de rechtse partij 2.750.000 stemmen. Een
verdubbeling. Zeg maar een triomf voor
een partij waarvan iedereen enkele jaren
geleden nog dacht dat ze aan interne twisten zou verdwijnen en opgeslokt zou worden door Berlusconi, toen haar leider door
een hersenbloeding getroffen werd.

Maar de echte overwinnaar, de triomfator van de verkiezingen in Italië is zonder
enige twijfel de Lega Nord, de nationalistische en rechtse bondgenoot van de
PDL die mee in de regering zit en daar
de volgende jaren nog meer op het beleid
zal wegen dan nu al het geval is. De Lega
Nord wil volledige fiscale autonomie voor

Tot voor kort regende het nog scheldwoorden tegen de kandidaten van de Lega,
schrijft Anna Maria Greco in de krant Il
Giornale. Ze werden uitgescholden voor
racisten, onwetenden, xenofobe populisten en onlangs in het parlement nog voor
“apen”. Maar de recente stembusslag lijkt
daar verandering in te brengen. Links be-

Calabrië zijn vandaag in handen van de
regerende meerderheid. Ze behoren tot de
dichtst bevolkte regio’s van Italië, waardoor rechtse gouverneurs vandaag een
meerderheid van de Italianen besturen.
Italië is dus Frankrijk niet. Daar vonden
in maart ook regionale
verkiezingen plaats, maar
die draaiden op een debacle uit voor de regeringspartij UMP en op een
persoonlijk affront voor
president Sarkozy. Het is
een traditie. Tussentijdse
verkiezingen zijn meestal
gunstig voor de oppositie.
Kiezers kunnen dan hun
ongenoegen ventileren
over de nationale politiek.
Door van de stembusslag
een referendum over zijn
regering te maken, wist
Berlusconi met die traditie te breken
waardoor hij, in tegenstelling tot Nicolas
Sarkozy, de volgende drie jaren met alle
legitimiteit verder kan regeren. In Frankrijk kwam meer dan de helft van de kiezers niet opdagen voor de verkiezingen. In
Italië ‘slechts’ één op drie. De burgerzin
van de Italianen is groter dan die van de
Fransen.
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grijpt dat ze de Lega Nord - vandaag de
langst bestaande partij in Italië! - te lang
onderschat heeft. De Partito Democratico
(PD) zegt nu zelfs er een voorbeeld aan te
willen nemen.

Erkenning
Zo bijvoorbeeld geeft Sergio Chiamparo,
de charismatische en bekwame PD-burgemeester van Turijn die soms genoemd
wordt als volgend partijleider, vandaag
openlijk toe dat zijn formatie aan de kiezers geen alternatief meer kan bieden zolang ze niet naar de redenen van het succes van de Lega wil kijken: “Ze is lang
niet alleen een xenofobe en extremistische
partij, maar heeft een belangrijke territoriale betekenis en beschikt over jonge en
knappe bestuurders die uitdrukking geven
aan die realiteit” (Il Giornale, dinsdag 6
april). De Partito Democratico is een partij die tot de massa kan spreken. De Lega
Nord is een partij die met de mensen dialogeert, erkent het linkse Europarlementslid Debora Serracchiani vandaag.
Eenzelfde geluid klinkt bij de voorzitter
van de centrumpartij UDC (Unione dei
Democratici Cristiani e di Centro), Pier
Ferdinando Casini, die vandaag in de
Lega Nord “een grote en sterke politieke
beweging ziet die de Italiaanse wetgeving
de volgende jaren grondig kan veranderen.”

Autonomie
En wat nu, na deze eclatante verkiezingsoverwinning? Luca Zaia, de nieuwe gouverneur van de Regio Veneto, windt er
geen doekjes om. Zijn partij haalde 35%
van de stemmen, tegen 24% voor coali-

