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Sommige Vlaamse commentato-
ren werden de voorbije maanden 
haast lyrisch bij de vermeende 

‘toenaderingspogingen’ tussen Bart 
De Wever en Elio Di Rupo. De aan-
dachtige waarnemer heeft echter al 
begrepen dat er op het terrein hele-
maal niets beweegt. Het wordt steeds 
duidelijker dat er binnen België geen 
behoorlijk bestuur meer mogelijk is. 

De Vlamingen moeten een vuist maken 
en hard op tafel slaan. Zo nodig moe-
ten zij de stekker uit de Belgische on-
derhandelingen trekken. Als het straks 
fout loopt aan de federale onderhan-
delingstafel, moet de Vlaamse regering 
zélf het heft in handen nemen en - net 

zoals de Catalanen - het recht op een 
eigen natie opeisen. Op 13 juni koos 
bijna de helft van de Vlamingen voor 
(meer) autonomie en een radicale 
breuk met het Belgische verleden. De 
Walen stemden voor de stilstand. Dat 
is hun goed recht, maar het is niet de 
keuze van de Vlamingen. Wij moeten 
nu voluit durven kiezen voor Vlaamse 
onafhankelijkheid. De tijd is er rijp 
voor. 

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Stekker uittrekken

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Schuiven met de 
meubelen

Regeringsonderhandelingen

Bij het ter perse gaan van dit 
nummer - we schrijven twee 
maanden na de verkiezingen - 
is er nog steeds geen zicht op 
enige vooruitgang in de (pre)
formatieonderhandelingen. 

Als we de politieke klasse moch-
ten geloven, zat er nochtans een 
doorbraak aan te komen omdat de 

geesten aan Franstalige kant ondertussen 
zouden gerijpt zijn. Zij zouden het deze 
keer echt begrepen hebben en zelfs vol-
komen beseffen dat een staatshervorming 
nodig is.

Dat de Franstaligen bereid zijn om te pra-
ten, horen we echter al sinds juni 2007. 
Dat zij ondertussen zelfs voorstander zou-
den zijn geworden van een staatshervor-
ming - Di Rupo zou zich ondertussen zelfs 
hebben bekeerd tot het confederalisme - 
maakt al even weinig indruk. Iedereen is 
ondertussen immers voorstander van ‘een 
staatshervorming’, alleen blijkt niet ieder-
een daaronder hetzelfde te verstaan. 

Aan enig ‘Vlaams opbod’ is de huidige 
impasse in geen geval te wijten. Dat mag 
blijken uit het feit dat Di Rupo ondertus-
sen het premierschap op een dienblaadje 
kreeg aangeboden en de PS ook nog eens 

zijn klauwen mocht leggen op het voorzit-
terschap van de Kamer. Maar er is meer. 
Eerder al wees de Leuvense professor Bart 
Maddens er op dat de N-VA reeds fl ink wat 
water bij de wijn had gedaan door zich tij-
dens de campagne tot het confederalisme 
te bekeren. Door zich weer even later vast 
te pinnen op de resoluties van het Vlaams 
Parlement (1999) krabbelde de partij nog 
verder achteruit, waardoor de N-VA “de 
lat moeilijk nog lager kan leggen.” In Het 
Laatste Nieuws merkte redacteur Jan Se-
gers op dat het minimale Vlaamse bood-
schappenlijstje bepaald “niet schrokkerig 
oogt” en “voor een goed begrip”: “zelfs 
de N-VA laat in de gesprekken amper het 
woord ‘confederalisme’ vallen.” 

De essentie
Toen de onderhandelaars, na anderhalve 
maand vruchteloze gesprekken, op ‘se-
maine familiale’ vertrokken, kondigde 
‘preformateur’ Di Rupo sussend aan dat 
er een grote staatshervorming zou komen 
“die het zwaartepunt van België zal ver-
schuiven naar de deelstaten.” Diegenen 
die hierin een enorme stap voorwaarts 
zien, doen er echter goed aan te weten 
dat de PS-voorzitter er in één adem aan 
toevoegde dat hij “de essentie wil vrijwa-
ren”. En die essentie is, letterlijk, “het be-
houd van de interpersoonlijke solidariteit 
in België.” Daarmee doet Di Rupo niets 

www.vlaamsbelang.org
rubriek ‘In beeld’
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anders dan herhalen wat hijzelf en andere 
PS-tenoren reeds meermaals in alle duide-
lijkheid stelden. Aan de beruchte miljar-
dentransfers - in hoofdzaak in de sociale 
zekerheid - mag onder geen beding wor-
den geraakt. Als dat wel gebeurt, hoeft 
België niet meer. 

Het blijft de vraag hoe de N-VA, die tij-
dens de campagne van de splitsing van de 
sociale zekerheid een speerpunt maakte, 
zich bij deze blijvende Franstalige oekaze 
kan neerleggen. Een andere vraag is wat 
voor een staatshervorming eigenlijk nog 
mogelijk is als de unitaire sociale zeker-
heid onaantastbaar blijft. “Misschien nog 
meer dan wat borrelnootjes, maar ook 
niet meer dan een pak friet met stoof-
vleessaus”, stelt Daan Killemaes, hoofd-
econoom van Trends (26.06.2010). Wan-
neer de sociale zekerheid een federale 
bevoegdheid blijft onder het bewind van 
de PS, dan moet immers ook de fiscaliteit 
grotendeels Belgisch blijven om die soci-
ale zekerheid te financieren. En dat terwijl 
in die fiscaliteit precies de grote hefbomen 
zitten om de beloofde verandering moge-
lijk te maken. Conclusie: “Als de fiscale 
infrastructuur intact moet blijven, kan in 
het Belgische huis hoogstens wat gescho-
ven worden met de meubels.” Laat nu net 
dát voor sommigen ook uitdrukkelijk de 
bedoeling zijn. 

Enquête

Voor u ligt reeds het achtste nummer 
van het vernieuwde Vlaams Belang 
Magazine. Waarschijnlijk heeft u 

een mening over de nieuwe opmaak, het 
nieuwe formaat en de inhoud van het 
blad. Wij vernemen graag wat u ervan 
vindt. Mogen we daarom vragen om de 
vragenlijst in te vullen en terug te bezor-
gen vóór 1 oktober aanstaande? Invullen 
kan ook online via http://enquete.vlaams-
belang.org.

Op 1 juli werd dit land voorzitter van de 
Europese Unie. In dit nummer leest u 
ter zake een interview met Guido Naets, 
voormalig Directeur Perschef van het 
Europees Parlement. Naets spreekt dui-
delijke taal: “Europa maakt een staat als 
België overbodig.”

Naast een analyse van de reeds twee 
maanden aanslepende (pre)formatiege-
sprekken, besteden we in dit nummer an-
dermaal aandacht aan het Belgische asiel- 
en immigratiebeleid, dat is uitgedraaid op 
een puinhoop zonder voorgaande. De cij-
fers die in dit verband de voorbije weken 
aan het licht kwamen, spreken boekdelen. 

In onze buitenlandrubriek staan we deze 
keer stil bij de politieke ontwikkelingen in 
Catalonië. De voorbije zomer trokken niet 
minder dan anderhalf miljoen betogers 
door de straten van Barcelona onder de 
niet mis te verstane slogan: “Wij zijn een 
natie, we beslissen zelf.” Net als in Vlaan-
deren, klinkt ook elders in Europa de roep 
naar onafhankelijkheid steeds luider.

De redactie

VBM 2010-09.indd   5 13/08/10   11:22



6

www.vlaamsbelang.org/actueel

Linkse hobby’s

Hoe verklaar je de 
afkeer van bepaalde 
christendemocraten 
in Nederland tegen 
Geert Wilders? Ideologisch lopen de standpunten 
sterk uiteen, maar er is meer aan de hand. Wilders 
wil de hakbijl zetten in wat hij ‘linkse hobby’s’ 
noemt: de multiculturele sector (vaak clubjes die 
de integratie tegenwerken) en de ontwikkelings-
hulp (goed voor zo’n 4,7 miljard euro per jaar). 
En daar wringt het schoentje. De bekende on-
derzoeksjournalist Peter Siebelt ontdekte dat er 
nogal wat CDA-kopstukken zijn die wat bijklussen 
in de lucratieve sector van ontwikkelinghulp. Or-
ganisaties die stuk voor stuk honderden miljoenen 
overheidssubsidie opstrijken. Dat Wilders die 
kraan wil dichtdraaien moet hun grootste nacht-
merrie zijn. Dat verklaart veel.

FDW in Berlijn

De burgerbeweging ‘Pro 
Köln’ kenden we al en 
dat initiatief breidt zich 
nu ook landelijk uit. Half 
juli vond in Berlijn een 
partijmeeting van ‘Pro 
Deutschland’ plaats. De 
organisatoren moesten 
via de rechtbank een 
toelating afdwingen. 
Opgemerkte eregast in 
het stadhuis Schöneberg 
was niemand minder dan 
Filip Dewinter. Vóór de 
aanvang van het congres 
demonstreerden een dui-
zendtal opgehitste linkse 
tegenbetogers, maar die 
werden door de politie 
met harde hand in be-
dwang gehouden. Dewin-
ter wees in Berlijn op het 
Europese fenomeen van 
de toenemende islami-
sering en de catastrofale 
gevolgen van de massale 
immigratie. 

Actua kort

Ontslag 

Eind juli liet Marie-Rose Morel weten dat zij ontslag 
nam als partijlid. In een reactie toonde Bruno 
Valkeniers begrip, maar hij betreurde tegelijk de 
beslissing. Het opstappen van Karim Van Overmeire 
gebeurde zonder ruzie of confl ict, maar is evenzeer 
betreurenswaardig. “Er moet verder werk worden 
gemaakt van de vernieuwingen en hervormingen, 
een proces dat in juni 2009 werd ingezet,” aldus 
Valkeniers. “Precies op het ogenblik dat Vlaanderen 
voor de bijzonder grote uitdaging staat inzake een 
beloofde staatshervorming, is een sterke Vlaams-
nationale oppositiepartij als het Vlaams Belang 
noodzakelijk.”
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Oorlog

In Duitse scholen 
heerst steeds vaker 
een ware oorlogstoe-
stand. Dat blijkt uit 
een ophefmakende 
reportage van de ARD. 
Die ging filmen in een 
multiculturele school 
in Essen. 70 procent 
van de leerlingen 
zijn moslims: Turken, 
Libanezen of Koerden. 
Duitse scholieren 
worden er dagelijks 
uitgescholden, be-
dreigd of in elkaar 
geslagen. De situatie 
doet zich ook voor in 
andere steden. Politici 
hebben geschokt gere-
ageerd op de repor-
tage, maar sommigen 
houden vol dat het 
allemaal wel meevalt. 
Een lerares die al 27 
jaar lesgeeft op de 
school is het daar niet 
mee eens: “Politici die 
nog altijd beweren dat 
de integratie gelukt is, 
moeten maar een 
keer voor 
twee we-
ken hier 
naar 
school 
ko-
men.”

Gek landje

Het is best mogelijk dat het kleine cdH straks 
evenveel ministers (3) krijgt als de N-VA. “Je krijgt 
het aan de Vlaamse burger niet uitgelegd dat één 
stem op Joëlle Milquet evenveel ministers oplevert 
als drie stemmen op Bart De Wever”, zegt politico-
loog Carl Devos. Een en ander is het gevolg van de 
verplichte pariteit waarbij de Franstaligen evenveel 
ministers krijgen als de Nederlandstaligen. De N-VA 
wordt meteen hard met de neus op de Belgische 
feiten gedrukt. Zij denken nog altijd dat België te 
hervormen valt. Maar wie dit land wil hervormen, 
moet eerst de democratie herstellen en komaf 
maken met de pariteit, belangenconflicten en alarm-
belprocedures. Maar Devos ziet dat niet gebeuren: 
“Afgeschaft krijg je dat nooit meer, want daarvoor 
heb je de Franstaligen nodig en die willen dat uiter-
aard niet.” De conclusie laten we aan u over.

Veel sterkte Marie-Rose! 

Een jaar nadat Marie-Rose Morel kon melden dat 
ze haar baarmoederkanker had overwonnen, blijkt 
dat de vreselijke ziekte terug is. Ook al mogen 
onze wegen zich ondertussen hebben gescheiden, 
wenst het Vlaams Belang Marie-Rose in alle op-
rechtheid veel sterkte, kracht en doorzettingsver-
mogen toe in de harde strijd die ze opnieuw tegen 
haar meedogenloze belager zal moeten voeren.
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Guido Naets
over Vlaanderen 

en Europa
8
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 Twee nieuwe 
onafhankelijke lidstaten!

