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Ondanks de vindingrijkheid van 
het Hof heeft er nooit veel 
perspectief in de (pre)forma-

tie gezeten. De mislukking stond in de 
sterren geschreven. De uitgangspun-
ten tussen Vlamingen en Franstaligen 
zijn dan ook fundamenteel verschil-
lend: de eersten zijn op zoek naar 
goed bestuur, de laatsten willen hun 
fi nanciële voordelen - handig verpakt 
als ‘solidariteit’ - veilig stellen.

Het is tijd dat de Vlamingen inzien dat 
de PS-staat nooit zal dulden dat de 
Vlaamse melkkoe een eigen stal zoekt. 
De melk zal uiteindelijk altijd naar het 
zuiden moeten vloeien. Het goede 
nieuws is dat steeds meer Vlamingen 

inzien dat een compromis à la belge 
per defi nitie verdoemd is. Een brede 
grondstroom is er intussen van over-
tuigd dat we met het Belgische geknut-
sel onze welvaart niet meer kunnen 
garanderen. Precies 180 jaar na het 
ontstaan van dit apenland wordt het 
hoog tijd om de platgetreden unitaire 
paden te verlaten en te kiezen voor 
iets nieuws: een Vlaamse republiek. 

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Tijd voor iets nieuws

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Vlaams Belang blijft 
baanbreker

Analyse www.vlaamsbelang.org

Meer dan vier maanden na de 
verkiezingen zit dit land nog 
steeds muurvast. 

Uit wat tot op heden bekend is, blijkt 
dat Belgische onderhandelingen - 
als ze al niet defi nitief vastlopen - 

opnieuw belangrijke Vlaamse toegevingen 
zullen vergen. Ondertussen wordt almaar 
luider de vraag gesteld of er in dit land 
überhaupt nog wel een federale regering 
kan worden gevormd. Hoe langer de im-
passe aansleept, hoe meer mensen het einde 
van België als een logische of onvermijd-
bare optie beginnen te zien. 

In Franstalig België wordt al langer dan 
vandaag terdege rekening gehouden met 
een splitsingsscenario en bereidt men zich 
daar ook op voor. Zo is de groep ‘4P3U’ - 
die bestaat uit de voorzitters van cdH, Eco-
lo, MR en PS en professoren van de Uni-
versiteit van Namen, Louvain-la-Neuve en 
Brussel - al sedert 1997 bezig met het ver-
richten van studiewerk voor het geval het 
effectief tot een splitsing van het land zou 
komen. Hoe men het ook draait of keert: 
het einde van België is voor de Franstali-
gen een reëel toekomstperspectief dat nu al 
richtinggevend is voor hun politieke hande-
len.

Dat laatste kan van de Vlaamse politieke 

klasse helaas niet gezegd worden. Terwijl 
de Franstaligen eensgezind en zonder gêne 
hun eigen ‘plan B’ uitwerken - een post-
Belgische federatie van Wallonië en Groot-
Brussel - zit Vlaanderen stil. Zoals ook een 
krant als De Standaard nog niet zo lang 
geleden vaststelde, zweren de Vlaamse on-
derhandelaars nog altijd bij federalisme en 
confederalisme en kiest enkel het Vlaams 
Belang resoluut voor ‘Plan B’. Voortdurend 
herhaalt Bart De Wever krampachtig dat 
hij geen ‘revolutionair’ is en dat het ‘ande-
ren’ zijn die de chaos en de splitsing van 
België wensen. Dat ‘chaos’-verwijt is een 
verdachtmaking die zijn toegangsticket tot 
Laken is, maar is volledig onwaar.

Het is uiteraard het recht van de N-VA-
voorzitter om in België nog een meerwaar-
de te zien, al zou hij daar best wat ‘verdui-
delijking’ over mogen verschaffen. Het is 
echter onkies om de Vlamingen angst aan 
te jagen voor het alternatief van de boedel-
scheiding, want er is wel degelijk een orde-
lijke opdeling mogelijk.

Vlaamse actie nodig
Eind vorige maand stelde Gerolf Annemans 
in het Vlaams Parlement zijn boek ‘De Or-
delijke Opdeling van België’ voor. Voor 
Annemans is de periode van ‘argumentatie 
tegen België’ stilaan afgesloten en is de 
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Ordelijk 
Opdelen

In dit nummer van Vlaams Belang Ma-
gazine zetten we de onderhand op-
gebouwde traditie van vraaggesprek-

ken voort. Deze maand komt auteur en 
islamkenner Wim Van Rooy aan bod, die 
midden oktober een nieuw en kritisch 
boek over de islam voorstelde. Zonder 
een blad voor de mond te nemen, waar-
schuwt Van Rooy voor de islamisering van 
Europa en stelt hij de zelfhaat van onze 
Westerse samenleving aan de kaak. Dat 
het vijf voor twaalf is, bewijst ook het ar-
tikel over het halalvoedsel dat in de Brus-
selse scholen opgang maakt. 

Intussen werd het boek ‘De Ordelijke 
Opdeling van België, Zuurstof voor Vlaan-
deren’ voorgesteld. Daarin maakt Gerolf 
Annemans, onder meer op basis van twee 
jaar studiewerk van internationaal recht 
en tal van politieke voorbeelden, duidelijk 
hóe België kan barsten. 

Het boek schetst een ‘plan B’ voor de 
Vlamingen en gaat dan ook geen en-
kele moeilijkheid uit de weg: onder meer 
‘wat met Brussel?’ en de verdeling van de 
staatsschuld komen uitgebreid aan bod. 
Met de ‘ordelijke opdeling’, waarover u 
op deze bladzijden en via www.vlaams-
belang.org meer kan lezen, neemt het 
Vlaams Belang opnieuw het voortouw in 
het publieke debat. 

De redactie

stichting van een nieuwe staat aan de orde. 
Het Vlaams Belang heeft vele jaren gele-
den reeds gezegd dat België moet barsten, 
in zijn boek maakt Annemans vandaag ook 
duidelijk hóe België kan barsten. ‘De Or-
delijke Opdeling van België’ gaat geen 
enkele lastige vraag - zoals het ‘eeuwige 
probleem’ Brussel - uit de weg en schetst 
duidelijk met welke rechtsregels en inter-
nationale principes rekening moet worden 
gehouden bij de Vlaamse staatsvorming. 
Zoals Annemans aantoont, beschikt Vlaan-
deren op internationaal vlak overigens over 
een sterk dossier. 

De boodschap die Annemans zijn talrijk 
opgekomen toehoorders meegaf, is dui-
delijk: langs Vlaamse kant mag geen tijd 
meer verloren worden, maar moet eveneens 
dringend het uiteenvallen van België actief 
worden voorbereid. Het Vlaams Belang 
heeft in ieder geval niet stilgezeten. Inte-
gendeel zelfs: met ‘De Ordelijke Opdeling 
van België’ heeft onze partij opnieuw het 
voortouw genomen in het publieke debat en 
zich bevestigd in haar rol als voortrekker in 
het Vlaamse politieke landschap.  

U kan het boek ‘De Ordelijke Opdeling’ 
bestellen via

studiedienst@vlaamsbelang.org of
op 02/219.60.09. De kostprijs is 15 euro

(excl. verzendingskosten).
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www.vlaamsbelang.org/actueel

Republiek 
Vlaanderen

De nieuwe onafhanke-
lijkheidscampagne van 
het Vlaams Belang doet 
van zich spreken. Dat er 
ook in Vorst een groot 
reclamepaneel hing met de boodschap ‘Republiek 
Vlaanderen’ is daar bij de PS-machthebbers in 
het verkeerde keelgat geschoten. Burgemeester 
Magda De Galan wou alles in het werk stellen om 
de affi che te laten verwijderen van het commer-
ciële aanplakbord. Die poging is niet alleen een 
aantasting van de vrije meningsuiting, maar ook 
erg merkwaardig. Temeer daar Rudy Demotte en 
Laurette Onkelinx kort voordien zelf verklaarden 
dat het einde van België nabij is en dat de Fransta-
ligen dringend moeten nadenken over een plan B 
en de toekomst van Brussel. 