tiepartner PDL. Een jaar geleden lagen
de verhoudingen nog exact omgekeerd.
Luca Zaia wil zo snel mogelijk het statuut
van de regio aanpassen, vertelt hij in een
interview met het weekblad L’Espresso
(“Ciclone Lega Nord”, 8 april). “De Regio Veneto moet autonoom worden, zoals
Catalonië en Beieren dat zijn.” En liefst
zo snel mogelijk en zo breed mogelijk. Zo
kunnen en moeten bevoegdheden als milieu, toerisme, landbouw, energie of hulp
voor kleine ondernemingen zo vlug als de
wet het toelaat volledig in handen van de
regio komen. Deze vorm van federalisme
vormt al jaren het belangrijkste thema in
het programma van de Lega en moet voor
het einde van de volgende legislatuur verwezenlijkt worden.
Wat de communisten nooit vermochten,
daar zal de Lega straks in slagen, schrijft
Roberto Di Caro van L’Espresso: de Staat
veranderen. Daarom zijn deze verkiezingen geen klassiek voorbeeld van politieke
afwisseling, maar een etappe in de grondwettelijke hervorming.
De as Berlusconi-Bossi zal de volgende
jaren de garantie zijn voor politieke cohesie in Italië en het zal dan ook op dat
bondgenootschap zijn dat de linkse oppositie haar pijlen moet richten. Waar binnen de PDL vroeger de voorzitter van de
Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, die
verzwakt uit deze stembusslag komt, de
tweede schakel van de ketting was, wordt
Umberto Bossi dat vandaag. Wat een revanche voor de man die in Rome zo lang
met de nek werd aangekeken. Hij mag
vandaag luidop dromen over twee jaar
burgemeester van Milaan te worden. En
L’Espresso vraagt zich af: het begin van
een mars op Rome?
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Neen
Om de verfransing van de
Vlaamse Rand rond Brussel tegen
te gaan, maken verschillende
gemeenten informele afspraken
met bouwpromotoren om
nieuwe woningen bij voorkeur aan
Nederlandstaligen te verkopen. Dat
‘onthulde’ de openbare omroep.
Zoals te voorspellen was, zorgden de
brave en voorzichtige maatregelen
onmiddellijk voor furieuze reacties
aan de overzijde van de taalgrens.
De Franstaligen kregen verrassend
genoeg bijval van Marino Keulen
(Open VLD) en zelfs van
Eric Van Rompuy (CD&V), die de
minimale maatregelen van de eigen
burgemeesters in de Rand “totaal
onwettig” noemde. Daarmee stak
hij de Vlaamse burgemeesters een
mes in de rug en zorgde hij er mee
voor dat Vlaanderen andermaal als
‘onverdraagzaam’ werd afgeschilderd.
40
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Ja
Grondwetspecialist Robert Senelle
stelde duidelijk dat dergelijke
maatregelen helemaal niet
discriminerend zijn. Het is integendeel
een perfect legale keuze voor het
behoud van de Vlaamse identiteit.
Namens het Vlaams Belang pleit
Vlaams volksvertegenwoordiger
Joris Van Hauthem voor meer en
krachtiger maatregelen tegen de
verfransing:
“De Vlaamse regering moet stelling
innemen. Zij moet het principe
‘wonen in eigen streek’, dat vandaag
nog te veel een lege doos is, verder
uitbouwen en de gemeentebesturen
instrumenten aanreiken om het
Vlaamse karakter van de Rand te
bestendigen. Om het tij alsnog te
keren en de verstedelijking,
verfransing en vervreemding een
halt toe te roepen, is er nood aan een
ingrijpend noodplan voor de Rand.”
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Boek & tijdschrift

Briljanten Pallieter

Deze maand - op 17 mei
om precies te zijn - viert
het Vlaams-nationale
weekblad ’t Pallieterke zijn
65ste verjaardag. Wij hoeven onze lezers het zelfverklaarde rioolkrantje
natuurlijk niet omstandig
voor te stellen: iedereen
die een beetje vertrouwd
is met de Vlaamse Beweging, kent het weekblad
‘voor mensen met een
goed hart en een slecht
karakter’.
Het was de Antwerpse
journalist Bruno de
Winter die ’t Pallieterke
in mei 1945 uit de grond
stampte. Hoewel het
destijds begon als eenmansinitiatief, verleenden
in de loop der jaren tal
van bekende namen hun

medewerking aan het
blad. Denken we maar
aan Karel Dillen en Mark
Grammens. Oudere
lezers herinneren zich
ongetwijfeld namen als
Louis De Lentdecker en
Arthur de Bruyne. Niemand minder dan Jef Nys,
de geestelijke vader van
Jommeke, werkte een
tijdlang als tekenaar voor
’t Pallieterke.
Van meet af aan schopte
het weekblad tegen de
schenen van de Belgische
machthebbers, bijvoor-