Vraaggesprek

Mijnheer Naets, Brussel is dan wel de 
feitelijke hoofdstad van Europa, maar 
voor de meeste Vlamingen blijft Eu-
ropa toch een ver-van-mijn-bed-show. 
De aversie tegenover Europa is erg 
groot. Hoe komt dat eigenlijk? 

Tja, hoe krijg je in Godsnaam een par-
lement met 784 leden verkocht? Zeker 
als de burger vooral lege zetels ziet, po-
litieke spelletjes en geldverspilling. Aan 
de andere kant heeft de EU zichzelf soms 
ook voorbij gehold. Je kan het zo gek niet 
bedenken of Europa heeft het wel gere-

geld, in richtlijnen en verordeningen... 
Het geluid van de grasmaaier, het aantal 
koteletten dat een varken opbrengt, de 
kromming van bananen, de samenstel-
ling van chemische producten... De na-
tionale wetgeving is hoofdzakelijk ver-
worden tot het toepassen van Europese 
regels. Daarnaast is de Vlaming veruit de 
grootste nettobetaler van de EU, met 286 
euro per kop per jaar!

Men heeft het vaak over het gebrek 
aan democratie in Europa. Er was de 
fameuze toespraak van Vaclav Klaus, 

Oudere lezers zullen Guido Naets ongetwijfeld nog wel kennen. 
Van 1962 tot 1980 was hij op de BRT met zijn bekende strikje het 
gezicht van de Europese berichtgeving. Van 1980 tot 1995 was 
hij Directeur Perschef van het Europees Parlement. Guido Naets 
draagt Europa en vooral Vlaanderen nog altijd een warm hart 
toe. Waar moet het naartoe met Europa? En hoe staat Europa te-
genover de stilaan onafwendbare Belgische boedelscheiding? 
We vroegen het hem enkele maanden geleden, maar toen viel 
de regering en kwamen er verkiezingen. Maar nu België even 
voorzitter is van de EU is het interview met “de Eddy Merckx van 
de Europese journalistiek” weer actueel.

VBM 2010-09.indd   9 13/08/10   11:22
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Vraaggesprek

die Europa vergeleek met de dictato-
riale communistische regimes in het 
voormalige Oostblok. Was dat een pro-
vocatie, of had Klaus ook een beetje 
gelijk?

Dat was natuurlijk vloeken in de kerk, 
maar Klaus had ergens gelijk. In politiek-
correcte kringen 
werd niet gejuicht 
toen hij terecht 
waarschuwde voor 
de ‘big brother 
in Brussel’, tegen het steeds uitdijende 
Europa dat zich steeds meer macht toe-
eigent. 
 
“Europa is een zandbak van de linkse 
kerk”, wordt wel eens gezegd.

Heel zeker. Alleen de politiekcorrecte 
fracties komen aan bod. Zij regelen alles: 
de ondervoorzitterschappen, voorzitter-
schappen van commissies en delegaties, 
enz. Zij verkavelen de macht en de bud-
getten onder elkaar, met zo weinig moge-
lijk pottenkijkers. Ze willen zoveel mo-
gelijk politieke stromingen van het recht 
op fractievorming uitsluiten. Zo worden 
traditioneel een dertigtal parlementsle-
den, die niet tot de linkse kerk behoren, 
als paria’s buitengesloten en als ‘niet 

ingeschrevenen’ bestempeld. Daar zijn 
uiteraard de Europese gekozenen van het 
Vlaams Belang bij. Om niet hetzelfde 
lot te ondergaan, is Frieda Brepoels van 
N-VA in de fractie van de Groenen gaan 
zitten! En Derk-Jan Eppink van LDD is 
moeten gaan schuilen bij de Eurohaters 
van de “Conservatieven”. Dat stuit elke 

democraat tegen 
de borst, deze 
mechan i smen 
van uitsluiting, 
dit gebrek aan 

pluralisme en openheid. Dat is rampzalig 
voor het vertrouwen van de burger. 

Een andere kritiek is dat Europa een 
‘corrupte, geldverslindende machine’ 
zou zijn. Deelt u die mening?

Er zijn voorbeelden van corruptie. Er is 
veel fraude. Ik zou graag de laatste steen 
eens oplichten om te zien hoeveel Eu-
ropees geld er naar Italië, Griekenland, 
Roemenië, Bulgarije is gegaan. Dikwijls 
komt de waarheid niet aan het licht. De 
Europese Rekenkamer probeert daar wat 
aan te doen, maar dat zijn allemaal poli-
tiek benoemde figuren die leven ‘bij de 
gratie van’. Die zijn dus niet zo onafhan-
kelijk als ze zouden moeten zijn.

“ Een moslimstaat van 100 miljoen 
inwoners toelaten, betekent 

Europa vernietigen.
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Er is nu veel te doen over de mogelij-
ke toetreding van Turkije. Het lijkt er 
op dat het Europese establishment al 
heeft beslist dat Turkije er sowieso bij 
komt. Wat is uw opinie?

Turkije in de EU, dat kan gewoon niet. 
We zijn een vereniging van Europese lan-
den, niet een soort 
Euro-Aziatisch-
Afrikaanse Unie. 
Alleen het weste-
lijke tipje van Tur-
kije ligt in Europa, zeg maar Istanboel en 
de westelijke oever van de Bosporus: am-
per 5% van de oppervlakte en de bevol-
king. Turkije is geen Europees land! Punt 
aan de lijn! Duitsland zou als grootste 
lidstaat worden overvleugeld door een 
moslimland dat steeds meer radicaliseert. 
Hoe zou je dan de toetreding kunnen 
weigeren van Israël, Marokko of de hele 
Magreb? Pas op, Turkije is een belangrijk 
buurland. Goede economische betrekkin-
gen ja, maar lidmaatschap neen.

De toetreding van Turkije zou volgens 
sommigen de ineenstorting van de EU 
betekenen.

Dat zou inderdaad de ineenstorting bete-
kenen! Een moslimstaat van 100 miljoen 

inwoners toelaten, betekent Europa ver-
nietigen. De linkse kerk wil Turkije erbij 
en Washington om andere redenen ook. 
Maar op een bepaald moment moeten 
we durven zeggen: sorry, maar dat was 
niet de bedoeling, dat hebben we nooit 
gewild. 

Politieke cor-
rectheid lijkt 
ook in Europa 
het hoogste ge-
bod. Zo werd de 

parlementaire onschendbaarheid van 
Frank Vanhecke opgeheven. Iets waar-
tegen u hebt geprotesteerd. Waarom 
eigenlijk? 

Omdat elke vorm van uitsluiting mij te-
gen de borst stuit. Europa zegt elke vorm 
van politieke of sociale uitsluiting, waar 
ook ter wereld, te willen bestrijden. Maar 
als het er op aankomt, past men ze zelf 
toe, tegenover zijn eigen verkozen leden. 
Ik vond en vind dat nog steeds zo’n groot 
onrecht dat ik daartegen een pleidooi heb 
gehouden voor de Juridische Commissie. 
Het heeft niet mogen baten want het Eu-
ropees Parlement heeft zich in deze affai-
re geleend tot een rol van mededader in 
een politiek lynchproces tegen een partij 
die het voortbestaan van België bedreigt. 

“ Het Europees Parlement liet 
zich meeslepen in een politiek 

lynchproces.

VBM 2010-09.indd   11 13/08/10   11:22



12

Vraaggesprek

Ik heb de besloten vergadering van de 
Commissie (met toch 200 toehoorders) 
proberen diets te maken dat ‘racisme’ al-
leen een excuus of alibi was. Ik heb de 
leden gewaarschuwd, zich niet in die rol 
te laten dringen. Iets over gelezen of ge-
hoord in onze media?

Sommige politici zien het Belgische fe-
deralisme als een 
model voor het 
Europese federa-
lisme. Dat is ook 
de strekking van 
iemand als Paul 
Beliën: Europa, dat is België in het 
groot, met alle kwalen van dien. 

Ja, ik ga heel ver met Paul mee, die zegt 
dat Europa “belgianiseert”: de Belgi-
sche ziekte heeft Europa aangestoken. 
Alleen is Europa iets dat geleidelijk aan 
wordt opgebouwd, terwijl België iets is 
dat geleidelijk wordt afgebouwd. Ik heb 
me sedert enkele jaren verdiept in de ge-
schiedenis van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden, waar België zich in 
1830 van heeft afgescheiden. Wat toen 
gebeurde, herhaalt zich nu. Na de afsplit-
sing van België volgt nu de opsplitsing 
van België. En dat is perfect verenigbaar 
met Europa. 

Dat is een interessante vergelijking: 
Europa wordt langzaam opgebouwd, 
terwijl België langzaam afbrokkelt. 
Maar dat is een van de argumenten die 
ook gebruikt wordt tegen het Vlaamse 
autonomiestreven: ‘We zijn nu bezig 
met Europa. Europa wordt groter, 
Europa wordt verenigd. Waarom dan 
België nog opsplitsen?’

Het is eerder an-
dersom: Europa 
maakt een staat 
als België over-
bodig. Kijk, ik 

ben al 50 jaar lang met communautaire 
zaken bezig, zowel met de Belgische als 
de Europese zaken. Vandaag heb ik elk 
geloof verloren dat België kan blijven 
bestaan én dat Vlaanderen en Wallonië 
aan hun trekken kunnen komen. Ik ga 
resoluut voor onafhankelijkheid, met 
twee nieuwe onafhankelijke lidstaten 
binnen Europa. Hoe zou de EU, die zich 
zonder meer neerlegde bij de toetreding 
van de twee staten die voortkwamen uit 
de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije, de 
opsplitsing van België kunnen tegenhou-
den? 

Herman Van Rompuy noemde Europa 
in een interview een ‘antidotum’, een 

“ Europa wordt langzaam 
opgebouwd, terwijl België 

langzaam afbrokkelt.
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tegengif tegen de Vlaamse autonomie-
gedachte. Verhofstadt en Dehaene den-
ken er ook zo over: Europa als dam te-
gen de Vlaamse onafhankelijkheid. 

Wat een dwaasheid! Wat Van Rompuy 
zei, is een even onverantwoorde gedach-
tekronkel als die van Verhofstadt die 
Frankrijk de levieten las over “identiteit”. 
In een multicultu-
rele wereld ga je 
ten onder als je 
zelf niet weet wie 
je bent. Je kan niet 
openstaan voor 
andere culturen, als je de eigen cultuur 
of identiteit niet kent of koestert. De ver-
klaring van Van Rompuy kan alleen maar 
bedoeld zijn om het Belgische establish-
ment te vleien. 

Je hoort dikwijls: Vlaamse onafhan-
kelijkheid oké, maar Europa gaat dat 
niet dulden… 

Waarom niet? In de EU van 27 hebben 
niet minder dan 11 landen hun bestaan 
te danken aan een eenzijdige onafhanke-
lijkheidsverklaring (Unilateral Declara-
tion of Independence, UDI), van Ierland 
tot Finland. Een UDI is een politiek feit, 
waar Europa zich moét en zal bij neerleg-

gen. Als ze geschraagd is door de publie-
ke opinie natuurlijk. Daar moeten we ze-
ker nog een tandje bijsteken. We moeten 
de publieke opinie bewerken, maar ook 
de Europese instellingen, de opiniema-
kers, de internationale pers en de ambas-
sades. We moeten duidelijk maken waar 
we naartoe gaan, met rationele, overtui-
gende en begrijpelijke argumenten. Met 

de boodschap 
dat België geen 
heilige koe is, 
die te allen prijze 
moet worden in 
stand gehouden; 

dat België gedoemd is om te verdwijnen; 
dat België zélf is ontstaan na een bloe-
dige en onwettige afscheiding; dat een 
onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië 
verder als loyale Europese lidstaten zul-
len optreden.

Het momentum is nog altijd daar en er 
is een “sense of urgency”, een besef van 
de hoogdringendheid. Elke dag opnieuw 
wordt duidelijk en beseft de gewone man 
dat wij twee totaal verschillende landen 
zijn, die in een Belgische dwangbuis ge-
dwongen worden samen te leven. Hoe 
vlugger Vlaanderen die dwangbuis kan 
afschudden, hoe beter! 

“ België is zélf ontstaan uit een 
onwettige afscheiding en is 
gedoemd om te verdwijnen.
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 Land zonder grenzen

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

Het Belgische immigratie- en 
asielbeleid is uitgedraaid op 
een regelrechte ramp. Anders 
dan in andere landen, houdt 
de hyperimmigratie onver-
minderd aan. Ook de nieuwste 
cijfers spreken duidelijke én 
waarschuwende taal. 