Kassa-kassa

Jean-Luc Dehaene heeft 
zijn vingertje opgesto-
ken naar Nederland. Hij 
noemde een regering 
met gedoogsteun van de 
PVV “een gevaar voor de 
democratie”. Wilders is 
een handige bliksemaf-
leider voor Dehaene. De 
voormalige ACW-topman 
en huidig Europarle-
mentslid staat weer te 
kijk als een poenpakker 
zonder schaamte. Voor 
zijn zitje in de raad van 
bestuur van brouwerij 
AB-Inbev incasseert 
Dehaene jaarlijks 70.000 
tot 80.000 euro. Plus een 
potje aandelen, intussen 
goed voor 277 miljoen 
euro. Belastingvrij. De 
grote ‘democraat’ en 
moraalridder staat met 
de broek op de enkels. 
In Duitsland hebben ze 
daar een mooi gezegde 
voor: “Erst das Fressen 
und dan die Moral…” 
Het is Dehaene op het 
lijf geschreven.

Actua kort

Turquaze

Een Belgisch-Turkse fi lmproductie heeft voor boze 
reacties gezorgd in de Turkse gemeenschap en 
onrust in de bioscoop. De fi lm ‘Turquaze’ werd 
gesteund door minister Pascal Smet en de VRT en 
zou een waardevolle bijdrage vormen tot meer 
wederzijds begrip. Maar de multiculturele dromen 
stuiten op de multiculturele realiteit. De verfi lmde 
liefde van een jonge Turk voor een Vlaams meisje 
botst op een groot taboe bij allochtonen. Die heb-
ben het vaak niet zo begrepen op multiculturaliteit. 
Turkse mannen verlieten boos de zaal en sommi-
gen keerden terug om ook vrouwen uit het publiek 
weg te halen. De makers snappen de heisa niet.
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Nekschot

In 2008 werd de be-
ruchte Nederlandse 
cartoonist Grego-
rius Nekschot door 
agenten van zijn bed 
gelicht en in de cel 
geworpen. Aanleiding 
waren een aantal 
provocatieve spot-
prenten over de 
islam en de multi-
culturele samenle-
ving. Het Openbaar 
Ministerie ziet nu af 
van vervolging. De 
bewuste tekeningen 
zouden wel straf-
baar zijn, maar het 
OM seponeert de 
zaak. Erg moedig is 
dat niet. Ze hadden 
duidelijk moeten 
maken dat Neder-
land vasthoudt aan 
het recht op vrije 
meningsuiting en dat 
er in een democra-
tie niet zoiets kan 
bestaan als ‘het recht 
om niet beledigd te 
worden’. Of zoals 
een kritische mos-
lim ooit schreef: 
“Moslims hebben 
evenveel recht als 
katholieken om 
bespot en beledigd 
te worden.”

Melk en honing

België is het beloofde land 
voor Roma-zigeuners en 
andere Oost-Europeanen. 
Dat blijkt uit berekenin-
gen van De Tijd. Samen-
wonende volwassenen 

met minderjarige kinderen hebben recht op een 
leefloon van 987 euro. Inwonende meerderjarige 
kinderen krijgen 493 euro. “Niet zelden verzamelt 
een uitgebreide familie 3.500 euro aan leeflonen.” 
De Tijd schrijft dat een alleenstaande die hier nog 
geen dag gewerkt heeft, aanspraak kan maken op 
een leefloon van 740 euro per maand. Te gek voor 
woorden. “Terwijl onze buurlanden alsmaar stren-
ger worden om misbruik uit te sluiten, werkt ons 
land als een magneet”, besluit de krant.

Bracke bekent

“Ik moet toegeven dat we 
bij de VRT fout omgegaan 
zijn met het Vlaams Blok. 
Hen negeren was fout. 
Zo hebben we hen groot 
gemaakt. Helaas zijn som-
migen bij de VRT nog niet 
tot dat besef gekomen.” 
De merkwaardige biecht 
van Siegfried Bracke staat 
te lezen in een interview met P-magazine. Het be-
rouw komt na de zonde. Het negeren, doodzwijgen 
en demoniseren van het Vlaams Belang gaat trou-
wens doodleuk verder bij de VRT. Of zoals iemand in 
een reactie schreef: “De wijze waarop de openbare 
omroep met het Vlaams Belang omgaat, is een ware 
schande voor de democratie en de vrije meningsui-
ting. En dit onafgezien of je nu voor of tegen bent.” 
Veel mensen zullen het daar mee eens zijn.
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Wim Van Rooy 
over de islam

8
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 “Islam is fascisme”

Vraaggesprek

Mijnheer Van Rooy, we hebben een 
paar maanden geleden dat fameuze 
incident met Benno Barnard gehad en 
zijn lezing die door moslimextremisten 
werd verstoord. Dat zorgde links en 
rechts voor geschokte reacties, maar 
intussen is het prille islamdebat alweer 
een stille dood gestorven. Hoe komt dat 
toch?

Ik denk dat de linkerzijde nog altijd angst 
heeft om over de islam te spreken. Als 
men er werkelijk met kennis van zaken 
zou over spreken, dan zou men moeten 
erkennen dat wat men ‘de  rechterzijde’ 
noemt wel eens gelijk zou kunnen heb-
ben. Dat moslims misschien wel - voor 
een stuk - geïntegreerd zijn, maar dat 
de islam als stelsel niet integreerbaar is 
in een Westerse rechtsorde. En die idee 

durft men niet aan. Het moet natuurlijk 
verschrikkelijk zijn te moeten erken-
nen dat de islam niet compatibel is met 
de Westerse, democratische en liberale 
rechtsorde. 

Waarom neemt de linkerzijde - die toch 
altijd zeer kritisch was en is tegenover 
de katholieke kerk - de islam en haar 
meest radicale aanhangers in bescher-
ming tegen elke vorm van kritiek? 

De linkerzijde hanteert als algemeen pa-
troon: wij zijn voor de ‘underdog’. En die 
‘underdog’ identificeren ze vandaag met 
‘de moslim’. Maar dat is een geweldige 
perversiteit. Want de moslim wordt hier 
ongelooflijk gepamperd. Er is een on-
waarschijnlijke goodwill en die wordt al 
even onwaarschijnlijk uitgebuit. Die mos-

Misschien moeten we Wim Van Rooy eerst even voorstellen. Onze 
gesprekspartner van deze maand heeft er een lange loopbaan 
in het onderwijs op zitten, was 25 jaar medewerker bij Radio 3 
en werkte een tijd op het kabinet van minister Luc Van den Bos-
sche. In 2008 liet hij van zich spreken met het erg kritische boek 
‘De malaise van de multiculturaliteit’. Van Rooy bestudeerde ja-
renlang de islam en mag een kenner genoemd worden. Eerst-
daags moet het boek dat hij samen met anderen schreef over de 
islam in de boekhandel liggen. Een goede aanleiding voor een 
interview. 

VBM 2010-11.indd   9 22/10/10   08:18
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Vraaggesprek

lims kennen hun rechten wel, maar niet 
hun plichten. Maar de linkerzijde blijft 
hangen in dat schamele beeld van mos-
lims als eeuwig slachtoffer. Daar komt 
nog bij dat de linkerzijde ook lijdt aan een 
kolonialisme-syn-
droom. Zij vinden 
dat wij daar nog 
altijd boete voor 
moeten doen. Die 
cocktail van ‘de 
underdog’, de 
schuldcomplexen 
over het kolonia-
lisme en het feit 
dat de rechterzijde 
het islamprobleem 
heeft opgepikt en 
zij niet, leidt er 
volgens mij toe 
dat links dat pot-
je liever gedekt 
houdt. 

Islamcritici ver-
gelijken die ont-
kenningsfase wel eens met het geflirt 
van de linkerzijde destijds met totali-
taire regimes uit het Oostblok of Cuba.

Absoluut. Ik heb dat in mijn boek ‘De ma-
laise van de multiculturele samenleving’ 

ook aangehaald. Dat is precies hetzelfde 
fenomeen als dat van de zogenaamde ‘fel-
low travelers’ van de jaren 40, 50 en 60. 
Die gingen naar de Sovjet-Unie en kwa-
men terug met prachtige verhalen. Als je 

bedenkt wat ie-
mand als Sartre 
schreef over het 
Sovjetparadijs, 
dan rijzen je de 
haren ten berge. 
Later hebben ze 
hetzelfde gedaan 
met China, Cam-
bodja, Cuba. Je 
ziet steeds weer 
hetzelfde. Men 
doet de ogen niet 
open. Men wil ze 
niet open doen. 
En dat zien we nu 
opnieuw met de 
islam. De islam 
als ideologisch 
stelsel heeft zeer 
veel kenmerken 

van wat Umberto Eco het “oerfascisme” 
noemt. Eco somt veertien kenmerken van 
dat oerfascisme op en die vind je allemaal 
terug bij de islam. En Umberto Eco is een 
onverdachte bron. Daarom spreek ik ook 
van het islamofascisme.