beeld door het in de
beginjaren op te nemen
voor de slachtoffers van
de repressie. Het blad
zou zich ook de daaropvolgende decennia, toen
Jan Nuyts en Leo Custers
de scepter van hoofdredacteur overnamen, met
recht en reden de luis in
de pels van het politieke
establishment kunnen
blijven noemen.
Aan de vooravond van
zijn briljanten jubileum
trekt ’t Pallieterke nog
steeds onbevangen de
Vlaams-nationale kaart en
zet het Belgische patriotten als vanouds in hun
hemd. Satire en zelfspot
zijn daarbij nooit ver weg.
Ook anno 2010 blijft er
in Vlaanderen nood aan
een vrolijke en niet politiekcorrecte stem in het
medialandschap.

Uitgeverij ’t Pallieterke,
Cuperusstraat 41, 2018 Antwerpen
Meer info over abonnementstarieven:
www.pallieterke.info
Ter gelegenheid van de 65ste jaargang is er een
speciaal aanbod: wie een abonnement neemt van zes
maanden, krijgt er een aantal gratis nummers bovenop.
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“De mensenhandelaars hebben ondertussen ook wel begrepen dat België een ideaal
land is om gelukzoekers naartoe te brengen. Als je maar lang genoeg wacht, word
je hier geregulariseerd.”
Voormalig directeur van Fedasil Bob Pleysier
in P-Magazine, 13 april 2010
“Hoe komt het in godsnaam dat groepjes jongeren rellen uitlokken ‘uit solidariteit’ met gespuis dat toevallig in hun gemeente woont en dat kalasjnikov-overvallen
pleegt en politieagenten overhoop rijdt? Hoe komt het dat zij die als ‘de hunnen’
beschouwen en ze zelfs bijna tot helden promoveren?”
Redacteur Guy Tegenbos in De Standaard, 14 april 2010
“Drie op de vier overvallen worden gepleegd door allochtone jongeren.”
Commissaris Eddy De Raedt in Het Laatste Nieuws, 15 april 2010
“De man die het land zou hervormen en BHV in vijf minuten zou splitsen, dreigt de
belichaming van het ‘übergepruts’ in de Wetstraat te worden. De personificatie van
de stilstand.”
Redacteur Ruud Goossens in De Standaard, 23 april 2010

1.000.000

De forse stijging van het aantal asielzoekers en
de weigering van de regering om uitgeprocedeerden en illegalen te repatriëren, heeft gezorgd voor een plaatsgebrek in de opvangcentra. In afwachting van een oplossing worden
reeds geruime tijd 1.200 asielzoekers in hotels
gelogeerd. Deze hotelfactuur kost de belastingbetaler elke maand 1 miljoen euro.
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In memoriam

Frans De Bremaeker
Op 27 maart vond in Buizingen de uitvaartplechtigheid
plaats van Frans De Bremaeker. Frans was van 1995 tot 2000
het enige gemeenteraadslid voor het Vlaams Blok in de stad
Halle. Hij was een voorbeeldige militant en een ware volksmens. Bovenal was hij een lieve vader, grootvader en echtgenoot. Frans werd 81 jaar.
Aan familie en vrienden bieden wij onze oprechte blijken van
medeleven aan.

Vacature politiek medewerker
sociale zekerheid
Het Vlaams Belang zal ter ondersteuning van de Studiedienst en het Kenniscentrum
een nieuwe medewerker aanwerven.
Vereisten:
• diploma: universitair of master
• grondige kennis van de sociale zekerheidswetgeving (o.a. pensioendossier) of
minstens de ambitie zich deze materie eigen te maken.
Het betreft een voltijdse betrekking.
Een sollicitatieformulier kan opgevraagd worden
bij de personeelsdienst van het Vlaams Belang.
tel.: 02/219 60 09
fax: 02/209 23 19
personeelsdienst@vlaamsbelang.org
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STS

Traiteur Service Sigrid
Koken bij u thuis of op locatie

Traiteur Service Sigrid

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

s
•Recepties
ieder
•Buffetten
Voor
•Communiefeesten
•Levering aan huis
•Totale feestverzorging
Tel.: 03/383.05.28

GSM.:0485/73.08.18

traiteursigrid@hotmail.com

BTW:BE 863-236-355

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be

Van Mol en Zonen bvba
Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renovatiewerken
Tel: 03/653.02.91
GSM: 0476/47.28.56

E-post: info@vanmolenzonen.be

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

t!

e
budg

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be

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 abonneren door een bericht te sturen naar
e-magazine@vlaamsbelang.org.