Een van de beste illustraties van het 
complete failliet van de immigratie-
politiek in dit land is zonder twijfel 

het asieldossier. De asielcrisis waarin dit 
land drie jaar geleden belandde, houdt - 
ondanks alle fraaie beloften - onvermin-
derd aan. Toen Philippe Courard (PS) 
aantrad als staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, maakte hij zich sterk dat er te-
gen eind 2009 geen asielzoekers meer op 
hotel zouden worden ondergebracht. Een 
jaar later blijkt daar niet veel van terecht 

Regularisaties: nieuw record.
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gekomen. Ondanks het feit dat 
er in één jaar tijd liefst 2.500 
opvangplaatsen in het reguliere 
circuit bijkwamen, logeerden 
deze zomer nog steeds 979 
asielzoekers op hotel. Dat zijn 
er weliswaar minder dan eind 
vorig jaar - toen 1.200 asielzoe-
kers op hotel verbleven - maar 
ondertussen is hun aantal op-
nieuw aan het stijgen. 

Nieuw record
Een en ander is natuurlijk het 
rechtstreekse gevolg van het 
feit dat het aantal asielzoekers 
in dit land almaar blijft toene-
men. Vorig jaar werden 17.000 
aanvragen ingediend - een stij-
ging met liefst 40 procent te-
genover 2008 - waarmee met-
een het hoogste niveau in jaren 
werd bereikt. Die stijgende tendens zette 
zich dit jaar overigens onverminderd door. 
In de eerste jaarhelft van 2010 werden niet 
minder dan 8.543 asielaanvragen geteld, 
goed voor een gemiddelde van 1.424 aan-
vragen per maand. Dat is een stijging van 
19 procent tegenover de eerste helft van 
2009, toen een maandelijks gemiddelde 
van 1.196 aanvragen werd geregistreerd. 
Fedasil, de dienst die instaat voor de op-
vang van asielzoekers, trok dan ook op-
nieuw aan de alarmbel en stelde zonder 
omwegen dat, indien er geen structurele 
maatregelen volgen, de asielcrisis nog 
groter zal worden dan nu reeds het geval 
is.

Minstens 50.000 
regularisaties
De forse stijging van het aantal asiel-
zoekers toont onmiskenbaar aan dat de 

regularisatiecampagne wel de-
gelijk het aanzuigeffect heeft 
gehad waarvoor het Vlaams 
Belang steeds heeft gewaar-
schuwd. Ook wat die regulari-
saties betreft, werd ondertussen 
een nieuw record gevestigd. 
Zo blijkt uit de cijfers van de 
Dienst Vreemdelingenzaken 
dat er in de eerste helft van dit 
jaar niet minder dan 14.195 
illegalen werden geregulari-
seerd. Dat zijn er evenveel als 
in heel 2009. Daar zal het ove-
rigens niet bij blijven. In Knack 
(14.07.2010) stelde ook Didier 
Vanderslycke van het Forum 
Asiel en Migratie dat meer dan 
50.000 personen zullen worden 
geregulariseerd. “Zeker meer 
dan tien jaar geleden, en toen 
waren er al ongeveer 50.000. 
Nu waren de criteria ruimer, de 

aanvraagperiode was langer en de migra-
tie in het algemeen is toegenomen”, aldus 
nog Vanderslycke. 

Tegen de trend in
Dat de immigratie - in dit land althans - 
is toegenomen, bleek ondertussen ook uit 
het jongste rapport ‘International Migrati-
on Outlook 2010’ van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (OESO). Volgens deze studie ves-
tigden zich in 2008 immers niet minder 
dan 43.900 ‘permanente nieuwkomers’ 
in België, wat negen procent meer is dan 
het jaar daarvoor. Daarmee gaat dit land in 
tegen de trend van de andere geïndustri-
aliseerde landen, waar de immigratie de 
voorbije jaren afnam. 

Immigratie is meteen ook de grootste ver-
klaring voor de opmerkelijke bevolkings-
groei die we vorig jaar kenden. Volgens 
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Dossier

een recent rapport van Eurostat groeide de 
bevolking hier vorig jaar aan met 77.000 
eenheden, wat goed is voor een toename 
met 0,71 procent. Daarmee is de Belgi-
sche bevolkingsgroei 2,5 keer groter dan 
het Europese gemiddelde dat op 0,27 
procent ligt. Slechts 30 procent van deze 
bevolkingstoename is toe te schrijven aan 
de natuurlijke aangroei van de bevolking 
(geboorten min overlijdens). De rest komt 
op het conto van de immigratie. Amper in 
15 procent van de gevallen gaat het om 
vreemdelingen die naar hier komen om 
openstaande vacatures in te vullen. Het 
overgrote deel betreft ‘passieve immigra-
tie’, waarbij gezinshereniging met 30.000 
eenheden veruit het belangrijkste immi-
gratiekanaal is. 

Bevolking groeit

Een nieuw rapport van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering (SRV) toont 

bovendien aan dat ook in de natuurlijke 
bevolkingsaangroei de factor immigratie 
niet mag worden onderschat. Uit de studie 
blijkt namelijk dat het aantal geboortes in 
Vlaanderen per gemeente vrij sterk vari-
eert, wat in niet onbelangrijke mate wordt 
verklaard door de aanwezigheid van ‘niet-
Belgen’. Terwijl het ‘totale vruchtbaar-
heidscijfer’ bij ‘Belgen’ op 1,7 ligt, loopt 
dat voor niet-Europese immigranten op 
tot 4,5. Het grootste contrast in vrucht-
baarheid tussen ‘niet-Belgen’ en ‘Bel-
gen’ werd volgens de studie opgetekend 
in Mechelen, waar de vruchtbaarheid van 
‘niet-Belgen’ 2,63 maal hoger ligt dan bij 
‘Belgen’ (163 procent meer geboorten). 
In Antwerpen blijkt de vruchtbaarheid bij 
vreemdelingen 2,25 keer hoger te liggen 
(125 procent meer geboorten). Beide ste-
den worden gevolgd door Gent, waar de 
vruchtbaarheid bij vreemdelingen 2,12 
keer hoger ligt. Voor alle duidelijkheid 
vermelden we nog dat de Studiedienst van 
de Vlaamse regering onder ‘niet-Belgen’ 

Bevolkingsgroei: 70 procent immigratie.
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personen verstaat die officieel in ons land 
verblijven, maar niet over het Belgische 
staatsburgerschap beschikken. De vele 
‘nieuwe Belgen’ zijn dus - net zoals de 
illegalen overigens - niet in deze cijfers 
inbegrepen.

Minderheid in eigen 
land?
Midden mei toonde nieuw onderzoek van 
socioloog Jan Hertogen aan dat nu reeds 
20 procent van de bevolking allochtoon is 
én dat dit percentage over nauwelijks tien 
jaar zal gestegen zijn tot 30 procent. Ab-
solute uitschieter is Brussel, waar nu al 67 
procent van de bevolking van allochtone 
origine is. Andere Vlaamse steden blijken 
Burssel in sneltreinvaart achterna te gaan. 
Zo zal ook Antwerpen - waar vandaag 
reeds 39,7 procent van de bevolking al-

lochtoon is - over tien jaar een allochtone 
meerderheid (55 procent) hebben. In Me-
chelen zal het aantal allochtonen (vandaag 
27 procent) tegen dat jaar aangegroeid zijn 
tot 41 procent. Vlak daarna volgt Gent, 
waar het allochtone bevolkingsaandeel 
zou stijgen van 25 tot 38 procent.

Deze cijfers bevestigen wat het Vlaams 
Belang reeds lang zegt: wanneer de hui-
dige evolutie zich onverminderd doorzet, 
dreigen de autochtone Vlamingen een 
minderheid in hun eigen steden te worden. 
De hyperimmigratie moet dringend een 
halt worden toegeroepen en tegenover de 
hier reeds verblijvende allochtonen moet 
het al te vrijblijvende integratiebeleid ein-
delijk worden vervangen door een kordaat 
beleid dat uitgaat van het principe ‘aan-
passen of terugkeren’. We zijn niet weinig 
benieuwd wat de regeringsonderhandelin-
gen op dit vlak zullen opleveren. 

Hyperimmigratie houdt aan.
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 De val van Ikaros

Opinie

Van sommige processen is de af-
loop dermate voorspelbaar, dat de 
beschrijving ervan hooguit op ver-

veling kan stoten. Neem nu Lijst Dedec-
ker (LDD) en de pijnlijke manier waarop 
de founding father van de gelijknamige 
partij zopas een aantal van zijn jachttro-
feeën noodgedwongen op straat zette. Be-
gin 2009 werden ze nog als sterren op de 
rode loper van het gezond verstand bin-
nengehaald en triomfantelijk aan de pers 
voorgesteld, als uitkomst van een bikkel-
harde partijpolitieke ruilhandel.

Neen, het waren dit keer niet de media die 
het Jean-Marie ‘geflikt’ hadden, hoewel 
we ontelbare keren hebben kunnen lezen 
en beluisteren dat zowel de steile klim als 
de vrije val van LDD, het werk waren van 
een broeierig complot van ‘de media’.

Operatie gezond verstand lijkt uitein-
delijk te eindigen als een solostunt van 
een kamikazepiloot die zijn partij, maan-
denlang opgehitst door de peilingen en 
verschroeiende aandacht, in snelvaart te 
pletter stortte op de klippen van de tijde-
lijke mediaroem. Zelden gingen zoveel 
tomeloze ambitie en electoraal potentieel 
in zo’n snelvaart op in een verstikkende, 
navelstaarderige rook. Ondertussen over-
leeft de enige échte voorzitter van LDD 
vooral zichzelf.

Woestijnvis
Leterme kan eenzelfde hoge vlucht onder-
tussen eveneens tot zijn verleden rekenen: 
de man dankte zijn krediet vooral aan de 
ineenstorting van de virtuele modelstaat 
van Paars, maar zong uiteindelijk vooral 
zichzelf de dieperik in toen het woord niet 
langer spoorde met de beleidsdaad.

Maar het adagium ‘gemaakt of gekraakt 
door de media’ heeft wellicht nooit meer 
furore gemaakt dan bij Bart De Wever. 
Voor de vervroegde federale verkiezingen 
van 2010 hadden wetenschappers harde 
schijven volgestouwd met onderzoeksda-
ta die moesten aantonen dat communau-
taire zaken de Vlaming geen zier interes-
seerden. Misschien herinnert u zich nog 
de hilarische bevraging van academicus 
Dave Sinardet die, vlak na de Vlaamse 
verkiezingen van 2009, in de straten van 
Kontich het impressionistische bewijs 
vond van de niet-communautaire geaard-
heid van de Vlaamse kiezer en daar op 11 
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juni 2009 in De Standaard verslag over 
uitbracht.

Er bleef dus niets anders over dan de re-
cente, eclatante verkiezingsoverwinning   
van de N-VA op conto te schrijven van 
het medium televisie en met name Woes-
tijnvis. Door De Wever op te voeren in De 
Slimste Mens, had het kostbare weefsel 
van de N-VA-voorzitter zich immers slim 
kunnen vertakken naar zowat één derde 
van het electoraat. Althans zo wou onder-
tussen de taaie legende.

Ook uit de mond van de partij die dit blad 
uitgeeft, heeft het beklag over de media-
tieke droogleggingen tot in den treure ge-
klonken. En al had die klaagzang alvast 
een meer gefundeerde grond dan bij mon-
de van Dedecker, aan mediabelangstelling 
heeft het het Vlaams Blok/Vlaams Belang 
nooit wezenlijk ontbroken. Welke listige 
strategie media, journalisten of opponen-
ten ook bedachten; electoraal onderging 
de partij hoofdzakelijk de krachten van 
haar eigen, interne dynamiek, wars van 
alle cordons, beschimpingen en verdrijf-
scenario’s. 

Mediaboycots, negatieve stemadviezen, 
torenhoge negatieve publiciteit of Bel-
gavoxconcerten hebben nog nooit de in-
trinsieke opmars van een partij of politi-
cus in de weg gestaan, of het nu om het 
‘fascistische’ VB, de ‘populistische’ LDD 
of de ‘staatsgevaarlijke’ N-VA ging. Wel 
integendeel.