“ De islam als stelsel is niet 
integreerbaar in een Westerse 

rechtsorde.
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Islamofascisme? Dat is harde taal.

Ja, maar zo is het. De mensen die De 
Morgen en De Standaard lezen, lezen in 
wezen hetzelfde over de islam en worden 
eigenlijk gehersenspoeld. Het gaat maar 
om een ‘kleine minderheid’ extremisten 
of ‘islam is vrede’, maar dat is gevaarlijke 
onzin. De islam is één grote onrechtvaar-
digheid, ten opzichte van vrouwen, ten 
opzichte van homo’s en ongelovigen. De 
islam is een soldatenreligie, een oorlogs-
religie, een religie die weinig goeds kan 
brengen. Als je de koran 
grondig leest en je hoort 
de preken uit de Al-Aq-
sah Moskee en je leest de 
kranten uit het Midden-
Oosten, dan hoor je maar één taal en die 
is: de islam moet de wereld veroveren. 

Markeert de opmars van de islam in 
het vrije Westen het failliet van de mul-
ticulturele samenleving?

Dat mag je wel zeggen. De elite merkte 
dat het linkse verhaal was uitgespeeld. 
Het communisme was in elkaar gestuikt 
en dus hadden ze een nieuw, postmodern 
verhaal nodig. Een nieuwe utopie en dat 
werd het multiculturalisme. Vandaag 
kunnen we niet anders dan vaststellen 

dat die multiculturele samenleving totaal 
mislukt is. Ik zie maar weinig positieve 
signalen dat een en ander goed zou ko-
men. Integendeel. Elke dag opnieuw krijg 
ik uit alle hoeken nieuwe verhalen dat het 
fout gaat. 

Hoe belangrijk is het hoofddoekende-
bat?

Ik vrees dat het belangrijker is dan men 
vaak denkt. Omdat men in het Midden-
Oosten of in Turkije schrijft dat elke 

hoofddoek in Europa 
een vlag is die geplant 
wordt in het hart van 
het Westen. Natuurlijk 
weet ik ook wel dat die 

hoofddoek voor heel wat meisjes ‘design’ 
is, een modeverschijnsel. Ze vinden het 
mooi en ze horen bij een groep. Maar ze 
spelen mee in een geo-strategisch spel dat 
ze zelf niet geschreven hebben en waar-
in zij nuttige idioten zijn. Wij zeggen al 
snel: ‘Ach, wat maakt het uit, dat lapje 
stof?’ Maar het past in een groter geheel. 
Kijk naar de minaretten. Die moeten zo 
groot en hoog mogelijk zijn, moeten de 
omgeving domineren. Wij, moslims, wil-
len apart gaan zwemmen, wij willen de 
docent geen hand geven, wij willen aparte 
gebedsruimtes op school en halal in de 

“ Moslims worden 
hier ongelooflijk 

gepamperd.
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Vraaggesprek

bedrijfsrefter. En wij, Europeanen, geven 
keer op keer toe. Dat is het proces van de 
sluipende islamisering. 

Er wordt vaak gesproken over een Eu-
ropese islam, een verdraagzame versie. 
Gelooft u daarin? 

Nee, ik geloof absoluut niet in een Eu-
ropese islam. Men heeft 
ook lang geloofd in een 
Europese vorm van com-
munisme, een ‘commu-
nisme met een menselijk 
gelaat’. Maar een sy-
steem dat in wezen niet 
menselijk is, kan het ook nooit worden. 
Er is nooit een eurocommunisme geko-
men en er zal ook nooit een euro-islam 
ontstaan. Want als dat zou gebeuren, is 
het ook geen islam meer. De islam is één 
en onveranderlijk. En dat is iets wat die 
linkse, ‘progressieve’ goegemeente niet 
ziet. 

Als islamcriticus krijg je al snel het eti-
ket van ‘islamofobie’ of ‘racisme’ op-
geplakt. Op internet word je omschre-
ven als “een rabiate moslimhater”…

Ik ben geen moslimhater, ik ken veel 
moslims en heb veel moslimvrienden. 

Maar als je kritiek hebt op de islam ben 
je een ‘islamofoob’. Ik kan wel begrijpen 
dat men angst heeft voor de islam, maar 
ik heb geen angst voor de islam. Ik val 
de islam aan. Maar met dat woord schetst 
men een psychiatrisch beeld. Net zoals ze 
destijds met de dissidenten in het Oost-
blok deden. Die werden ook gek ver-
klaard. Interessant om weten is dat vele 

grote denkers, filoso-
fen en schrijvers zich 
ook erg kritisch hebben 
uitgelaten over de is-
lam. Schopenhauer, De 
Tocqueville, Flaubert, 
Umberto Eco, Winston 

Churchill, Carl Gustav Jung. Die schrij-
ven letterlijk: “Het is een achterlijke re-
ligie, je kan daar niks van leren.” Welnu, 
al die grote koppen zouden vandaag door 
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 
en Racismebestrijding ‘genaaid’ worden 
en vervolgd. Zo ver zijn we dus al geko-
men. Jozef De Witte - directeur van het 
CGKR - zal waarschijnlijk niet ontken-
nen dat Schopenhauer een groot filosoof 
is, maar hij zou hem wel aan de schand-
paal moeten nagelen. 

Moeten de moslims zichzelf bevrijden 
van het juk?

“ Iemand als 
Schopenhauer zou 

door het CGKR 
vervolgd worden.
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Ja, dat zeg ik al lang. Wij zullen dat niet 
doen. Ik hoor wel kritische stemmen. Van 
Ayaan Hirsi Ali, van Waffa Sultan, Bas-
sam Tibi en anderen. Ik bewonder die 
mensen, maar het probleem is dat men in 
de Arabische we-
reld niet leest. De 
Arabische wereld, 
laten we eerlijk 
zijn, is analfabeet. 
Er worden zeer 
weinig boeken 
gepubliceerd. Dus 
hoe komen de ge-
wone moslims dat 
te weten? De dis-
sidente moslims 
staan alleen. En 
zolang die mensen 
alleen staan, kan 
er geen omslag 
komen.

Is Europa nog te 
redden?

Ik heb er geen goed oog in. De voortdu-
rende zelfkritiek in Europa en de zelfhaat 
zijn zo groot dat wij de poten onder onze 
stoel wegzagen en dat Europa islami-
seert. Zonder dat ze er veel voor moeten 

doen. Ze hebben zelfs geen bomaansla-
gen nodig. Ze krijgen het zo in de schoot 
geworpen. Omdat we in ruil voor olie de 
islam hier toegang en alle mogelijke faci-
liteiten hebben gegeven. Omdat de elite 

de ogen sluit 
en op dezelfde 
noodlottige weg 
blijft doorgaan. 
Omdat men ge-
noeg nuttige idi-
oten en ‘fellow 
travelers’ heeft 
gevonden om het 
mult iculturele 
verhaal en het 
sprookje van de 
tolerante islam 
te bevestigen. En 
omdat de Vla-
mingen te braaf 
zijn. Ik zie de 
toekomst som-
ber in. Maar we 
moeten blijven 
vechten om Eu-

ropa te redden. Om de mensen ervan te 
overtuigen dat wij Europeanen een cul-
tuur hebben voortgebracht die het verde-
digen waard is. 

“ Ze hebben geen bommen nodig. 
Ze krijgen Europa zo in de schoot 

geworpen.

De volledige versie van het interview kan u nalezen op www.vlaamsbelang.org
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Vlaanderen 
hoofdsponsor

Vorig jaar 
becij-
ferden 
Europar-
lements-
leden 
Frank 
Vanhecke en Philip 
Claeys al dat de Vlamin-
gen van alle Europeanen 
het meest betalen aan 
de Europese Unie: liefst 
286 euro per Vlaming per 
jaar. Uit offi ciële cijfers 
voor 2009, die de Euro-
pese Commissie onlangs 
bekend maakte, blijkt dat 
België afgetekend de eer-
ste plaats bekleedt in de 
rangschikking van meest 
betalende landen. Aange-
zien de fi scale opbrengs-
ten in dit land vooral 
van Vlaanderen komen, 
zijn de Vlamingen nu dus 
ook door de Europese 
Commissie uitgeroepen 
tot topsponsors. Deze 
situatie is onaanvaardbaar, 
zeker in tijden van crisis. 
Onze partij eist dan ook, 
naar het voorbeeld van 
Nederland, een politieke 
korting van minstens een 
half miljard euro. Dit zou 
betekenen dat de jaarlijkse 

bijdrage van de Vlamingen 
aan de EU nog maximaal 
200 euro bedraagt. 