Oproep
Naar aanleiding van de bespreking van het
tijdschrift Tekos in ons januarinummer ontving de
Tekos-redactie een anonieme betaling voor een
abonnement. De redactie doet via ons magazine
een oproep aan de betaler om zijn adresgegevens
door te geven. Dat kan telefonisch op 02/219.60.09
of via vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org
vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org.
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Kalender
VRIJDAG 7 MEI
ANTWERPEN. Brabobar
met W. De Waele, burgemeester van Lennik in secr.,Van
Maerlantstr. om 20u. Org.: VB
Koepel Antwerpen.
ZATERDAG 8 MEI
TREMELO. Eetdag in zaal
Paloma, Schriekbaan 41 om
16.30u. Inl.: N.Van Beughem,
0495/44.33.51.
MEERHOUT. Viering 10
jaar VB Meerhout met F.
Dewinter in Gildenhuis, Beerstr. 54 om 20u..
ZONDAG 9 MEI
GENT. Ontbijtgesprek met
B.Valkeniers in Het Biljarthuis,
Morekstr. 609, Wondelgem
om 9.30u. Inl.: J. Deckmyn,
0476/26.97.38.
DINSDAG 11 MEI
LENNIK. Vorming: Mondelinge communicatie en
spreken in het openbaar
met F. Van den Eynde in
Regiosecr., H. Ghyselenstr. 7
om 20u. Org.:VB Regio Halle
en Vilvoorde ism Cel Vorming VVBM. Inl.: Regiosecr.,
02/582.91.75.
ZATERDAG 15 MEI
ROESELARE. Boekvoorstelling en vormingsavond
met F. De Man in De Gezelle,
Stationsplein 48 om 20u. Inl.:
F. Deforche, 051/24.54.12.
NIEUWE DATUM!
ZONDAG 16 MEI
MECHELEN. Aspergefestival in zaal Ter Coose, Kouter, Leest. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
LANGEMARK. Propagandastand op de Rommelmarkt in Wijk Madonna,

Kerkstr. 59 om 8u. Inl.: D. Six,
0472/47.49.99.
POPERINGE. Vlaamse
volksspelen in Volksspelenkroeg Mysterie, Abeelseweg
29 van 14 tot 18u. Inl.: M.
Vanbrabant, 057/30.02.93.
EEKLO. Geleid bezoek
Jenevermuseum met
degustatie in Museum Van
Hoorebeke,Van Hoorebekeplein om 14u. Inl.: P. Pauwels,
0477/39.66.00.
DONDERDAG 20 MEI
WILLEBROEK. Meeting:
Daarom Vlaams Belang!
met J. Mortelmans, F. Creyelman en D. De Smedt in Kasteel Bel-Air, Mechelsestwg.
om 20u. Inl.: K. Eeraerts,
0476/40.64.30.
VRIJDAG 21 MEI
ANTWERPEN. Debat
‘Liberalisme versus solidarisme’ met P. Maes en Y.
Pernet in zaal Van Maerlant,
Van Maerlantstr. 14 om 20u.
Org.:VBJ Antwerpen.
WAREGEM. Vlaamse zangavond in OC De Roose,
Smedenstr. 4 om 20u. Inl.: D.
Alyn, 0497/55.20.55.
VRIJDAG 28 MEI
DEURNE. Filmavond ‘De
Hel van Tanger’ met P. Van
der Sande in Regiosecr., Turnhoutsebaan 105 om 19u. Org.:
VBJ Koepel Antwerpen.
ZATERDAG 29 MEI
NAZARETH. Eetfestijn in
CC De Brouwerij, Stationsstr.
3B, Eke om 19u. Inl.: W. Van
Den Kerckhove, 09/385.61.12.
ZONDAG 30 MEI
KAMPENHOUT. Stand op
de jaarmarkt in Centrum