Net zomin hebben ondermaatse, inspi-
ratieloze campagnes ooit een nakende 
verkiezingsoverwinning gedwarsboomd. 
Mocht de kwaliteit en het vernuft van de 
campagnes een bepalende factor spelen 
in dat succes, dan kwamen wellicht enkel  
nog de militanten en de kandidaten zelf 
bij de stembusgang opdraven en was er 
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van de meeste politieke partijen wellicht 
nooit sprake geweest.

Het omgekeerde is trouwens evenzo waar: 
er loopt in Vlaanderen, tot spijt van wie 
het benijdt, geen spin doctor, mediatrai-
ner, journalist of spelprogrammamaker 
rond waaraan één politicus zijn succes 
ooit te danken heeft gehad. Zelfs aan de 
purperen hofnar van Verhofstadt was 
Paars enkel facturen verschuldigd.

Dat moet voor velen een hoogst ontnuch-
terende stelling zijn. Maar dacht u nu wer-
kelijk dat het peperdure ‘advies’ van Jo De 
Poorter om Bart De Wever als family man 
te typecasten, het stemmenkanon ooit een 
vleug electorale meerwaarde heeft opge-
leverd? Of dat de 800.000 stemmen die 
Leterme in 2007 verzamelde, kunnen ge-
reconstrueerd worden aan de hand van de 
doortrapte receptuur van zijn toenmalige 
adviseur? De hardnekkige misvatting dat 
het succes van Leterme het resultaat was 
van een ingenieus marketingplan, ont-
stond overigens een hele poos na zijn ver-
kiezing... een misverstand dat in hoofd-
zaak bleek te berusten op een misvatting 
van een aantal journalisten.

Smakelijk
En toch blijven politici en partijen hals-
starrig geloven dat slopende campagne-
inspanningen en maximalisering van de 
positieve media-aandacht de magische 
sleutels vormen van persoonlijke popu-
lariteit en electorale successen. Rond die 
zorgvuldig gecultiveerde waanvoorstel-
ling is een gezwollen en prijzige gebak-
ken-lucht-industrie gebouwd, steunend 
op hijgerige soundbites, gekunstelde one-
liners, hapklare metaforen, knullige slo-

Opinie

gans, overacting, waterige plaklijm, stof-
fige persberichten, dubieuze strategische 
communicatieplannen en onbetrouwbare 
peilingen en polls.

De industrie heeft ondertussen z’n effect 
niet gemist. Ze heeft de genetica van het 
politieke bedrijf flink dooreen geschud en 
huizenhoge misvattingen doen rijzen over 
de relatie tussen media, politiek en verkie-
zingen. Communicatieadviseurs en media 
hebben de core business van het politieke 
metier meer en meer doen verschuiven in 
de richting van beleid als middel en com-
municatie als doel.

Hoe anders kan je de ongezonde, dwang-
matige mediaobsessie en profileringsdrift 
van toppolitici verklaren en de dweperige 
manier waaraan vele politici daar perma-
nent lucht aan geven? Facebook is zo’n 
digitale uitlaatklep waar talloze politici 
permanent hun preoccupaties prijsgeven:   
“Voor een onafhankelijk weekblad ge-
antwoord op vragen naar mijn hoogste 
culinaire, lichamelijke en andere geneug-
ten...”, signaleert Joke minister Schauvlie-
ge begin augustus op haar Facebook-prik-
bord. Even daarvoor had Kathleen Van 
Brempt haar Facebook-vrienden ‘geïn-
formeerd’ dat ze te gast was in het VTM-
programma Masterchef. ‘Daar maakte ik 
risotto met asperges klaar. Hieronder vin-
den jullie het recept. Smakelijk!’

Obamaparadox
Het verschijnsel bleef overigens niet be-
perkt tot Vlaanderen. In de Verenigde 
Staten breken politicologen, strategen en 
journalisten zich al geruime tijd het hoofd 
over de ‘Obamaparadox’: de gapende 
kloof tussen de geboekte beleidsresul-
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

taten en de afbrokkelende steun voor de 
president in de peilingen. Paul Krugman, 
columnist van de New York Times, wees 
onlangs op de hardnekkigheid waarmee 
analisten blijven geloven dat politieke 
berichtgeving (wie was het meest in het 
nieuws en wie produceerde de beste 
soundbites) er daadwerkelijk toe doet. 
“Dezelfde illusie”, zo stelde Krugman, 
“leeft ook bij veel politici”.

In beginsel moet het een hele geruststel-
ling zijn dat de tomeloze communicatie-
drift van politici, hun media-uitspattin-
gen, hongerige zoektochten naar positieve 
media-aandacht en inspiratieloze campag-
nes er uiteindelijk maar bitter weinig toe 
doen. Tegelijkertijd is het een ontstellende 
vaststelling dat de nieuwe generatie poli-
tici haar marsrichting steeds maar laat be-
palen door opdringerige media en steeds 
meer tijd, geld en energie investeert in 
communicatie, beeldvorming, perceptie 
en mediagenieke frivoliteiten allerhande. 
Als straks een nieuwe bewindsploeg in de 
steigers geraakt, zal die - voorspelbaar - 
meteen vrijwel voltijds in beslag worden 
genomen door krampachtige zoektochten 
naar positieve media-aandacht, prettige 
beeldvorming en de geruststellende spin-
ning van de perceptie, tenzij we na het 
‘fantasialand van Paars’ - dixit Rik Van 
Cauwelaert - en het niemandsland van Le-
terme en Van Rompuy, nog eens zouden 
teruggrijpen naar een regeringsplan dat 
beleid als prioriteit en communicatie als 
middel ziet in plaats van omgekeerd. Zo 
niet is de volgende roekeloze val van Ika-
ros nu reeds een feit. 

Frank Thevissen

De auteur is voormalig 
hoofddocent politieke marketing 

en bedrijfscommunicatie (VUB), 
communicatieadviseur en 

onafhankelijk columnist, schrijver en 
mediacriticus.
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Willockx & 
corruptie

Het voormalige socialisti-
sche kopstuk Freddy Wil-
lockx heeft een boek ge-
schreven waarin hij zwaar 
uithaalt naar Electrabel. 
Volgens Willockx heeft 
de energieproducent “op 
alle niveaus - patronaal, 
syndicaal en politiek - een 
gestructureerde vorm van 
actieve corruptie geor-
ganiseerd”. Indien Freddy 
Willockx kennis heeft van 
ontoelaatbare feiten, dan 
is het zijn plicht klacht in 
te dienen bij de geëigende 
instanties. Aangezien er 
nog geen klacht werd 
ingediend, heeft Kamer-
lid Barbara Pas bij de 
procureur 
van Den-
dermonde 
zelf aan-
gifte ge-
daan van 
“actieve 
corruptie”. “Wij rekenen 
erop dat deze aangifte 
met evenveel snelheid en 
grondigheid zal onder-
zocht worden als wij bij 
klachten van Willockx aan 
ons adres gewoon zijn”, 
aldus Barbara Pas. 

Picqué afwezig

Op de 11julitoespraak in 
het Brusselse stadhuis, 
bleef Brussels minister-
president Charles Picqué 
(PS) bewust afwezig. Hij 
verklaarde nadien dat hij 
de toespraak niet had bij-
gewoond, omdat hij liever 
wegblijft van toespraken 
die reacties uitlokken 
en omdat hij vindt dat 
Brussel als volwaardig 
gewest beschouwd moet 
worden. Dat Picqué twee 
maten en twee gewichten 
hanteert, blijkt uit het feit 
dat hij wel aanwezig is op 
21 julitoespraken waar 
gepleit wordt voor meer 
unitarisme en op 27 sep-
tembervieringen (dag van 
de Franse Gemeenschap) 
waar gepleit wordt voor 
een sterke Wallo-Brux-
as, een verbinding tussen 
Wallonië en Brussel. In 
beide scenario’s wordt 
Brussel evenmin als 
volwaardig gewest be-
schouwd. Brussels par-
lementslid Dominiek 
Lootens 
stelde dan 
ook dat 
het een 
schande 
was dat 

Picqué afwezig bleef op 
de 11 julitoespraak. Indien 
Picqué geen minister-
president wil zijn voor alle 
Brusselaars, moet hij zijn 
ambt maar ter beschikking 
stellen van iemand die nog 
wel respect heeft voor de 
Brusselse Vlamingen. 

Klacht bij 
Commissie 
Taaltoezicht

Ter gelegenheid van het 
Belgische EU-voorzit-
terschap, organiseerde 
de Belgische overheid 
een feest in Brussel. Op 
de affi che stonden enkel 
Engels- en Franstalige zan-
gers en artiesten, en ook 
de presentatie gebeurde 
in het Frans en het Engels, 
met hier een daar een 
woordje Nederlands. Op 
die manier wordt uiter-
aard nog maar eens de 
misvatting bevestigd die in 
het buitenland leeft, name-
lijk dat België een eentalig 
Frans land is. Nochtans is 
60% van de inwoners Vla-
ming en zijn het uiteraard 
de Vlamingen die hebben 
mogen opdraaien voor 
het grootste deel van de 
kosten van de feestelijk-
heden. Ook de gewoonte 

Uit de parlementen
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van Herman Van Rompuy 
om Frans of Engels te 
spreken voor het Euro-
pees Parlement, terwijl er 
honderden tolken aanwe-
zig zijn, draagt bij aan die 
misvatting. De federale 
overheid is verplicht om 
bij haar communicatie in 
Brussel 
het Ne-
derlands 
te gebrui-
ken. Om 
die reden 
heeft 
Europarlementslid Philip 
Claeys klacht ingediend 
bij de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht. 

Staatsgevaarlijk

Een van de laatste ini-
tiatieven van voormalig 
Kamerlid Francis Van 
den 
Eynde 
handelde 
over de 
staatsvei-
ligheid. Van 
den Eynde 
polste bij uittredend 
minister De Clerck naar 
de prioriteiten van deze 
overheidsdienst. Hoewel 
het Vlaams-nationalisme 
op zich niet wordt be-

schouwd als “een activiteit 
die het voorbestaan van 
de democratische en 
grondwettelijke orde” in 
gevaar brengt, maakt de 
staatsveiligheid een on-
derscheid tussen Vlaams-
nationalisme en ‘ultranati-
onalisme’, “nationalistische 
opvattingen en bedoe-
lingen die theoretisch of 
in de praktijk strijdig zijn 
met de beginselen van de 
democratie of de mensen-
rechten”. Actiegroepen als 
Voorpost en de studen-
tenorganisaties NSV en 
KVHV worden als ‘ultrana-
tionalistisch’ beschouwd. 
Het is al lang geen geheim 
meer dat ook het Vlaams 
Belang en zijn mandataris-
sen op de voet gevolgd 
worden. Hebben de inlich-
tingendiensten werkelijk 
niets beters te doen? Nu 
ja, voor Vlaams-radicale 
activisten en politici is het 
allerminst een belediging 
om door de Belgische 
staatsveiligheid als staats-
gevaarlijk bestempeld te 
worden…

Carrefour gaat 
halal

De opmars van halalpro-
ducten in onze samen-

leving valt onmogelijk te 
negeren. Nu voert ook 
warenhuisketen Carrefour 
een grootse campagne 
voor halalvlees, vlees dat 
afkomstig is van ritueel ge-
slachte dieren. Het Vlaams 
Belang roept op om deze 
producten te boycotten. 
Door het louter aanbie-
den van halalwaren, geeft 
men de fundamentalis-
tische moslims - die de 
invoering van de sharia 
bepleiten - immers de 
gelegenheid hun strenge 
islamitische regels op te 
dringen. In een open brief 
aan Carrefour heeft Filip 
Dewinter gevraagd om 
de klanten te informeren 
over halalgeslacht voedsel. 
Indien de warenhuisketen 
dit weigert, zal onze partij 
zelf pamfl etten uitdelen 
om de klanten te infor-
meren. 

De kiezer is 
gewaarschuwd

“Het eerste akkoord tus-
sen PS en N-VA gaat met-
een over de dikst betaalde 
politieke mandaten van 
het land.” Nadat de N-VA 
Elio Di Rupo het premier-
schap aanbood en André 
Flahaut Kamervoorzitter 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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mocht worden, haalde 
Gerolf Annemans hard 
uit naar Bart De Wever 
en zijn partij. Annemans 
herinnerde De Wever aan 
zijn vroegere uitspraken, 
met name in het N-VA-
magazine 
van maart 
2007. 
Onder 
de titel 
‘De kiezer 
is ge-
waarschuwd’ schreef de 
N-VA-voorzitter toen het 
volgende: “In een demo-
cratie die naam waardig, 
had Flahaut al lang zijn 
boeltje mogen pakken. 
Maar niet zo in het België 
van Di Rupo en de PS.” Is 
Bart De Wever zijn eigen 
woorden inmiddels al 
vergeten? 