Antwerpen betaalt

Dat de Lange Wapperbrug 
in Antwerpen defi nitief be-
graven werd, is een goede 
zaak. Het is echter onaan-
vaardbaar dat de Vlaamse 
regering kiest voor de 
dure tunnelvariant, waar-
van de meerkost van 353 
miljoen euro doorgescho-
ven wordt naar de Ant-
werpse belastingbetaler 
en de Antwerpse haven. 
Vlaams parlementslid Jan 
Penris 
verzette 
zich tegen 
het tun-
nelcom-
promis en 
wees erop 
dat het Vlaams Belang 
altijd al gepleit heeft voor 
een tunnel en voor een 
betere benutting van de 
bestaande Liefkenshoek-
tunnel, die tolvrij moet 
worden gemaakt. Die 
oplossing geniet een breed 
maatschappelijk draagvlak 
bij de Antwerpse bevol-
king en wordt ook voor-
gestaan door de burgerbe-
weging en het Antwerpse 

havenpatronaat onder de 
vorm van het zogenaamde 
Meccanoplan. 

Voordracht-
carrousel 

In de commissie Binnen-
lands Beleid diende Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
Joris Van Hauthem een 
voorstel 
in dat erin 
voorziet 
dat een 
afgewezen 
kandidaat-
burge-
meester zich niet einde-
loos opnieuw kandidaat 
kan stellen. Daarmee zou 
eindelijk een einde komen 
aan de carrousel van 
voordrachten van de niet-
benoemde kandidaat-bur-
gemeesters uit Kraainem, 
Wezembeek-Oppem en 
Linkebeek. Het voorstel 
van decreet werd weg-
gestemd door SP.A, CD&V 
en… N-VA. 

Senaat afschaffen

De senatoren van het 
Vlaams Belang - Jurgen 
Ceder, Filip Dewinter, 
Anke Van dermeersch, 
Yves Buysse en Bart 

Uit de parlementen
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Laeremans - hebben een 
wetsvoorstel ingediend 
dat de onmiddellijke 
afschaffi ng van de Senaat 
bepleit. Deze volstrekt 
overbodige en geldverslin-
dende instelling dient zo 
snel mogelijk afgeschaft. 
Met ons voorstel kan die 
afschaffi ng nog gebeuren 
vooraleer er over een 
staatshervorming wordt 
onderhandeld. Het ver-
dwijnen van de Senaat zou 
een besparing van maar 
liefst 64 miljoen euro per 
jaar betekenen. Het volle-
dige wetsvoorstel, alsook 
een wetsvoorstel dat de 
procedure tot herziening 
van de Grondwet dras-
tisch moet vereenvoudi-
gen, kan u nalezen op de 
webstek van de Senaats-
fractie.

Allen naar België 

Jaarlijks komen naar 
schatting 900.000 illegale 
vreemdelingen de Europe-
se Unie binnen, zo blijkt uit 
een offi cieel EU-document. 

Philip 
Claeys 
wijst er 
bovendien 
op dat een 
groot aan-

tal van die illegalen in Bel-
gië zal terechtkomen. Het 
Europarlementslid kwam 
tot die vaststelling op basis 
van het aantal asielzoekers. 
Asielimmigratie en illegale 
immigratie worden immers 
gedreven door grotendeels 
dezelfde factoren, zoals 
onder meer de Belgische 
opvang- en regularisatie-
praktijk, de afwezigheid van 
een effectief uitwijzingsbe-
leid en de reeds bestaande 
aanwezigheid van bepaalde 
etnische groepen. Dit 
land is goed voor zeven 
procent (17.190) van het 
totaal aantal asielaanvragen 
dat in 2009 in de EU-27 
werd ingediend. Als we 
dit percentage toepassen 
op de 900.000 illegalen 
die jaarlijks de EU zouden 
betreden, betekent dit dat 
er per jaar 63.000 illegalen 
naar België komen. Het is 
duidelijk dat zolang er geen 
effectief uitwijzingsbeleid 
komt, de stroom illegale 
immigranten zal blijven 
aanzwellen.

Stop ritueel 
slachten

Op 16 november begint 
het islamitische Offerfeest. 
Die dag worden opnieuw 

duizenden schapen ritueel 
geslacht. Hoewel deze 
praktijk fl agrant in strijd 
is met de wet op het 
dierenwelzijn, maakt men 
steevast een uitzondering 
voor het ritueel slachten. 
Voor het Vlaams Belang is 
het duidelijk: godsdienst-
vrijheid kan niet worden 
ingeroepen voor het 
legitimeren van barbaarse 
praktijken. Wetten en re-
gels mogen niet aangepast 
worden aan de religi-
euze voorschriften van 
inwijkelingen. Een recent 
ontwerp van verordening 
van de Europese Com-
missie toont bovendien 
aan dat lidstaten perfect 
rituele slachtingen kunnen 
verbieden zonder dat de 
fundamentele rechten en 
vrijheden in het gedrang 
komen. Senator Anke 
Van dermeersch diende 
naar 
aanleiding 
van de 
Wereld-
dierendag 
op 4 
oktober 
dan ook opnieuw een 
wetsvoorstel in.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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Plaasmoorde

Onlangs was de Zuid-
Afrikaanse president Jacob 
Zuma te gast in Brussel. 
Nergens werd het beleid 
in dat land bekritiseerd, 
bijvoorbeeld op vlak van 
de welig tierende cri-
minaliteit. Uitzondering 
was het Vlaams Belang, 
dat bij monde van Euro-
pees Parlementslid Philip 
Claeys in de commissie 
Buitenlandse Zaken Zuma 
confronteerde met de 
‘plaasmoorde’, de gruwe-
lijke moorden op blanke 
boeren in Zuid-Afrika. De 
interpellatie van onze par-
tij ging niet onopgemerkt 
voorbij: Radio Pretoria en 
TLU SA, het equivalent 
van onze Boerenbond, 
maakten melding van de 
tussenkomst. Op de web-
stek van onze Europese 
fractie kan u de tussen-
komst van Philip Claeys 
herbekijken. 

Media en 
objectiviteit

De zogenaamde ‘nieuws-
monitor’ (Universiteit Ant-
werpen en KU Leuven) 
onderzocht de nieuws-
uitzendingen van VRT en 

VTM en concludeerde 
weinig verrassend dat de 
drie traditionele partijen 
het meeste aandacht krij-
gen. Wat betreft gemiddel-
de spreektijd, scoort het 
Vlaams Belang het laagst. 
Ook deze studie toont 
dus aan dat onze partij in 
de Vlaamse media onder-
vertegenwoordigd is. In de 
commissie Media pleitte 
Vlaams 
volksver-
tegen-
woordiger 
Wim 
Wienen 
ervoor 
dat de Vlaamse Regulator 
voor de Media (VRM) 
voortaan zou toezien op 
de objectiviteit van de 
politieke verslaggeving. 
Het Vlaams Belang wenst 
dat deze taak expliciet in 
het Mediadecreet wordt 
opgenomen - zoals dat 
bijvoorbeeld al het geval 
is in Frankrijk - en zal ter 
zake zelf een voorstel van 
decreet indienen. 

Wetsvoorstel 
anoniem bevallen 

Begin oktober werd een 
zuigeling gevonden in een 
Gentse parkeergarage. SP.a 

en Open VLD hielden een 
pleidooi voor wetgevend 
werk, maar lopen ook in-
zake de problematiek van 
het te vondeling leggen 
van pasgeborenen achter 
de feiten aan. Het Vlaams 
Belang was immers de 
eerste partij die het 
probleem 
aankaartte 
en reeds 
in 2005 
diende 
Kamerlid 
Alexan-
dra Colen een wetsvoor-
stel in om het naamloos 
bevallen wettelijk mogelijk 
te maken. Het wetsvoor-
stel, dat ook in 2008 geen 
gehoor vond bij de andere 
partijen, werd dan ook 
opnieuw ingediend.

Engels tweede taal? 