van 9 tot 13u. Inl.: M. Fannes,
0496/55.73.36.
VRIJDAG 4 JUNI
ZWEVEGEM. Gespreksavond ‘De vergrijzing en
de sociale zekerheid in
Vlaanderen: wat met de
toekomst’ met Dr. G. Celen
in zaal St-Paulus (Europawijk),
Italiëlaan 6 om 19.30u. Org.:
Culturele Vereniging ‘Vlaams
en Vrij’. Inl.: P. Maertens,
0472/97.95.76.
HEMIKSEM. Spaghettifestijn met verrassingsspreker
in t’ Nief Perdje, Lindelei 152
om 20u. Inl.: J.Van de Wauwer,
0496/44.24.16.
ZATERDAG 5 JUNI
BERLAAR. Afdelingsetentje
in OC Ballaer, Markt. Inl.: W.
Beeckman, 0495/23.19.62.
ZONDAG 6 JUNI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek in parochiezaal, Zevensterre 9, Beigem om 10u. Inl.:
J. Laeremans, 02/269.00.73.
EKEREN. Stand op de
braderij om 14u. Org.: VB
Ekeren ism VB Koepel Antwerpen.
VRIJDAG 11 JUNI
WAREGEM. Gespreksavond ‘Een Vlaams
toekomstproject, analyse Vlaanderen nu, toekomstbeeld Vlaanderen
later’ met M. Gunst in café
‘t Gemeentehuis, Liebaertstr. 1, Desselgem (nabij
kerk) om 20u. Inl.: D. Alyn,
0497/55.20.55.
ZONDAG 13 JUNI
BRUGGE. Vlaamse braai
met Y. Buysse in zaal Van
Volden, J. Dumeryplein 1
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om 11u. Inl.: A. Quataert,
0486/42.75.34.
ZATERDAG 19 JUNI
NIJLEN. Braadfeest in Kantine FC Vera om 16u. Inl.: J.
Zander, 03/481.89.29.
ZONDAG 20 JUNI
MOL. Breughelfestijn
met B.Valkeniers in kantine
VV Hei, Heidehuizen van
12 tot 19u. Inl.: J.Vansant,
0497/44.09.79.
VRIJDAG 25 JUNI
DEURNE. Zangavond met
Jan Penris in Regiosecr., Turnhoutsebaan 105 om 19u. Org.:
VBJ Koepel Antwerpen.
ZATERDAG 3 JULI
DENDERMONDE. 10de
feestbraai in gemeentelijke
basisschool, Rootjensweg 76,
Grembergen om 15u. Inl.: B.
Pas, 0485/41.20.91.
ZONDAG 4 JULI
LOVENDEGEM. Boekvoorstelling ‘De Guldensporenslag’ met K.
Van Overmeire in Raadzaal,
Kasteeldreef 72 om 11u. Org.:
VB district Evergem. Inl.: G.
Neirynck, 0475/55.67.88.
RUISBROEK. Guldensporenbraai in De Nieuwe Ark,
Kerkstr. om 16u. Org.: VB
Klein-Brabant. Inl.: W. Verheyden, 0478/90.90.75.
ZATERDAG 10 JULI
ANTWERPEN. 11-juliviering met gratis vat met F.
Dewinter in De Leeuw van
Vlaanderen (De Beest), Jezuietenrui 1. Org.:VBJ Koepel
Antwerpen.
BEGIJNENDIJK. Eetdag in
Visvijver De Lelie, Baalsestwg.
56 van 9 tot 12u. en van 14