Geld voor Brussel

Een van de twistpunten 
tussen Vlamingen en 
Franstaligen is de fi nan-
ciering van het Brussels 
Gewest - met Vlaams 
geld, uiteraard. Voor het 
Vlaams Belang is een 
extra fi nanciering enkel 

mogelijk onder strikte 
voorwaarden. Brussels 
parlementslid Dominiek 
Lootens wees erop dat 
de Brusselse overheden 
alle taalwetten moeten 
respecteren. Momenteel is 
het overgrote deel van de 
openbare aanwervingen 
in Brussel fl agrant in strijd 
met de taalwetgeving, en 
weigert de Brusselse re-
gering hier wat aan te ver-
anderen. Voorts moeten 
de Brusselse (Franstalige) 
meerderheidspartijen ie-
dere aanspraak op Vlaams 
grondgebied begraven. De 
uitbreiding van Brussel, 
evenals een corridor naar 
Wallonië, is onbespreek-
baar. Zolang aan deze 
voorwaarden niet wordt 
voldaan, kan van extra 
geld voor Brussel geen 
sprake zijn. 

Dodenwegen

Uit het rapport van het 
Agentschap voor Wegen 
en Verkeer is gebleken dat 
10% van de snelwegen en 
17% van de gewestwegen 
zich in ‘slechte staat’ be-
vinden. Eenzelfde percen-

tage verkeert in ronduit 
‘erbarmelijke staat’. Steeds 
meer experts geven ook 
aan dat de structurele 
problemen op het Vlaamse 
wegennet geen toeval zijn 
en dat de herstelmaatre-
gelen slechts druppels op 
een hete plaat zijn. Uit een 
onderzoek van mobili-

teitsor-
ganisatie 
Touring 
blijkt 
bovendien 
dat het 
aantal ‘do-

denwegen’ - wegen met 
een groot risico op een 
zwaar ongeluk - in dit land 
opnieuw is toegenomen. 
Acht van deze wegen be-
vinden zich in Vlaanderen. 
Filip Dewinter kon-
digde inmiddels aan dat 
de Vlaams Belang-fractie 
in het Vlaams Parlement 
het mobiliteitsdossier op 
de voet zal volgen en zal 
aandringen op structurele 
maatregelen ter verbete-
ring van de verkeersveilig-
heid. 

Uit de parlementen

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Uw mening is 
belangrijk!

Enquête

Vlaams Belang Magazine maak-
te de voorbije jaren een hele 
evolutie door: van een acht 
bladzijden tellende ‘krant’ over 
een editie van zestien pagina’s 
tot een magazinevorm in vier-
kleurendruk. Omdat stilstaan 
neerkomt op achteruitgaan, 
werd het magazine begin dit 
jaar opnieuw danig vernieuwd. 
Naast de vormelijke aanpas-
singen - een kleiner formaat en 
een eigentijdse opmaak - wer-
den ook enkele nieuwe rubrie-
ken geïntroduceerd. 

Graag vernemen we wat u vindt 
van het nieuwe Vlaams Belang 
Magazine. Wie onderstaande 
vragenlijst invult en terugbe-
zorgt vóór 1 oktober, maakt 
bovendien kans op een web-
winkelbon ter waarde van 25 
euro. Invullen kan ook online 
via http://enquete.vlaamsbe-
lang.org. Alvast bedankt voor 
uw medewerking!

25

VBM 2010-09.indd   25 13/08/10   11:23



26

Enquête

Vindt u de artikels in Vlaams Belang Magazine over het algemeen

 te lang  te kort  net goed

Hoe beoordeelt u volgende rubrieken?

(1 = zeer goed / 2 = goed / 3 = matig / 4 = best schrappen)
 1 2 3 4
Woord van de voorzitter ............................................................................................    
Analyse ........................................................................................................................................    
Actua kort ................................................................................................................................    
Vraaggesprek ........................................................................................................................    
Uit de parlementen.........................................................................................................    
Vlaams Belang Jongeren .............................................................................................    
Dossier ........................................................................................................................................    
Opinie ..........................................................................................................................................    
Buitenland ................................................................................................................................    
Zogezegd ..................................................................................................................................    
Ja & neen .................................................................................................................................    
Politieke vrienden ..............................................................................................................    
Kalender ....................................................................................................................................    
Zweedse puzzel .................................................................................................................    
Boek & Tijdschrift .............................................................................................................    
Politieke strip .........................................................................................................................    

Welke onderwerpen zag u graag meer belicht?

 communautair

 immigratie en islam

 justitie en veiligheid

 gezin en ethische zaken

 economie en financiën

 milieu

 verkeer

 onderwijs en cultuur

 andere:  .....................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................
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Aan welke onderwerpen wordt volgens u te veel aandacht besteed?
(schrappen wat niet past)

 communautair

 immigratie en islam

 justitie en veiligheid

 gezin en ethische zaken

 economie en financiën

 milieu

 verkeer

 onderwijs en cultuur

 andere:  .....................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

 ................................................................................................

Wat vindt u van het formaat van Vlaams Belang Magazine?

 goed  te klein

Via welk kanaal volgt u de politieke actualiteit?
(meerdere antwoorden mogelijk)

 Vlaams Belang Magazine

 www.vlaamsbelang.org

 E-Magazine

 andere media:  .....................................................................................................................................................................

Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties m.b.t. Vlaams Belang 
Magazine?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Terugsturen voor 1 oktober naar
Vlaams Belang Magazine
Nationaal Secretariaat

Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel
•

Of faxen naar
02/219.72.74

Enquête
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Tsjeven in het kwadraat

Dé activiteit van het jaar van de Vlaams Belang 
Jongeren is zonder twijfel de zomeruniversiteit. Dit 
jaar ging deze vormingsweek door in het mooie en 

symbolische Voeren. 17 jaar geleden reeds hielden de 
Vlaams Blok Jongeren er in dezelfde jeugdherberg ook 
een zomeruniversiteit. De formule is nog steeds dezelfde: 
naast het bijschaven van theoretische en praktische ken-
nis wordt er ook volop plezier gemaakt tijdens sportactivi-
teiten, zangavonden en uitstappen. Op de volgende bladzij-
den krijgt u een beknopt verslag van een leerrijke week vol 
kameraadschap.

Toeval wil dat ons verblijf in Voeren deels samenviel met 
het weekendje ‘Zomertreffen’ van Jong N-VA. Hoewel 
onze collega’s vaak op uitstap waren, was er toch gele-
genheid tot verbroedering. Uiteraard werd er vooral over 
politiek gediscussieerd, en ook over Brussel-Halle-Vilvoor-
de. Groot was onze verbazing als we van deze jonge N-
VA’ers mochten vernemen dat wat hen betreft, er in ruil 
voor de splitsing van BHV prijzen mogen betaald worden. 
“Liefst in een groot pakket over de staatshervorming 
zodat het minder opvalt welke toegevingen er juist tegen-
over staan”. Voor regeringsdeelname moet je immers iets 
over hebben, nietwaar...

Dat uitgerekend de jonge N-VA’ers de verkiezingsbeloftes 
van de moederpartij laten varen, is onrustwekkend. Van 
jongeren bij een Vlaamsgezinde partij mag men toch 

verwachten dat ze waken over de radi-
caliteit in plaats van tsjevenpraat in het 
kwadraat te verkopen. VBJ heeft niet te 
klagen omdat het Vlaams Belang al een 
radicale partij is. En dan nog blijft VBJ 
de kritische geest, de rebel onder de 

rebellen.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

verwachten dat ze waken over de radi-
caliteit in plaats van tsjevenpraat in het 
kwadraat te verkopen. VBJ heeft niet te 
klagen omdat het Vlaams Belang al een 
radicale partij is. En dan nog blijft VBJ 
de kritische geest, de rebel onder de 

rebellen.

Heb je vragen of 
opmerkingen?

Wil je aansluiten bij VBJ 
of gewoon informatie 

ontvangen?

Laat het ons weten 
via info@vbj.org

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

VBM 2010-09.indd   29 13/08/10   11:24



dwars door VLAANDEREN
Verslag zomeruniversiteit

Zaterdagmiddag 17 juli kwamen de deel-
nemers van de VBJ-zomeruniversiteit aan 
in jeugdherberg De Veurs. Ze werden er 
onmiddellijk aan het werk gezet met een 

oriëntatietest en een spreekoefening, 
waarbij ze elk een standpunt van de partij 
verdedigden. Bij wijze van streekverken-
ning maakten we onder een stralende he-
mel een fi kse Voerwandeling.

Zondagochtend 
begonnen de ses-
sies. Kamerlid en 
jongerenvoorzit-
ter Barbara Pas 
gaf mediatraining, 
waarna in de ses-
sie ‘Europees 
denken over de 
samenleving’ toe-
lichting gegeven 

werd over het 
Rijnlandmodel en 
het Anglo-Ameri-
kaanse model.

Steven Creyel-
man gaf een meer 
praktische sessie 
over het opstel-
len (zowel inhoudelijk als lay-outmatig) 
van folders en pamfl etten. Na drie the-
oretische sessies was het hoog tijd voor 
wat lichaamsbeweging. Ondanks de hoge 
temperaturen stortten de VBJ’ers zich vol 
overgave in een wedstrijd baseball...

Op maandag 
stonden er maar 
liefst vier theore-
tische sessies op 
het programma. 
Kamerlid Bert 
Schoofs beet de 
spits af met een 
u i t e e n z e t t i n g 
over justitie en 
veiligheid. Van Filip Dewinter kregen we 
een uitgebreid overzicht van alle rechtse 
en nationale partijen in Europa. Senator 
Anke Van dermeersch gaf een verhelde-
rende uitleg over de ‘Islam en de vrouw’.

30
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Voerenaar, 
Voerenlief-
hebber en 
Voerenspe-
cialist Gui-
do Sweron 
leidde ons 
vervolgens 
rond in de 

tentoonstellingen van het bezoekerscen-
trum in ‘s-Gravenvoeren. We kregen er 
uitleg over de rijke natuur en een ruim 
overzicht van het bewogen verleden van 
Voeren: van de prehistorische rendier-
kampen tot de Retour à Liège.

De drukke dag 
werd afgesloten 
met een gezel-
lige ‘Limburgse 
proeverij’. Onze 
Limburgse par-
lements leden 
trakteerden de 
VBJ’ers op typi-
sche Limburgse 

lekkernijen. Naast de kazen vielen vooral 
de Limburgse Witte, het Bosbier en Bink 
(ambachtelijk gebrouwen streekbier van 
hoge gisting uit Haspengouw) enorm in de 
smaak.

Voerdag

Een dag volledig 
in teken van Voe-
ren kon op deze 
z o m e r u n i ve r-
siteit uiteraard 
niet ontbreken. 
Wim Verreycken 
bracht ons in 
een meesterlijke 
verteltrant op de 
hoogte van de politieke geschiedenis van 
Voeren. In aansluiting werden we door Luc 
Vermeulen geïnformeerd over (acties en 
anekdotes van) de Voerwandelingen. 

Met een fi ets-
tocht van 
ruim 30 km 
konden de 
VBJ’ers ‘s na-
middags zelf 
genieten van de prachtige holle wegen en 
de wijdse landschappen die Voeren te bie-

den heeft.
21 juli werd 
aangevat met 
een sessie 
over de pro-
blemen en 
oplossingen 
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dwars door VLAANDEREN
van immigratie 
door Werner So-
mers, de specialist 
ter zake. Vervol-
gens mochten we 
de voorzitter van 
de IJzerwake ont-
vangen. Wim De 
Wit onderhield 
ons over het the-
ma ‘Van IJzerbe-
devaart tot IJzer-
wake’.

Na de middag bereidde oud-VBJ-voor-
zitter Frédéric Erens ons voor op onze 

uitstap naar 
Maastr icht . 
In zijn uiteen-
zetting werd 
zowel de ge-
schiedenis als 
de veelzijdig-
heid van deze 
historische, 
bourgondi -
sche, cultu-
rele en Europese winkelstad belicht.

Ook de sportactiviteit werd ditmaal ge-
geven door een specialist. Internationaal 
gevechtssportkampioen Koen Spitaels 
initieerde de VBJ’ers in Kyokushin Karate. 
Na deze afmattende sportsessie was de 
ontspannende cantus ‘s avonds meer dan 
verdiend!