Met het controversi-
ele voorstel om van het 
Engels de tweede taal te 
maken in het middelbaar 
onderwijs, bewees minis-
ter Smet (SP.A) andermaal 
dat hij de kampioen is van 
de aankondigingspolitiek. 
Het Vlaams Belang kant 
zich alleszins tegen de so-
cialistische eenheidsworst. 
Voor onze partij primeert 

Uit de parlementen
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de keuzevrijheid: het is aan 
de ouders en de leerlin-
gen om te beslissen welke 
tweede taal zij verkiezen. 
Het ziet ernaar uit dat 
het voorstel van Smet een 
opstapje is naar de invoe-
ring van het zogenaamde 
immersieonderwijs. Voor 
het Vlaams Belang is het 
echter uitgesloten dat an-
dere vakken dan taalvak-
ken in een andere taal dan 
het Nederlands worden 
gegeven. “Wij ontkennen 
de troeven van meertalig-
heid niet, maar vinden dat 
de minister beter eerst 
werk zou maken van het 

wegwer-
ken van de 
nog steeds 
toene-
mende 
taalach-
terstand 

bij niet-Nederlandstaligen 
in ons onderwijs,” aldus 
Vlaams volksvertegen-
woordiger Gerda Van 
Steenberge.

Sluiting Opel 
Antwerpen 

Het is defi nitief: eind 
dit jaar sluit Opel Ant-
werpen de deuren. Bij 
de autobouwer werken 

1.370 mensen, maar het 
valt te vrezen dat ook de 
toeleveringssector in de 
klappen deelt. De Vlaamse 
regering en de vakbonden 
lieten uitschijnen alsof al-
leen GM verantwoordelijk 
is voor het mislukken van 
de zoektocht naar een 
overne-
mer. Maar 
Filip De-
winter en 
Jan Penris 
herinner-
den eraan 
dat de Vlaamse regering in 
maart - blijkbaar vergeefs 
- een reconversiegroep 
oprichtte met het oog 
op het aantrekken van 
nieuwe investeerders. De 
regering-Peeters moet de 
gebeurtenissen machte-
loos ondergaan. Om Vlaan-
deren te laten evolueren 
naar een kenniseconomie, 
pleiten Dewinter en 
Penris voor een aangepast 
beleid met onder meer 
gerichte investeringen in 
plaats van lineaire bespa-
ringen op onderzoek en 
ontwikkeling.

Brusselse 
regeerverklaring

Bij de voorstelling van de 

regeer-
verklaring 
in het 
Brussels 
Parlement 
spaarde 
volksver-
tegenwoordiger Domi-
niek Lootens zijn kritiek 
niet. Zo hekelde hij het feit 
dat Brussel blijft roe-
pen om extra geld, maar 
tegelijkertijd nog nooit zo 
weinig verantwoordelijk-
heidszin heeft getoond. 
Nog nooit was fundamen-
tele luiheid zo geïnstitu-
tionaliseerd in Brussel 
als vandaag. Zo schiet de 
regering zwaar tekort wat 
betreft armoedebestrij-
ding, blijft men uit electo-
rale redenen het alloch-
tone kiesvee pamperen 
en is het veiligheidsbeleid 
ronduit nefast te noemen. 
Bovendien is de positie 
van minister-president 
Charles Picqué (PS), die 
al te vaak de anti-Vlaamse 
kaart trekt, onhoudbaar 
geworden. Slotsom: de 
Brusselse regering is al-
lerminst in staat om op 
een weldoordachte manier 
de problemen van onze 
hoofdstad aan te pakken. 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Knuffelbeleid

Islamisering

Eerder dit jaar sloeg Universi-
teitsleraar Jaap Dronkers na-
gels met koppen door te stellen 
dat etnisch gemengde klassen 
nefast zijn voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Het Vlaams 
Belang trok op onderzoek en 
kwam tot de vaststelling dat 
het onderwijs gebukt gaat on-
der het lakse immigratiebeleid 
en de voortschrijdende islami-
sering. 

Zeker in onze grootsteden valt de 
vervreemding niet te ontkennen en 
dat weerspiegelt zich onder meer 

op de schoolbanken. In steden als Ant-
werpen, Gent en Brussel zijn zogenaam-
de ‘bruine’ scholen en klassen lang geen 
uitzondering meer. Zo is liefst 48 procent 
van de leerlingen in het Nederlandstalige 
Brusselse basisonderwijs van niet-Wester-
se origine. In de kleuterklas bedraagt dat 
percentage al 52 procent. In Antwerpse 
binnenstad spreekt bijna 60 procent van 
de leerlingen in het basisonderwijs thuis 
een andere taal dan het Nederlands. Veer-
tig procent van het totale aantal leerlingen 
in de lagere school is moslim. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat de gebrek-
kige taalkennis van heel wat jonge alloch-

tonen het lesgeven danig bemoeilijkt en 
de onderwijskwaliteit naar beneden haalt. 
Daarnaast zijn er dan nog de culturele pro-
blemen: heel wat moslimjongeren weige-
ren bijvoorbeeld om deel te nemen aan de 
sportlessen of gemengde activiteiten. Sek-
suele voorlichting en de evolutieleer van 
Darwin worden al te vaak vermeden in de 
lessen biologie, om de islamitische leer-
lingen niet tegen de borst te stuiten. En 
dan hebben we het nog niet gehad over de 
ramadan, een periode waarin scholen al te 
vaak hun lesschema aanpassen ten gunste 
van de moslims. 

‘Reine’ producten
Een ander verschijnsel is het serveren van 
halalbereid voedsel. Halalproducten zijn 
bereid volgens de islamitische gebruiken, 
die voorschrijven dat de producten ‘rein’ 
moeten zijn. Varkensvlees is verboden en 
andere dieren moeten onverdoofd, met 
hun hoofd in de richting van Mekka, ge-
slacht worden. Dergelijke rituele slach-
tingen zijn uiteraard in strijd met onze 
wetgeving inzake dierenwelzijn, maar 
voor moslims wordt een uitzondering ge-
maakt. Meer zelfs: tijdens het jaarlijkse 
Offerfeest worden in Vlaamse steden 
en gemeenten zelfs slachtplaatsen voor-
zien waar duizenden schapen op rituele 
wijze gekeeld worden. De kosten die de 
gemeenten daarvoor maken, zijn voor de 
belastingbetaler. 
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Achter de tralies
In 2007 lekte uit dat het Antwerpse stads-
onderwijs al jaren exclusief halalbereide 
gerechten serveert. In Brussel trok onze 
partij zelf op onderzoek en ondervroeg 
65 Nederlandstalige scholen. Brussels 
parlementslid Dominiek Lootens en 
voorzitter van Vlaams Belang Brussel 
Frédéric Erens stelden de resultaten voor 
op een persconferentie. 45 scholen lieten 
weten dat ze geen varkensvlees serveren 
omwille van ‘multiculturele motieven’. 
Twaalf procent biedt zelfs exclusief ha-
lalvoedsel aan. Het fenomeen beperkt 
zich hoegenaamd niet tot de schoolban-
ken. Zo bieden diverse warenhuisketens 
inmiddels al een uitgebreid gamma ha-
lalproducten aan en zijn er zelfs gevan-
geniskeukens die - al dan niet uitsluitend 
- halalvoedsel serveren, omdat de gevan-
genispopulatie voor een zeer groot deel 
uit moslims bestaat. Bovendien kondigde 
de federale overheidsdienst Justitie aan 
binnenkort opleidingen te organiseren 
die het gevangenispersoneel leren om-

De resultaten van het onderzoek in het Brussels onderwijs 
werden op 20 september voorgesteld aan de pers.

gaan met de ‘halal-problematiek’. Som-
mige gedetineerden zouden namelijk 
medicijnen weigeren omdat die dierlijke 
vetten zouden bevatten of niet halal zou-
den zijn…

Stop discriminatie!
De eisen en grillen van de islam worden 
steeds grotesker en hebben een almaar 
groter wordende invloed op onze manier 
van leven. Het is allemaal niet zo on-
schuldig als het lijkt: het serveren van - 
uitsluitend - halalproducten is niet enkel 
een discriminatie van niet-moslims, maar 
geeft extremistische moslims ook de ge-
legenheid hun streng-islamitische regels 
op te dringen aan zowel de moslimbevol-
king als de autochtone inwoners. Voor 
het Vlaams Belang moet dringend paal 
en perk gesteld worden aan het moslim-
vriendelijke knuffelbeleid. Vreemdelin-
gen die zich niet kunnen schikken naar 
onze manier van leven, moeten hun ge-
loof maar gaan belijden in hun land van 
herkomst. ■
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Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org
Voor enkele weken wer-
den de leden per brief 
uitgenodigd om het lid-
geld te hernieuwen voor 
2011.
Graag ontvangen wij de betalingen vóór 1 
december op de nationale bankrekening met 
vermelding van familienaam en lidnummer.

Geen brief ontvangen?
Neem dan snel contact op: 02 219 60 09
(vragen naar de ledenadministratie).
Nieuwe leden die lid werden na 1 juli krij-
gen het lidmaatschap 2011 gratis aangebo-
den. Ze dienen geen lidgeld te betalen voor 
volgend jaar en ontvingen dus ook geen uit-
nodiging.