tot 17u. Inl.: M. Ronsmans,
0498/51.67.45.
LEOPOLDSBURG. Barbecue in parochiezaal, Beringsestwg. 15, Heppen van
14 tot 20u. Inl.: L. Coninx,
011/34.65.82.
ZONDAG 11 JULI
MECHELEN . Guldensporenactie op de Grote Markt
om 19u. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
WOENSDAG 21 JULI
ANTWERPEN. Vlaamse
frietjesdag in secr.,Van
Maerlantstr. 14 om 11u.
ZATERDAG 28 AUGUSTUS
LIER. Braai in Visput Moed
en Geduld. Inl.: O. Peeters,
0485/16.26.15.
ZATERDAG 4 SEPTEMBER
IEPER. Bezoek aan het
Vlaams Parlement (aansluitend vrij stadsbezoek
Brussel). met F. Dewinter. Samenkomst aan het
station van Ieper voor de
trein van 7.38uur. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
DINSDAG 14 SEPTEMBER
LENNIK. Vorming: Budget
en begroting met D. Aras in
Regiosecr., H. Ghyselenstr. 7
om 20u. Org.:VB Regio Halle
en Vilvoorde ism Cel Vorming VVBM. Inl.: Regiosecr.,
02/582.91.75.
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
IEPER. Zwerfvuilactie in
Dikkebus om 9.30u. Inl.: N.
Six, 0479/30.41.01.
ZATERDAG 2 OKTOBER
POPERINGE. Kaas- en
wijnavond in OC Rookop,
Heuvellandseweg 1, Renin-

gelst van 19 tot 23u. Inl.: M.
Vanbrabant, 057/30.02.93.
ZATERDAG 16 OKTOBER
IEPER. Voedselinzameling
tvv. Ieperse kansarmen in
Spar, Meenseweg 30 om 9u.
Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.
ZONDAG 17 OKTOBER
KONINGSHOOIKT. Hooiktse kippen. Inl.: O. Peeters,
0485/16.26.15.
ZONDAG 31 OKTOBER
MECHELEN. Afdelingsetentje in zaal Rerum Novarum,
St-Lambertuslaan, Muizen
om 12u. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
ZONDAG 7 NOVEMBER
IEPER. 5de Sint-Maartensfeestje met pannenkoekenbak in OC Ridders De
Steurs, Werviksestr., Zillebeke om 15u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
ZATERDAG 13 NOVEMBER
KAMPENHOUT. Eetfestijn
in Parochiezaal, Bogaertstr.,
Nederokkerzeel van 11.30
tot 21u. Inl.: M. Fannes,
0496/55.73.36.
ZONDAG 14 NOVEMBER
OVERPELT. Eetfestijn in
feestzaal Het Pelterke, Jeugdlaan 4 van 11.30 tot 20u. Inl.:
L.Vissers, 0479/65.21.53.

AAnkondigingen
voor het
meinummer
dienen viA uw
regiosecretAriAAt
doorgegeven te
worden vóór
16 mei 2010
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Politieke vrienden
‘In de politiek heb je geen vijanden nodig, je hebt immers
politieke vrienden’, zo luidt een gezegde. Deze rubriek
bewijst tweemaandelijks het tegendeel.
jaar), raadslid Temse
Annemie Peeters-Muyshondt (64
id Lokeren
Lena Van Boven (46 jaar), raadsl
Twee vrouwen die hun mannetje staan in het mannenbastion dat de partijpolitiek toch veelal is. Zo kan men Annemie Peeters-Muyshondt en Lena Van Boven omschrijven. Bij
koffie en gebak vertellen beide dames honderduit over hun
eerste stappen in de politiek. “Thuis was men geïnteresseerd in de actualiteit maar niet politiek actief,” zegt Lena.
“Bij mij beet de microbe pas nadat ik een boekvoorstelling
van het toenmalige Vlaams Blok meemaakte. In mijn naaste
omgeving werd ik bovendien voortdurend geconfronteerd
met de ‘verrijking’ van de
‘de partij multiculturele maatschapdienen’ werd een pij. Ik wou mijn steentje
bijdragen tot het succes
vanzelfsprekendheid. van de partij die een duiLena Van Boven delijk antwoord had op
tal van prangende problemen. Met de jaren werd ‘de partij dienen’ een vanzelfsprekendheid.”