32
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Op donderdag stond om 9u30 de bus aan 
de jeugdherberg vertrekkensklaar voor 
een uitstap naar Maastricht. Daar was een 
interessante rondleiding door een stads-
gids voorzien. ‘s Namiddags werd de stads-
wandeling op eigen tempo en naar eigen 
interesses voortgezet. De mooie daguit-
stap werd afgerond met een gezellig eten-
tje met de hele groep aan het Vrijthof.

‘Vlaamse grond in 
Vlaamse handen. 
100 jaar strijd op 
de taalgrens’ was 
het thema waarmee 
Wim Van Dijck vrij-
dagochtend inzette. 
Kersvers gecoöp-
teerd senator Bart 
Laeremans volgde 

met de geschiedenis en de actualiteit rond 
‘Brussel-Halle-Vilvoorde’. De huiscartoo-

nist van de partij, Fré Pas, gaf de laatste 
sessie van de vormingsweek. In deze rijk 
geïllustreerde uiteenzetting werd de in-
vloed van spot op politiek en van politiek 
op spot duidelijk gemaakt.

In de latere namiddag was het woord op-
nieuw aan de deelnemers zelf. De hele 
week werkten ze tussendoor in groepjes 
rond een rode draad naar deze perscon-
ferenties toe. De laatste avond werd in-
gezet met een amusante kwis waarbij de 
verscheidene ploegen er een spannende 
nek-aan-nek-race van maakten tot in de 
laatste ronde.

Zaterdag 24 juli was de zomeruniversiteit 
ten einde. In de beruchte eindtest konden 
de deelnemers hun opgedane kennis toet-
sen. En met succes, want alle deelnemers 
mochten als bekroning van een geslaagde 
week een diploma mee naar huis nemen.

33
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Afscheid

 Bedankt, Francis!

Voor de zomervakantie viel het nieuws wat tussen de plooien 
van de campagne, maar met het afscheid van Francis Van den 
Eynde verdwijnt een monument uit de nationale politiek.

Reeds in de jaren zestig was Francis Van 
den Eynde actief in de Vlaamse Beweging. 
In zijn geboortestad Brussel was hij in 
1968 voorzitter van het comité ‘Leuven 
Vlaams’. Ook op partijpolitiek vlak droeg 
Van den Eynde zijn steentje bij tot de 
Vlaamse strijd: op 21-jarige leeftijd werd 
hij voorzitter van de Volksunie-afdeling in 
de hoofdstad. 

Niet dat Francis Van den Eynde van huis 
uit Vlaamsgezind was. “Hoewel ik als kind 
zelfs naar een Franstalige school ging, 
werd ik een flamingant die gaandeweg naar 
het Vlaams-nationalisme evolueerde,” 
zei hij daar ooit zelf over. “Men kon niet 
anders dan vaststellen dat de Vlamingen in 
hun eigen hoofdstad tweederangsburgers 
waren. Ik ben geen nationalist geworden 
door flamingantische propaganda, maar 
omdat ik in Brussel dagelijks las wat Le 
Soir, La Libre Belgique en La Dernière 
Heure schreven over de Vlamingen. Dat 
was haat, nijd en minachting. Er is op dat 
vlak niets veranderd. Bij de stadsdiensten 
konden de Vlamingen amper terecht 
in hun eigen taal. Deze vernederende 
situatie was voor mij onaanvaardbaar en 
ik meldde mij dan ook bij de hoofdzetel 
van de toenmalige Volksunie.”

Vlaams Blok
Begin jaren zeventig verhuisde Francis 
Van den Eynde naar Gent en was zijn 
overtuiging steeds Vlaams-nationalisti-
scher geworden. Intussen ging de Volks-
unie steeds meer een linkse en burgerlijke 
koers varen, en dat was tal van militan-
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ten een doorn in het oog. Van den Eyn-
de kreeg het bij de Volksuniejongeren 
(VUJO) regelmatig aan de stok met Nelly 
Maes. Toen de Volksunie in 1978 haar 
programma definitief overboord gooide 
om deel te kunnen nemen aan een Belgi-
sche regering, was de maat vol. Van den 
Eynde: “Het Egmontpact was voor mij in-
derdaad de spreekwoordelijke druppel. Ik 
volgde Karel Dillen, die ik al sinds 1968 
uit Were Di kende, dan ook naar de nieu-
we nationalistische partij die het Vlaams 
Blok en later het Vlaams Belang zou wor-
den.” Momenteel is het voormalige Par-
tijbestuurslid diensthoofd van de Vereni-
ging van Vlaams Belang Mandatarissen 
(VVBM) en gemeenteraadslid in Gent.

Gemeenteraad en 
parlement
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1988 veroverde het Vlaams Blok twee ze-
tels in de Arteveldestad. Van de kleinste 
fractie in de Gentse gemeenteraad groeide 
de partij in de loop der jaren uit tot de 
grootste oppositiefractie. Francis Van den 
Eynde bleef tot juni 2010 fractieleider. 
Net voordien besliste hij tevens een punt 
te zetten achter zijn nationale politieke 
carrière. Sinds 1991 was de Gentenaar ac-
tief in de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, waar hij met bijzondere interesse 
de commissies Infrastructuur, Verkeer en 
Overheidsbedrijven en Buitenlandse Za-
ken volgde. 

Weg met België
Begin mei hield de 64-jarige Van den Eyn-
de zijn laatste toespraak in de Kamer. Het 
werd een opmerkelijke speech waarin hij 

zich ook uitgebreid - en in hun taal - tot de 
Franstaligen richtte. “Mijn boodschap is 
een bevrijdingsboodschap,” zo klonk het. 
“Laat ons komaf maken met België. Het 
is voor mij mijn laatste toespraak. Ik heb 
waarschijnlijk, net zoals ik dat de laatste 
twintig jaar al vaak gedaan heb, mensen 
pijn gedaan en gechoqueerd. Ik zal eerlijk 
zijn, ik heb daar geen spijt van. Als ik het 
mag zeggen met de woorden van een ver-
sleten crooner, most of all I did it my way.” 

Van den Eynde kan terugblikken op een 
indrukwekkende staat van dienst. Hij bleef 
trouw aan de weg die hij tijdens de jaren 
zestig insloeg. Toen een N-VA’er tijdens 
bovenvermelde plenaire vergadering voor 
“een nieuw België” pleitte, werd die 
kordaat van repliek gediend: “Ik heb geen 
nieuw België nodig, ik heb een vrij en 
onafhankelijk Vlaanderen nodig. Leve dat 
vrije en onafhankelijke Vlaanderen. Laat 
het mij nog eens zeggen vanuit het diepste 
van mijn hart: België barst!” 
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 Wij zijn een natie!

Buitenland

37

Dat acht Barcelona-spelers de Spaanse 
voetbalarmada naar de wereldtitel trapten, 
zorgde nog wel voor enige trots, maar van 
een Spaans getinte feestroes was in Cata-
lonië niet veel te merken. Een dag voor 
het verlossende fl uitsignaal in de fi nale, 
kleurden de rood-gele vlaggen van Cata-
lonië de straten van Barcelona: “Wij zijn 
een natie, we beslissen zelf!”, klonk het 
boos maar ook zelfbewust op spandoeken 
en uit duizenden kelen. Politieke partijen, 
vakbonden en culturele verenigingen, al-
lemaal waren ze op het appel. 

Autonomie
Barcelona is niet alleen de hoofdstad 
van Catalonië maar ook - naast een paar 
Costa’s, waaronder de Costa Brava en de 
Costa Dorada - dé toeristische trekpleister 
bij uitstek. FC Barcelona is hét uithang-
bord van een trots volk dat erg gehecht is 
aan zijn taal en culturele eigenheid. De 
baanbrekende architect Gaudi - de bou-
wer van de indrukwekkende kathedraal 
‘Sagrada Familia’ - en de eigenzinnige 
Salvador Dali zijn tot op vandaag de be-

kendste Catalaanse ‘ambassadeurs’. Ca-
talonië is net iets groter dan België en 
telt zeven miljoen inwoners, een miljoen 
meer dan Vlaanderen. Het is één van de 
zeventien ‘autonome regio’s’ van Spanje. 
Dat statuut is bevochten na een lange en 
moeizame strijd. Het eerste autonomiesta-
tuut uit 1932 werd door Generaal Franco 
van tafel geveegd. In de jaren daarna zou 
hij het autonomiestreven en de Catalaanse 
taal met harde hand de kop indrukken. Na 
de democratisering probeerden de Spaan-
se socialisten de independentisten - voor-
standers van volledige onafhankelijkheid 
- met staatshervormingen (1979 en 2006) 
de wind uit de zeilen te nemen. Er duiken 
in dit verhaal nog wel meer gelijkenissen 
met België op…

Catalonië heeft een eigen parlement, een 
president en een regering (de ‘Generalitat 
de Catalunya’), verregaande bevoegdhe-
den op het vlak van cultuur, onderwijs, 
gezondheidszorg, milieu, transport, han-
del en openbare veiligheid (inclusief een 
eigen politie, de Mossos d’Esquadra). 
Justitie wordt beheerd vanuit Madrid. 

Op 10 juli betoogden anderhalf miljoen Catalanen voor het be-
houd van het autonome statuut van Catalonië. Dat statuut werd 
door een recente uitspraak van het Spaanse Grondwettelijke 
Hof enerzijds erkend, maar anderzijds ook teruggeschroefd. De 
roep naar onafhankelijkheid klinkt nu steeds luider. 
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Ook de belastingen blijven een pijnpunt 
in de relatie met Spanje. De belastingen 
worden nationaal geïnd en de verschil-
lende regio’s krijgen een deel van de pot 
om hun bevoegdheden te kunnen uitoefe-
nen. In Navarro en het Baskenland is het 
net omgekeerd, daar worden de belastin-
gen geïnd door de regionale overheid. Die 
draagt daarvan een deel over aan Madrid, 
voor de taken 
die de Spaanse 
overheid nog 
uitvoert. 

Rem
In 2006 werd 
het autonome 
statuut van Ca-
talonië goed-
gekeurd in een 
regionaal re-
ferendum en 
nadien door de 
Cortes (het Spaanse parlement) bekrach-
tigd. Maar de centralistische partijen in 
Madrid trokken naar het Grondwettelijk 
Hof om het statuut aan te vechten. Dat 
zou immers in strijd zijn met de Spaanse 
grondwet die de “onverbrekelijke een-
heid van de Spaanse natie” voorop stelt. 
De positie van het Catalaans - de taal die 
voorrang krijgt in overheidsmededelingen 
en het onderwijs en aanbevolen wordt in 
het dagelijks gebruik - staat ter discussie. 
De overheid doet er alles aan om het Cata-
laans te beschermen. Handelszaken en be-
drijven zijn verplicht om hun informatie 
in het Catalaans aan te bieden. Inwoners 
die dat wensen, kunnen overheidsinfor-
matie ook in het Spaans krijgen, op aan-
vraag. Zoiets als de beruchte faciliteiten 
in Vlaams-Brabant.

Maar vooral het feit dat de Catalanen zich 
steeds meer ‘outen’ als ‘natie’ werkt als 
een rode lap op de spreekwoordelijke 
Spaanse stier. Als natie hebben zij recht 
op een eigen vlag, een volkslied, een na-
tionale feestdag. Het Grondwettelijk Hof 
boog zich over de netelige kwestie en 
velde onlangs een Salomonsoordeel. Het 
begrip ‘natie’ blijft weliswaar overeind, 

maar wordt 
door het hof 
als “juridisch 
niet-bindend” 
b e s t e m p e l d . 
Verder werden 
14 artikelen 
herschreven en 
kregen 27 an-
dere - vooral 
met betrekking 
tot taal, justitie 
en fi scaal beleid 
- een nieuwe in-
terpretatie. De 

ingreep zette kwaad bloed in heel Catalo-
nië en leidde meteen tot massaal protest. 

Geldkoe
Heel veel Catalanen zijn ontzettend boos 
dat Madrid aan hun autonomie morrelt 
en de ‘independistas’ krijgen steeds meer 
steun. “Het is niet alleen een kwestie van 
taal”, klinkt het, “wij hebben een andere 
identiteit, een andere cultuur.” De poli-
tieke en maatschappelijke kloof groeit, 
zoveel is duidelijk. Zo staan de vrijge-
vochten Barcelonezen tegenover de be-
houdsgezinden Madrilenen. Republikeins 
tegen koningsgezind. In Catalonië worden 
postzegels met de beeltenis van de Spaan-
se koning - Juan Carlos - op zijn kop op 
brieven gekleefd. Een ludiek en symbo-
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lisch protest dat vroeger ook in Vlaams-
nationale kringen een tijd meeging. Maar 
het ongenoegen gaat natuurlijk veel ver-
der.