Lidgeld 2011
al hernieuwd?al hernieuwd?al hernieuwd?al hernieuwd?al hernieuwd?al hernieuwd?

Steun de kerstpakkettenactie via 
overschrijving op bankrekening:

979-2397632-88 van
‘Huizen van Vlaamse solidariteit’

Steun de kerstpakkettenactie van 
vzw Voorpost

Rond de feestdagen bezorgen 
wij honderden 
kerstpakketten 
aan Vlamingen 
in nood.

Elk pakket heeft 
een minimum 
waarde van 
50 euro

11-11-11? Z11-Z11-Z11!
Armoede bestaat ook bij ons.

Zaterdag 27 november 2010
om 14.00 uur

De Pit
Platteput 16, 9255 Buggenhout

Nationale 
vormingsnamiddag 
voor mandatarissen 

en kaderleden

Programma

• Welkomstwoord en een blik op de 
politieke actualiteit door Barbara 
Pas, nationaal voorzitter VBJ

• Praktische sessie “Effectief 
schrijven” door Björn Roose

• Ideologische sessie: “Wat is 
nationalisme? Waarom zijn wij 
voor Vlaamse Onafhankelijkheid?” 
door Francis Van den Eynde, 
voorzitter VVBM

Inschrijving en informatie:

VVBM: tel. 02/209 23 12
vvbm@vlaamsbelang.org

of regiosecretariaat 
Dendermonde / Sint-Niklaas:

tel. 03/777 08 01
secretariaat.sintniklaas@

vlaamsbelang.org
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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

Goed GezinD

Het gezin zorgt voor zekerheid, geborgenheid en 
de opvoeding van de kinderen. Gezinnen vormen 
de band van solidariteit tussen de generaties, 

tussen het verleden en de toekomst. Zij zijn het beste 
kader om normen en waarden door te geven. Zij zijn 
een dam tegen egoïsme en materialisme, tegen onver-
schilligheid en tegen de toenemende agressie in onze 
maatschappij. Een gezinsvriendelijk klimaat is dan ook 
de beste voorwaarde en waarborg voor een gezonde 
samenleving.

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving en 
verdient alle steun. De Vlaams Belang Jongeren willen 
dan ook dat Vlaanderen een actief en gezinsvriendelijk 
beleid voert. Om dat pleidooi kracht bij te zetten, orga-
niseert VBJ in het najaar een eerste dag van het jonge 
gezin: ‘Goed GezinD’.

Op deze gezinsdag in Lier worden niet alleen korte toe-
spraken en heel wat kinderanimatie voorzien. U krijgt er 
tevens een toelichting over welk ziekenfonds de beste 

keuze is voor de jonge Vlaamse gezinnen 
van vandaag. Bovendien verwachten 
we er bezoek van niemand minder dan 
Sinterklaas. Plezier verzekerd, en dat 
voor het ganse gezin!

Alle praktische informatie vindt u terug 
op de achterfl ap van dit magazine.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

keuze is voor de jonge Vlaamse gezinnen 
van vandaag. Bovendien verwachten 
we er bezoek van niemand minder dan 
Sinterklaas. Plezier verzekerd, en dat 
voor het ganse gezin!

Alle praktische informatie vindt u terug 
op de achterfl ap van dit magazine.

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

Sinterklaas voorziet op de Goed GezinD-gezinsdag
geschenkjes voor de kinderen. Gelieve daartoe in 
te schrijven via

info@vbj.org of 02/219 27 28
(inschrijven kan t/m 17/11)

Sinterklaas voorziet op de Goed GezinD-gezinsdag
geschenkjes voor de kinderen. Gelieve daartoe in 
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dwars door VLAANDEREN
‘Gene zever’: 1 op de 6 jongeren
rijdt onder invloed van drugs

Maar liefst 1 op de 6 jongeren kruipt on-
der invloed van drugs achter het stuur. 
Deze cijfers tonen nog maar eens aan 
dat drugs voor jongeren een probleem 
vormen. Het instituut voor verkeersvei-
ligheid BIVV heeft dat intussen begrepen 
en lanceerde daarom vanaf oktober een 
‘snelle speekseltest’, die politieagenten 
in staat moet stellen om autobestuur-
ders te controleren op druggebruik. De 
nieuwe en makkelijk uitvoerbare test 
moet de strijd tegen drugs in het ver-
keer vereenvoudigen. ‘Gene zever’, zo 
klinkt het toepasselijk in de campagne 
die de nieuwe maatregel aankondigt. En 
‘gene zever’ is het inderdaad, zeker wat 
de verontrustende cijfers inzake het ge-
bruik van drugs door jongeren betreft. 
Het probleem is veel te lang ongemoeid 

gelaten. De maatregel komt dus hele-
maal niets te vroeg…

Vlaams Parlement:
word wakker en laat je horen!

Na een ellenlang zomerreces gingen de 
deuren van het Vlaams Parlement op-
nieuw open. Dat gebeurde zeker niet 
onopgemerkt: voor dag en dauw verza-
melden enkele Vlaams Belang Jongeren 
aan de ingang van het Vlaams Parlement 
en kleefden de deuren vol met de bood-
schap ‘Laat je horen voor een republiek 
Vlaanderen!’ De jongerenactie wou de 
Vlaamse regering uit haar zomerslaap 
halen. Terwijl de Belgische chaos aan-
sleept en inmiddels nooit geziene pro-
porties aanneemt, kijkt Vlaanderen pas-
sief toe aan de zijlijn. Nochtans is het 

hoog tijd dat de Vlaamse overheid werk 
maakt van een uitgewerkt alternatief 
voor het federale geklungel. Het is tijd 
voor een plan-B om uit de Belgische 
chaos te geraken. Tijd dus om wakker te 
worden en zich te laten horen!

22
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VBJ opgericht in Waarschoot

Door de activiteiten van de partij is er in 
het Meetjesland een groeiende interes-
se van jongeren voor het Vlaams Belang. 
Dat resulteerde alvast in de oprichting 
van een nieuwe Vlaams Belang Jongeren-
afdeling in de streek. Er bestaat al enige 
tijd een Evergemse afdeling en onder 
impuls van die werking en de lokale 
afdeling kwam daar nu een afdeling in 
Waarschoot bij.

VBJ Antwerpen zet nieuw werkjaar
‘fantastisch fout’ in

Eind sep-
t e m b e r 
o r g a n i -
s e e r d e 
VBJ  Ant-
w e r p e n 
zijn eer-
ste ‘Fan-
t a s t i s c h 
Foute Fuif ’ 
in Ekeren. 

Niet minder dan zo’n 250 feestvier-
ders haalden hun ‘foutste’ outfi t uit de 
kast en zakten af richting feestgedruis. 
Daar konden ze genieten van de meest 
foute muziek van de afgelopen decennia. 

Clowns, rappers, duivels, discokoningen 
en -koninginnen, een eeneiige tweeling 
verkleed als mekaar en Ushi passeerden 
de revue. Ook Filip Dewinter feestte 
mee. Het feestje duurde tot in de late 
(lees: vroege) uurtjes. De boog kan im-
mers niet altijd gespannen staan...

Wandeltocht VBJ regio Kortrijk

Begin oktober trokken de VBJ’ers van de 
regio Kortrijk hun wandelschoenen aan. 
Na een toespraak van nationaal jonge-
renvoorzitter Barbara Pas werd - gewa-

pend met regenjassen en paraplu’s - de 
VBJ-wandeltocht door Otegem aange-
vat.  8 kilometer en een deugddoende 
maaltijd later waren de deelnemers 
klaar voor de tweede spreker van de 
dag. Kamerlid Tanguy Veys besloot de 
aangename namiddag met een uiteen-
zetting over de regeringsonderhande-
lingen.