“

Annemie kreeg op jonge leeftijd interesse voor politiek.
“Dat kwam vooral door mijn man en schoonfamilie,” klinkt
het. “Het was de tijd van de beruchte ‘Franse preken’, die op
heel wat verzet van Vlaamsgezinden stuitten. In 1969 stond
ik al op de lijst van de Volksunie en begin jaren zeventig
raakte ik verkozen in de gemeenteraad van Willebroek. Na
het verraad van het Egmontpact stapten we over naar de
nieuwe partij van Karel Dillen.” Sinds 1994 zetelt ze in de
gemeenteraad van Temse. Zes jaar later nam Lena Van Boven een zitje op in de Lokerse gemeenteraad.
Ze ontmoetten elkaar weliswaar op recepties en vergade48
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ringen van de regionale werking, waar Annemie een tijdlang
voorzitster was, maar hadden oorspronkelijk weinig contact.
“Dat Annemie nogal streng overkomt, had daar ongetwijfeld
iets mee te maken”, lacht Lena. Het klikte evenwel meteen
toen de dames samen verkozen raakten in de Oost-Vlaamse provincieraad. Lena: “We vullen elkaar goed aan, maar
natuurlijk zijn er ook verschillen. Annemie is ontzettend gedreven en volgt alles van a tot z. Zij is de koelbloedige van
ons twee, terwijl ik zonder twijfel de zenuwpees ben.”

“

Velen kennen Annemie
Van de politieke
Peeters vast wel als
microbe raak je nooit
gezicht van de NOS,
meer verlost.
de nationalistische omroepstichting die eer- Annemie Peeters-Muyshondt
tijds voor het Vlaams
Blok de bekende ‘uitzendingen door derden’ maakte. Daaraan houdt Annemie goede herinneringen over: “De plannen
voor die uitzendingen werden gesmeed in de Uilenspiegel,
het Vlaams Huis in Brussel. In 1984 nam ik voor de eerste
keer de presentatie voor mijn rekening. Nadien was er een
duopresentatie met wijlen Rein Staveaux. Wim Verreycken
stond in voor de regie. Het was dikwijls improviseren, want
de BRT werkte niet echt van harte mee. Het succes van
onze NOS-uitzendingen ging niettemin in stijgende lijn. Uiteindelijk werden ze door de openbare omroep afgeschaft.”
Of ze, tot slot, nooit spijt hadden van hun stap naar de partijpolitiek? “Wel integendeel. Zodra je je politiek engageert,
is dat voor altijd. Van de politieke microbe raak je nooit
meer verlost.”
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Stuur uw oplossing voor 16 mei 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.
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“Wanneer ik een beetje geld heb, koop ik me daarvan boeken.
Wanneer er dan nog wat over is, koop ik eten en kledij.”

Erasmus

Al-Hijra

Zo dacht ik.
Over de dingen dezer dagen

door Sam Solomon & E. Al Maqdisi

door Jan Veulemans

In dit boek beschouwt de Kempische
auteur verschillende thema’s in wat hij
“deze waanwijze wereld” noemt: over
de consumptiemaatschappij, over de rol
van arbeid in de samenleving, over voetbal als nieuwe religie, over het paternalisme van de vakbonden, over de verengelsing, over de Europese
Unie enz.

120 blz. 10 euro

Deze studie bekijkt hoe de hijra (Mohammeds migratie van Mekka naar
Medina) ook heden nog fungeert als
immigratiemodel voor moslims in het
Westen. Ook de meer beknopte studie
‘De moskee ontmaskerd’ over de rol van
de moskee maakt deel uit van het boek.
Voorwoord door Filip Dewinter

248 blz. 12,50 euro
Ook verkrijgbaar bij Uitgeverij Egmont

De slaap van de rede.
De historie van Leterme I, Verhofstadt III en
Van Rompuy I
door Fré

125 spotprenten van huiscartoonist
Fré. De titel verwijst naar het gelijknamige beroemde ets van de Spaanse
kunstenaar Francisco Goya. Met voorwoord door Gerolf Annemans.

Islam voor varkens, apen,
ezels en andere beesten
door Hans Jansen

Een antwoord op de met de dag urgentere vragen die islamitische geloofspunten
oproepen. Het islamitisch gedachtegoed
met bijbehorend jargon wordt uitgelegd
met de bedoeling andersdenkenden het te laten begrijpen –
voor zover dat ooit mogelijk is voor mensen die niet met deze
dogmatische leer zijn opgevoed.

136 blz. 12, 50 euro

200 blz. 12,50 euro

Bestellen kan via:
0472 60 35 52 • bestellen@uitgeverijegmont.be

Een volledig overzicht van ons boekenaanbod vindt u op:

www.uitgeverijegmont.be
Uitgeverij

Egmont

Madouplein 8 bus 2 • 1210 Brussel
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