“Wij worden als tweederangsburgers be-
handeld”, luidt het. “Onze regio is één van 
de rijkste van Spanje en toch kunnen we 
geen eigen beleid voeren.” Dat het rijke 
noorden moet op-
draaien voor het 
armlastige zuiden, 
zorgt ook in Ca-
talonië - dat mag 
beschikken over 
50 procent van de 
belastinginkomsten 
(in Vlaanderen is 
dat amper 20 pro-
cent) - voor steeds 
meer wrevel. En, 
de Catalanen pik-
ken het niet langer 
dat Madrid een na-
tionaal en erg laks 
immigratiebeleid 
voert (massale re-
gularisaties incluis) 
terwijl de meeste 
buitenlanders naar 
Catalonië afzakken. 
Geef toe, het klinkt 
allemaal erg bekend in de oren…

Natie
De voorbije decennia bewandelde de 
Spaanse regering de middenweg in een 
poging om middelpuntvliedende krachten 
te bedwingen en de autonomiebewegingen 
te counteren. Maar voor vele Spanjaarden 
ondermijnt het autonomiestatuut hoe dan 
ook de broze eenheid van het land. Voor 

Catalaanse nationalisten gaat het statuut 
niet ver genoeg. Zij nemen geen genoegen 
meer met het twijfelachtige statuut van 
‘regio’. Het zopas gestemde verbod op de 
stierengevechten - een “Spaanse” traditie 
- onderstreept dat de Catalanen een eigen 
koers willen varen. Zij willen zich los-
rukken uit het Spaanse keurslijf. Ze zien 
zichzelf als een ‘natie’. Een volk dat recht 

heeft op een eigen 
staat.

De bekende hoog-
leraar Internatio-
naal Recht Mat-
thias Storme pleitte 
er in 2007 al voor 
dat Vlaanderen het 
Catalaanse mo-
del zou volgen 
en zichzelf de be-
voegdheden zou 
toe-eigenen die het 
nodig heeft. “Als 
we deze methode 
zouden toepassen 
in België, dan be-
tekent dit dat het 
Vlaams Parlement 
een gewenst statuut 
moet vaststellen. 
Dat geschiedde al 

in grote mate door de resoluties van 1999. 
Eigenlijk zou men nu in Vlaanderen een 
referendum moeten organiseren over die 
resoluties. Als dit een meerderheid haalt, 
zou het onaanvaardbaar zijn dat de fede-
rale overheid zich daar niet bij neerlegt.” 
Een boeiende denkpiste die vereist dat 
Vlaamse politici eindelijk buiten de Bel-
gische lijntjes durven te kleuren. En daar 
is meer voor nodig dan… ‘5 minuten po-
litieke moed’. 
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 Neen

Ter gelegenheid van 21 juli weerklonk
een koninklijk pleidooi voor “een

opbouwende dialoog en wederzijds
respect” en een oproep aan de politici
om “nieuwe vormen van samenleven”
te bedenken en “pijnlijke kwesties” op

te lossen. Het was niets anders dan het 
intussen grijs gedraaide plaatje dat elk

jaar nog eens opgelegd wordt in Laken,
waarmee impliciet wordt toegegeven

dat België al lang vierkant draait. 

De 21 juliboodschap kon dan ook
niet verhullen dat de Belgische staat

op sterven ligt. De scheiding der
geesten is compleet en definitief.
De “institutionele oplossing” die

volgens Saksen-Coburg nodig is om
toekomstige uitdagingen beter te

kunnen aangaan, ligt nochtans voor de
hand: Vlaanderen én Wallonië moeten

eindelijk op eigen benen staan.
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 Ja

In zijn 11 juliboodschap stelde
Vlaams Belang-voorzitter

Bruno Valkeniers dat de kloof tussen
Vlamingen en Franstaligen ondertussen

een ravijn is geworden en het
draagvlak voor meer Vlaanderen nog

nooit zo groot was. Het Vlaams Belang
heeft nooit geloofd in een bestendiging

van het Belgische federalisme, dat
er immers niet is gekomen om

Vlaanderen te geven waarop het recht
heeft, maar enkel om België te redden. 

Aan de vooravond van 11 juli
herhaalde het Vlaams Belang zijn

oproep om eindelijk buiten de
Belgische logica te durven treden

en geen tijd meer te verspillen aan
oplossingen die België kunstmatig in

leven moeten houden: “Het is tijd voor
een minutieus en vastberaden ‘plan
B’ - met de ‘b’ van boedelscheiding.

Vlaanderen heeft troeven genoeg om
zijn lot in eigen handen te nemen.”

41
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Boek & tijdschrift

Het weekblad Elsevier is 
veruit het meest gelezen 
opinieblad in Nederland. 
Het blad heeft een ijzer-
sterke reputatie: oerde-
gelijk, goedgeïnformeerd 
en vlot geschreven. Een 
kwaliteitsblad dat - he-
laas - in Vlaanderen nog 
altijd zijn gelijke niet kent. 
Conservatief en verfris-
send tegendraads. Rechts 
zonder complexen. Taboe-
doorbrekend. Of, zoals 
Pim Fortuyn ooit zei: “De 
pers is er niet om feiten 
toe te dekken, maar ze te 
onthullen.” En dat deed 
Elsevier de voorbije decen-
nia. 

Heilige huisjes en het po-
litieke establishment wer-
den niet gespaard. Fortuyn 
- vóór hij in de politiek 
stapte ongetwijfeld de 
bekendste en meest ge-
vreesde pen van het blad 
- legde zijn vinger op de 
etterende wonde van de 
multiculturele samenleving 
en wees als eerste op de 
gevaren van de sluipende 
islamisering. Zijn scherp 
pleidooi voor integratie 

 Rechts zonder complexen

en assimilatie werd 
intussen overge-
nomen door 
andere ron-
kende namen: 
Afshin Ellian, Leon 
De Winter, Syp Wynia, 
Bart Jan Spruyt en Arendo 
Joustra. Toen het parle-
ment weigerde in te gaan 
op de vraag van Geert 
Wilders om de kostprijs 
van de massale immigratie 
te berekenen, ging het 
blad zelf aan het cijferen. 
Elsevier kwam uit op een 
slordige som van 200 
miljard euro, of 7 miljard 
euro per jaar. Politiek Den 
Haag was niet blij. Maar 
daar stoort Elsevier zich 
niet aan. 

Het blad aarzelt ook niet 
om het nut van ontwik-
kelingshulp in vraag te 
stellen. Ook de mogelijke 
ontbinding van België 
ontsnapt niet aan hun 
aandacht en de politieke 

Rechts zonder complexen

en assimilatie werd 
intussen overge-

Afshin Ellian, Leon 
De Winter, Syp Wynia, 
Bart Jan Spruyt en Arendo 
Joustra. Toen het parle-
ment weigerde in te gaan 
op de vraag van Geert 
Wilders om de kostprijs 

Rechts zonder complexen

en assimilatie werd 

Afshin Ellian, Leon 
De Winter, Syp Wynia, 
Bart Jan Spruyt en Arendo 
Joustra. Toen het parle-
ment weigerde in te gaan 
op de vraag van Geert 
Wilders om de kostprijs 

Elsevier
Jaarabonnement: 200,38 euro

Klantenservice: tel.: 0031 314 358 358
e-post: klantenservice@reedbusiness.nl

Elsevier is een uitgave van Reed Business Information.

ontwikkelingen 
in Vlaanderen worden 
met enige sympathie ge-
volgd. Kortom: voor wie 
genoeg heeft van de sen-
satiezucht en de dogma’s, 
het politiekcorrecte ge-
wauwel en de grijze een-
heidsworst in het Vlaamse 
medialandschap, is Elsevier 
een ware verademing. 
Het blad is te koop bij de 
betere krantenwinkel. Tot 
slot nog even vermelden 
dat Elsevier ook een steen-
goede website heeft, met 
enorm veel informatie en 
heerlijk uitdagende opinie-
stukken (Elsevier.nl). 
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Zogezegd

“Wanneer gaan we met z’n allen eens ons gezond verstand gebruiken als het om 
asiel en migratie gaat? Dit land kent op die domeinen - letterlijk - geen grenzen meer, 
de geschiedenis van de regularisaties is één aaneenschakeling van miskleunen en van 
een uitwijzingsbeleid is al helemaal geen sprake.”

Politiek journalist Lex Molenaar, in Gazet van Antwerpen, 23 juli 2010

“Terwijl de Vlaamse vragen ingrijpend zijn, willen de Franstaligen maar enkele stapjes 
zetten. Borrelnootjes noemden we dat vroeger. Tapas heet het nu. Een maaltijd is 
het geenszins.”

Adjunct-hoofdredacteur Bart Dobbelaere in De Standaard, 30 juli 2010

“Het noorden en het zuiden van het land zijn twee totaal verschillende werelden, 
op alle gebieden. Noem iets op, en we denken er anders over. En het wordt elk jaar 
erger.”

Politiek journalist Paul Geudens in Gazet van Antwerpen, 2 augustus 2010

“Eén lange sliert van zogenaamd cruciale, maar nutteloos gebleken weken: ziedaar 
de samenvatting van de Belgische politiek sinds 2007.”

Redacteur Jan Segers in Het Laatste Nieuws, 9 augustus 2010

Volgens het jongste rapport van Eurostat 
groeide de bevolking in dit land met 77.000 
eenheden. Slechts 30% van deze bevolkings-
toename is toe te schrijven aan de natuurlijke 
aangroei van de bevolking. De overige 70% 
komt op rekening van de immigratie. 
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DWARS DOOR

betoging

zondag 19 september 

Bussen vanuit héél Vlaanderen!
via www.dwarsdoor.be of via  03/320.06.30 

met de steun van de VVB!

11u
RO - Afrit Wezembeek/Kraainem

Wezembeekstraat

Betoog mee en toon dat W-O van ons is en blijft!
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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!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

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

 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.

 Gezinsdag 
Oostkamp
zondag 12 september 2010

om 13.15u 
Domein Der Lakebosschen

Laekenbossendreef 4, 
Ruddervoorde, Oostkamp
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Kalender

ZATERDAG 4 SEPTEMBER
IEPER. Bezoek aan het 
Vlaams Parlement - aan-
sluitend vrij stadsbezoek 
Brussel met F. Dewinter. Sa-
menkomst aan het station van 
Ieper voor de trein van 7.38u. 
Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
VEURNE. Varken aan ‘t 
spit in Oude hoeve, Pompstr. 
1, Houtem om 13u. Org.: VB 
De Panne-Veurne. Inl.: R. Van 
Cleemput, 0473/21.78.44. 
ZONDAG 12 SEPTEMBER 
GERAARDSBERGEN. 14de 
eetfestijn in zaal Manolito, 
Onkerzelestr. 241, Onker-
zele van 11.30 tot 15u. Inl.: S. 
Bourlau, 0475/35.07.05.
WUUSTWEZEL. Country- 
en westernnamiddag in El 
Paso, Kalmthoutsestwg. 243 
om 12u. Inl.: L. De Fruytier, 
0473/56.04.55. 
OOSTKAMP. Gezinsdag in 
Domein De Lakebosschen, 
Lakebossendreef 4, Rudder-
voorde om 13.15u. Inl.: Regio-
secr., 050/39.72.81. 
BRECHT. Stand op de 
braderij in het centrum van 
Sint-Job in’t Goor, Brugstr. 
om 9u. Inl.: C. Van Akeleyen, 
0496/75.40.57.
DINSDAG 14 SEPTEMBER 
LENNIK. Vorming: Budget 
en begroting met D. Aras in 
Regiosecr., H. Ghyselenstr. 7 
om 20u. Org.: VB Regio Halle 
en Vilvoorde i.s.m. Cel Vor-
ming VVBM. Inl.: Regiosecr., 
02/582.91.75. 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
IEPER. Zwerfvuilactie te 
Dikkebus om 9.30u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01. 
GAVERE. Eetfestijn met T. 
Veys in zaal Nova, Steenweg 
82, Asper om 19u. Inl.: X. 
Schamp, 0486/96.34.93. 
ZONDAG 19 SEPTEMBER 
ZELE. Ontbijtbuffet in 
New Garden, Gentsestwg. 
om 9.30u. Inl.: B. Kesteleyn, 
0496/86.48.63. 
DEINZE. Eetfestijn met 
B. Valkeniers in zaal Rek-
kelinge, D. Delcroixstr. om 
11u. Inl.: N. Van Den Broecke, 
0473/85.65.62. 
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 
EKEREN. Fantastische 
Foute Fuif in zaal Den Aker, 
Driehoekstr. 14 om 20u. Org.: 
VBJ Antwerpen.
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
STEKENE. Daguitstap naar 
de Westhoek/Frans-Vlaan-
deren met N. Six. Samen-
komst aan de “Fontein”, Markt 
om 7.30u. Terug omstreeks 
19.30u. Org.: Dr. Geert De 
Rijcker-Kring Stekene. Inl.: I. 
De Cock, 03/779.78.68. 
ZONDAG 26 SEPTEMBER 
STABROEK. Stand op de 
dorpsdag in Dorpsstraat van 
9 tot 18u. Inl.: G. Van Gansen, 
0495/76.82.94. 
ZATERDAG 2 OKTOBER 
OTEGEM. Wandeltocht 
met J. Deweer. Aansluitend 
voorstelling VBJ-bestuur met 
B. Pas en S. Sintobin. Samen-
komst aan café Sint-Amand, 
Ingooigemstr. 1 om 14u. Org.: 
VBJ Otegem. Inl.: K. Couck-
huyt, 0474/78.12.80. 