23
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Vlaams Belang Jongeren

T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00

VBJ-polo

heren/dames
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 12,50

VBJ-polo:
“Vlaanderen eerst”
Niet verkrijgbaar 
in de maat XXL 
€ 12,00

Pin
€ 1,00€ 1,00
Pin
€ 1,00
Pin

Affi ches,
pamfl etten en

balpen

heren/dames
Maten S-M-L-XL-XXL

Gratis

VBJ-zelfklever
€ 1,00

Sleutelhanger/ 
fl esopener
€ 2,50

Propagandamateriaal

VBJ-vlag
€ 10,00

T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00

24

GratisGratisGratisGratisGratisGratisGratis

Sticker
"VBJ houdt van Haram"

€ 0,50 Tafelvlag
€ 5

VBJ-pin
€ 1,50
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Vlaams Belang in actie

 Waals feest in Sint-Truiden
Als lid van de belgicistische organisatie B-Plus 
organiseerde de Truiense burgemeester Ludwig 
Vandenhove (SP.a) op 26 september een Waals 
feest in zijn stad. Dat feest werd gesponsord met 
belastinggeld, terwijl de Vlaamse feestdag elk 
jaar bijzonder sober wordt gevierd. Reden ge-
noeg voor Voorpost en het Vlaams Belang om 
protest te laten horen. Uiteindelijk kwamen in 
Sint-Truiden meer actievoerders opdagen dan 
genodigden van B-plus…

 Folders voor Vlaamse 
republiek

De afgelopen weken voerde het 
Vlaams Belang een grootschalige cam-
pagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. 
Tot half november zijn de 20m²-affi ches 
opvallend in het straatbeeld aanwezig. 
Daarnaast waren militanten en mandata-
rissen van het Vlaams Belang druk in de 
weer met het verspreiden van 500.000 fol-
ders die de Vlaamse republiek promoten. 

 Dwars door Wezembeek 
Op initiatief van het TaalAktieKomitee 
(TAK) trok een duizendtal Vlaams-natio-
nalisten midden september door de straten 
van Wezembeek-Oppem. Onder hen heel 
wat militanten en parlementsleden van het 
Vlaams Belang. De boodschap van TAK 
was duidelijk: “Vlaanderen heeft al te lang 
zijn eigen verfransing georganiseerd en 
betaald. De band tussen Franstalig Brus-
sel en franskiljons als de niet-benoemde 
burgemeester van Wezembeek-Oppem 
moet nu eindelijk maar eens doorgeknipt 
worden.”

weer met het verspreiden van 500.000 fol-

Tot half november zijn de 20m²-affi ches 
opvallend in het straatbeeld aanwezig. 
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Enquête

 Uw mening telt

In het septembernummer van 
Vlaams Belang Magazine vroe-
gen we uw medewerking door 
een enquête over het nieuwe 
blad in te vullen. U reageerde 
massaal.

De jongste weken regende het en-
quêteformulieren op de redactie. 
Via de post, fax en langs elektro-

nische weg maakte u uw mening over het 
nieuwe Vlaams Belang Magazine ken-
baar. Met enkele vormelijke aanpassingen 
en de introductie van nieuwe rubrieken 

werd het magazine begin dit jaar immers 
grondig vernieuwd. Onze leden deden 
hun reputatie van betrokken lezers alle eer 
aan: uiteindelijk mochten we meer dan 
400 reacties ontvangen.

Kleiner formaat
Het kleinere, eigentijdse formaat wordt 
geapprecieerd: 86 procent vindt de nieu-
we vorm prima (7 procent ‘te klein’). 
Daarnaast is 88 procent van mening dat 
de lengte van de artikels ‘net goed’ is (8 
procent antwoordde ‘te kort’, 4 procent 
‘te lang’). Aan de onderwerpen justitie 
en veiligheid, immigratie/islam en - in 

26
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mindere mate - economie en gezin mag 
voortaan nog meer aandacht worden be-
steed. 

Nieuwe rubrieken
Wat de nieuwe rubrieken betreft, blijken 
vooral de opiniebladzijden een schot in 
de roos. De bijdragen van onafhankelijke 
publicisten als Frank Thevissen, Johan 
Sanctorum, Paul Beliën, Luc Van Bal-
berghe en Filip Van Laenen worden door 
onze lezers duidelijk gesmaakt: liefst 92 
procent van de respondenten is uitermate 
tevreden over deze rubriek. De meeste 
rubrieken halen goede tot zeer goede 
scores, maar absolute uitschieters - met 
meer dan 90 procent - zijn ‘dossier’, ‘ac-
tua kort’ en ‘analyse’. Het maandelijkse 
vraaggesprek, sinds dit jaar terug van 
weggeweest, kan 89 procent van de lezers 

bekoren. Over de Zweedse puzzel zijn de 
meningen duidelijk verdeeld: net geen 60 
procent is tevreden, 24 procent ziet er niet 
direct een meerwaarde in en 17 procent 
ziet de puzzel het liefst verdwijnen. 

Tips en suggesties
Naast de naakte cijfers bereikten ons 
ook vele tientallen tips en constructieve 
commentaren. Onze redactie is nog be-
zig met de verwerking van alle gegevens, 
maar nu reeds valt op dat verschillende 
lezers vragende partij zijn voor een his-
torische rubriek zoals die tot vorig jaar 
bestond. Anderen polsen naar de moge-
lijkheid om een lezersbrievenrubriek in 
te voeren. Alle nuttige suggesties worden 
de komende weken op hun haalbaarheid 
getoetst en vanaf volgend jaar waar mo-
gelijk doorgevoerd. 

Best gewaardeerde
rubrieken:

1. Dossier -
 Opinie
2. Actua kort
3. Analyse
4. Vraaggesprek

Minst gewaardeerde
rubrieken:

1. Zweedse puzzel
2. Vlaams Belang 

Jongeren
3. Kalender
4. Ja & neen

Aan iedereen die reageerde op onze enquête: een welgemeende dank!
De winnaar van de webwinkelbon ter waarde van 25 euro is

William Heyndrickx uit Sint-Niklaas.

Best gewaardeerde
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 Peeters II: een balans

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

Minister-president Kris Peeters 
(CD&V) had het bij de opening 
van het parlementaire jaar 
voortdurend over “warmte” en 
“geluk” voor de Vlamingen. Dat 
hoog Bond Zonder Naam-ge-
halte moest vooral het gebrek 
aan beleid maskeren. 

Tijdens een persconferentie in het 
Vlaams Parlement maakte het 
Vlaams Belang een eigenzinnige 

balans op van één jaar regering-Peeters II. 
Onze fractie toonde via tien concrete pijn-
punten, waarvan we op deze bladzijden 
een beknopte samenvatting brengen, aan 
dat de Vlaamse regering helemaal geen 
krachtdadige bestuursploeg is. 

Regelneverij verlamt 
beleid
“Vlaanderen blijft vastlopen in zijn eigen 
regels, planlasten en uitbestedingen aan 
externe bureaus,” stelde fractieleider Filip 
Dewinter. Een hervorming van de admini-
stratie is er nog steeds niet en heeft onder 
meer tot gevolg dat sommige adviezen 
elkaar gewoon tegenspreken. Zelfs N-VA-
kopstuk Siegfried Bracke, wiens partij toch 
in de Vlaamse regering zit, uitte afgelopen 
zomer scherpe kritiek op de logge besluit-
vorming van de Vlaamse overheid. “Meer 
en meer krijg ik de indruk dat Vlaanderen 
in feite niet zo goed bestuurd wordt,” aldus 
Bracke. “Baseline is dat het in de wereld 
overal sneller en effi ciënter moet, maar 
dat de Vlaamse structuren ook eenvoudige 
beslissingen totaal onmogelijk dreigen te 
maken.” Eenzelfde geluid was ook te ho-
ren bij Voka-topman Luc De Bruyckere. 
“Vlaanderen wordt stilaan bestuurd door 
regelneven,” klonk het. Voor het Vlaams 
Belang is het alleszins hoog tijd dat er een 
substantiële vermindering komt van de ad-
ministratieve lasten, wetten en regels. 

Joris Van Hauthem: “Van een assertief 
Vlaams beleid is geen sprake.”
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Vlaanderen in actie?
Aan plannen heeft de Vlaamse regering 
geen gebrek. In de praktijk gaat het echter 
veelal om publiciteitsstunts - denken we 
maar aan het veelbesproken ‘Vlaande-
ren in Actie’-plan (VIA). Nochtans zijn 
drastische maatregelen nodig om onze 
economie aan te zwengelen. De cijfers 
liegen niet: onder Peeters II worden al 
acht maanden op rij faillissementsrecords 
opgetekend. Men kan echter niet voorbij 
aan het feit dat de Vlaamse regering met 
haar huidige bevoegdhedenpakket niet in 
staat is om een coherent sociaal-econo-
misch beleid te voeren. Onder meer het 
volledige arbeidsmarktbeleid dient drin-
gend naar Vlaanderen overgeheveld, maar 
het valt nog af te wachten of de federale 
onderhandelaars - met aan Vlaamse kant 

Marijke Dillen: “De wachtlijsten in de zorgsector
moeten dringend aangepakt worden.”

dezelfde partijen als degene die de dienst 
uitmaken in de Vlaamse regering - daar 
oren naar hebben. 