POPERINGE. Kaas- en 
wijnavond in OC Rookop, 
Heuvellandseweg 1, Renin-
gelst van 19 tot 23u. Inl.: M. 
Vanbrabant, 057/30.02.93.
VRIJDAG 8 OKTOBER 
OOSTENDE. Herfstbuffet 
in zaal De Griffioen, Stene 
Dorpstr. 87 om 19.30u. Inl.: 
Regiosecr., 059/80.80.81. 
ZATERDAG 9 OKTOBER 
ZELZATE. Eetfestijn met F. 
De Man in Kantine GRECO, 
Zeestr. 4 om 19u. Inl.: P. De 
Roo, 0486/75.13.40.
WILRIJK. Eetfestijn in 
Millenium-kantine SK Wilrijk, 
Moerelei (naast de wierlerpi-
ste) om 20u. Inl.: L. Rouchet, 
0486/06.30.81.
VRIJDAG 15 OKTOBER 
KORTRIJK. Gespreksavond 
‘Vlaams overtuigen van-
daag’ met P. De Roover 
(VVB), in brasserie-sportcafé 
De Menenpoort, Meensestr. 
88 om 20u. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43. 
ZATERDAG 16 OKTOBER 
IEPER. Voedselinzameling 
tvv. Ieperse kansarmen in 
Spar, Meenseweg 30 om 9u. 
Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
LENNIK. Mossel- en steak-
festijn in restaurant Clas-
sics, F. Van der Steenstr. 120 
om 11u. Inl.: F. Rooselaers, 
0476/92.81.84. 
ZONDAG 17 OKTOBER 
LIER. Hooiktse kippen in 
Parochiecentrum Koningshof, 
Mechelbaan 22, Konings-
hooikt om 12u. Inl.: O. Pee-
ters, 0485/16.26.15. 
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BUGGENHOUT. Kippenfes-
tijn in Parochiaal Centrum 
van 11.30 tot 18u. Inl.: P. De 
Vos, 0495/23.99.59. 
ZATERDAG 23 OKTOBER 
LANDEN. Eetdag in zaal 
Alkazar, Walshoutemstaat 46, 
Walshoutem van 14 tot 21u. 
Inl.: E. Van Hauwermeiren, 
011/88.33.28. 
KNOKKE-HEIST. 6de kaas- 
en wijnavond met P. Logghe 
in ‘t Zaaltje, Ommegang 6, 
Ramskapelle om 19u. Inl.: L. 
Van Spitael, 0478/54.92.26. 
SCHILDE. Koud buffet met 
A. Van dermeersch en B. 
Bonte in Gemeenschapscen-
trum, Schoolstr. 44 om 19u. 
Org.: VB Schilde-’s Graven-
wezel. Inl.: S. Wuyts-Janssens, 
03/383.43.46. 
ZATERDAG 30 OKTOBER 
LEUVEN. Mosselfestijn in 
zaal Celestijntje, Celestijnen-
laan 19 van 17.30 tot 22u. Inl.: 
Regiosecr., 016/20.43.01. 
ZONDAG 31 OKTOBER 
MECHELEN. Afdelingseten-
tje in zaal Rerum Novarum, 
St-Lambertuslaan, Muizen 
om 12u. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09. 
ZATERDAG 6 NOVEMBER 
BOOM. Kip met frietavond 
in zaal ‘t Katrientje, Pastorijstr. 
22 om 18u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38. 
ZONDAG 7 NOVEMBER 
IEPER. 5de Sint-Maarten-
sfeestje met pannen-
koekenbak 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. 
TORHOUT. 7de herfst-
feest met B. Valkeniers in 
Rozenveld, Rozenveldstr. 2 
om 19.30u. Inl.: K. Bruneel, 
0486/92.61.05. 
ZONDAG 14 NOVEMBER 
OVERPELT. Eetfestijn in 
feestzaal Het Pelterke, Jeugd-
laan 4 van 11 tot 20u. Inl.: L. 
Vissers, 0479/65.21.53. 
ZATERDAG 20 NOVEMBER 
HAM. Eetfestijn met mos-
selen in feestzaal Kristof-
felheem, Schoolstr. 10, Oost-
ham om 13u. Inl.: J. Cluysse, 
0475/37.46.52. 
MEISE. Spaghetti-avond 
in Parochiezaal, Merchtem-
sestwg. 14, Wolvertem van 
17 tot 22u. Inl.: E. Hardeman, 
0475/36.49.63. 
ZONDAG 21 NOVEMBER 
LEBBEKE. 4de eetfestijn 
in Parochiezaal Heilig Kruis, 
Lange Minnestr. 55 om 
11.30u. Inl.: G. Buggenhout, 
0478/970808. 
VRIJDAG 26 NOVEMBER 
KORTRIJK. Kaarting met 
teerlingbak en tombola in 
café d’Hooimitte, Vlasbloem-
str. 3 om 16u. Inl.: W. Depauw, 
0470/07.30.91. 
TERNAT. 4de Forza Flan-
dria kwis in parochiezaal 
Sint-Jozef, Dahlialaan 1 
om 20u. Inl.: T. Schelfhout, 
0476/62.92.09. 

ZATERDAG 27 NOVEMBER 
KORTRIJK. Kaarting met 
teerlingbak en tombola in 
café d’Hooimitte, Vlasbloem-
str. 3 om 16u. Inl.: W. Depauw, 
0470/07.30.91. 
MERBEKE-WAAS. 6de eet-
festijn met J. Deckmyn in 
zaal New Galaxy, Statiestr. 
1 om 19u.  Inl.: E. Coupé, 
09/346.64.89. 
ZATERDAG 4 DECEMBER 
IEPER. 3de Kerstuitstap 
naar Reims. Samenkomst 
aan het station om 7.30u. Inl.: 
N. Six, 0479/30.41.01. 
ZONDAG 19 DECEMBER 
POPERINGE. Kerstfeestje 
met bezoek van de kerst-
man in OC Rookop, Heuvel-
landseweg 1, Reningelst van 
14 tot 18u. Inl.: M. Vanbrabant, 
057/30.02.93. 
ZONDAG 20 FEBRUARI 
STEKENE. Afdelingsetentje 
in OC Boudelo, Kasteelstr. 
23 om 12u. Inl.: R. De Boever, 
0485/50.32.01. 
ZATERDAG 2 APRIL 
IEPER. 5de breughelmaal-
tijd in OC Cieper, Brugseweg 
309, Sint-Jan om 19u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01. 

AAnkondigingen 
voor het 

oktobernummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
9 september 2010

VBM 2010-09.indd   47 13/08/10   11:25



Politieke vrienden

De West-Vlamingen Claude Lecointre en Filip Deforche zijn 
gepokt en gemazeld in de Vlaamse Beweging. Hun vriendschap 
gaat vele jaren terug.

“Ik laat me niet intimideren.” Die uitspraak - de kop boven een 
paginagroot krantenartikel uit 2004 - tekent Filip Deforche he-
lemaal. De uitbater van De Gezelle in Roeselare is van geen klein-
tje vervaard, maar zes jaar geleden was het toch even schrikken 
toen onbekenden een brandbom tegen de gevel van het Vlaams 

huis gooiden. “Mijn dochtertje en 
ik lagen boven te slapen. Op het 
nippertje werd een ramp ver-
meden.” Het was niet de eerste 
aanslag op de Vlaams-nationalis-
tische kroeg - de ruiten werden 
reeds meer dan vijftig maal (!) in-

gegooid - maar wel de meest drieste. “Al kon de door Blokbus-
ter uitgevoerde raid in 1991, een week voor ‘Zwarte Zondag’, 
ook wel tellen,” aldus Deforche. “Gemaskerde en met ijzeren 
staven gewapende mannen gingen onze militanten te lijf.” De 
daders van de poging tot brandstichting werden nooit gevat. 

Het was in De Gezelle dat Filip Deforche en Claude Lecointre el-
kaar beter leerden kennen. “Ik kom hier al sinds het prille begin 
over de vloer,” zegt Claude. Filip bevestigt: “23 jaar om precies te 
zijn. Over twee jaar houdt De Gezelle een groot jubileumfeest.” 
Beide West-Vlamingen liepen elkaar voor het eerst tegen het 
lijf tijdens de legendarische Voerwandelingen. Claude Lecointre 
was lid van de Vlaamse Militanten Orde (VMO), Filip Deforche 
van de actiegroep Voorpost. Eind jaren zeventig werd in Roese-
lare een van de eerste Vlaams Blok-afdelingen opgericht. Begin 

“ Filip is een 
voorvechter van 

het eerste uur.
Claude Lecointre

 ‘In de politiek heb je geen vijanden nodig, je hebt immers 
politieke vrienden’, zo luidt een gezegde. Deze rubriek 
bewijst tweemaandelijks het tegendeel.

Claude Lecointre (63 jaar)

Filip Deforche (52 jaar)
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jaren tachtig volgde ook Menen, waar Claude Lecointre mee aan 
de kar trok. De Menenaar deed internationaal transport, kwam 
vrijdagavond thuis en ging dan nog de boer op voor de partij. 
De tocht door de woestijn werd uiteindelijk beloond: in 2006 
sleepte het Vlaams Belang in Menen en Roeselare respectievelijk 
vier en zes zetels in de wacht. Vandaag zijn beide vrienden nog 
steeds afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid. 

Het wederzijds respect is groot, zo blijkt. “Filip is een voor-
vechter van het eerste uur,” al-
dus Claude. En de waardering is 
wederzijds. “Wat niet iedereen 
weet,” zegt Filip nog, “is dat Clau-
de destijds een gevierd charme-
zanger was. Onder de artiesten-
naam Claude Vincent bracht hij 
gesmaakte imitaties van Elvis Presley en Freddy Quinn. Tijdens 
de Vlaams Belang-familiedag in Roeselare maakte hij vorig jaar 
zijn wederoptreden. Het was meer dan geslaagd.”

De actie of manifestatie die hen het meest is bijgebleven? “Er 
waren er zoveel. Van de laatste jaren steekt de ‘verwelkoming’ 
van de koning in Roeselare er toch wel bovenuit.” Meer dan 40 
Vlaams-nationale actievoerders werden toen opgepakt door de 
Belgische veiligheidsdiensten. Claude en Filip halen maar wat 
graag herinneringen op aan de vele acties van de Vlaamse Bewe-
ging en de eerste successen van de partij. “Pesterijen waren le-
gio,” vertelt Filip. “Regelmatig werd de politie op ons afgestuurd. 
Tijdens een bezoek was één inspecteur er heilig van overtuigd 
dat hij hier springstof had gevonden. Het bleek uiteindelijk om 
een pakje marsepein te gaan…”

“Regelmatig werd 
de politie op ons 

afgestuurd.
Filip Deforche
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VUL IN en WIN

een boek.

Deze maand

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Geert Landuyt
Oedelem

E. Brasseur
Brussel

Katja Van Leuven
Wanzele

Paul Brouwers
Schelle

Roger Daneels
DeurneOplossing vorige maand: draaideur

Stuur uw oplossing voor 9 september 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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Zeggen wat u denkt

Door Filip Dewinter
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Voor meer informatie over het Vlaams Belang op De Gordel:
tel.: 02/219 60 09 • info@vlaamsbelang.org
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