Wachtlijsten 
wegwerken
Om de wachtlijsten in de zorgsector aan te 
pakken, zijn er voor 656 miljoen euro bij-
komende middelen nodig. Dat becijferde 
het Vlaamse Agentschap voor Personen 
met een Handicap op het einde van de vo-
rige legislatuur. Intussen blijft het aantal 
(zorg)vragen - ook voor kinderopvang, 
rusthuizen (de zogenaamde RVT’s) en ser-
viceflats - toenemen. Marijke Dillen merk-
te op dat ook de huisvestingssector wordt 
gekenmerkt door ellenlange wachtlijsten. 
Niet minder dan 70.000 gezinnen staan op 
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Dossier

een wachtlijst. “De realisatie van nieuwe 
sociale woningen blijft een probleem,” al-
dus Dillen. “In 2009 werden nauwelijks 
1.328 sociale woningen opgeleverd. Dat is 
het laagste aantal in vijf jaar.” Marijke Dil-
len brak tevens een lans voor het versneld 
wegwerken van het prangende personeels-
tekort in de zorgsector.

Geen 
begrotingsoptimisme
Inzake de begroting is het Vlaams Be-
lang het principieel eens met het voor-
opgestelde besparingspad van Peeters en 
co: eind 2011 zou Vlaanderen een be-
grotingsevenwicht moeten bereiken. Dat 
Vlaanderen geen begrotingsoverschotten 
wil boeken om de Belgische schuld af te 

bouwen, is evenzeer een goede zaak. Wel 
kunnen vragen worden gesteld bij het op-
timisme van de Vlaamse regering, die er 
blijft van uitgaan het begrotingstekort dit 
jaar te kunnen beperken tot een half mil-
jard euro. Vlaams parlementslid Jan Pen-
ris wees erop dat een aantal parameters, 
onder meer het feit dat de budgetcontrole 
uitwees dat de uitgaven meer dan 1,3 mil-
jard euro hoger lagen dan de ontvangsten, 
eerder het tegendeel aangeeft. 

Inburgering: te 
vrijblijvend
Het inburgeringsbeleid van Peeters II 
is zonder meer een ramp. De erkenning 
van liefst 17 moskeeën, waarvan er in-
tussen al 6 gefinancierd worden door de 

Jan Penris: “Het Vlaams Belang blijft zich verzetten
tegen de erkenning van moskeeën.”

[Moskee]
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Vlaamse belastingbetalers, kan vanzelf-
sprekend niet op de goedkeuring van het 
Vlaams Belang rekenen. Bovendien is het 
inburgeringsbeleid veel te vrijblijvend, de 
sancties zijn ronduit lachwekkend en de 
deelnemers moeten geen enkele financi-
ele inspanning leveren. Jan Penris verdui-
delijkte dat dergelijke maatregelen haaks 
staan op het programma van het Vlaams 
Belang. Zoals bekend, bepleit onze partij 
een kordaat immigratiebeleid naar Deens 
en Nederlands model. Nieuwkomers moe-
ten eerst onze taal leren in hun land van 
herkomst. De immigranten moeten bo-
vendien een resultaatsverbintenis onder-
tekenen en zélf de nodige inspanningen 
leveren. Voor het overige wil onze partij 
een verplicht inburgeringsexamen dat ge-
koppeld is aan een verblijfsvergunning.

Assertief beleid blijft 
uit
Joris Van Hauthem bracht duidelijk in 
kaart dat deze regering haar belofte om 
een “assertief Vlaams beleid” te voeren 
allerminst heeft waargemaakt. Tegen de 
niet-naleving van de taalwetgeving in 
Brussel weigerde de Vlaamse regering 
bijvoorbeeld een belangenconflict in te 
roepen. Toen Jean-Luc Dehaene inzake 
BHV een ‘oplossing’ op tafel legde die 
een aanslag vormde op het territoriali-
teitsprincipe en zelfs aan de bevoegdhe-
den van de Vlaamse regering raakte, zwe-
gen de Vlaamse excellenties in alle talen. 
Nochtans is het principe ‘splitsen zonder 
prijs’ steeds het motto van de regering-
Peeters I geweest…

Boedelscheiding 
voorbereiden
Bovendien kunnen de voorstellen inzake 

Filip Dewinter: “Er is dringend nood 
aan drastische maatregelen om onze 

economie aan te zwengelen.”

de staatshervorming die tot nog toe door 
de Vlaamse onderhandelaars op tafel wer-
den gelegd op geen enkel moment de toets 
doorstaan met de resoluties van het Vlaams 
Parlement en de Octopusnota die bij het 
huidige regeerakkoord is gevoegd. Hoe de 
Vlaamse partijen op die manier de door 
hen beloofde ‘grote staatshervorming’ zul-
len realiseren, is voor het Vlaams Belang 
een raadsel. Het standpunt van onze partij 
is ter zake meer dan duidelijk: de Vlamin-
gen hoeven geen tijd en energie meer te 
steken in oeverloze onderhandelingen met 
de Franstaligen, maar dienen te opteren 
voor ‘plan B’. “Het is meer dan wenselijk 
dat de Vlaamse regering haar administratie 
de opdracht geeft de boedelscheiding voor 
te bereiden,” aldus Joris Van Hauthem. “De 
geesten zijn er rijp voor. Het zou onver-
geeflijk zijn dit momentum zomaar voorbij 
te laten gaan.” 
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 “Zwarte zondag”
 in Zweden

Opinie

Zondag 19 september was een his-
torische dag in Zweden, met de 
doorbraak van de “Zwedendemocra

ten”(Sverigedemokraterna, SD). De partij 
haalde 5,7% van de stemmen, zo goed als 
een verdubbeling tegenover vier jaar ge-
leden. Belangrijker was dat de partij voor 
de eerste keer boven de kiesdrempel uit 
kwam, en daarmee maar liefst twintig ver-
tegenwoordigers naar de Zweedse Rijks-
dag mag sturen. Bovendien kwam de par-
tij op de wip terecht tussen de conservatie-
ve alliantie van uittredend eerste minister 
Fredrik Reinfeldt en het rood-groene blok 
onder leiding van de sociaal-democrati-
sche Mona Sahlin. De partij hoopt daarom 
te kunnen wegen op het beleid van de ko-
mende regering, maar het is afwachten of 
dat werkelijk het geval zal zijn.

Wat voor vlees hebben we in de kuip met 
de Zwedendemocraten? De achtergrond 
van de partij is overduidelijk extreem-
rechts, lees: neo-nazistisch. Sinds de 

oprichting van de partij is daar echter al 
veel verandering in gekomen, en met het 
aantreden van de huidige partijvoorzitter 
Jimmie Åkesson werden de ruwe kantjes 
er radicaal afgeschaafd. Ook de samen-
werking over de Sont heen met de Deense 
Volkspartij heeft ervoor gezorgd dat er 
een werkbare partijstructuur op poten kon 
worden gezet. De samenwerking met de 
Deense Volkspartij is overigens niet zo-
maar toevallig: Zuid-Zweden speelt voor 
de Zwedendemocraten zowat dezelfde 
rol als Antwerpen voor het Vlaams Blok/
Belang heeft gespeeld. Het is immers 
daar dat het immigratiebeleid het meest 
ontspoord is, met onder meer ware no go-
zones in steden als Malmö.

Wat zich op 19 september in Zweden af-
speelde, heeft heel wat weg van “zwarte 
zondag” van 24 november 1991 in Vlaan-
deren. Door de verschillende contexten 
gaat de vergelijking natuurlijk niet hele-
maal op, al was het maar omdat Zweden 
niet “solidair” hoeft te zijn met een of an-
der buurvolk. Strikt genomen zouden we 
trouwens eerder moeten spreken van een 
“gele zondag”, aangezien geel de partij-
kleur is van de Zwedendemocraten, maar 
tegenstanders associëren hen uiteraard 
liefst met de kleuren bruin of zwart. Maar 
wie er in Vlaanderen bij was in 1991 viel 
deze herfst in Zweden van de ene flash-
back in de andere.

VBM 2010-11.indd   32 22/10/10   08:21



33

Zo was er op de Zweedse openbare om-
roep een levensgroot contrast tussen de 
manier waarop het extreem-linkse en 
extreem-feministische splinterpartijtje Fe-
ministisch Initiatief behandeld werd, en de 
Zwedendemocraten. Om deze partij kort 
te plaatsen: de lesbische partijvoorzitster 
Gudrun Schyman was ooit nog voorzits-
ter van de nog-steeds-niet-ex-communis-
tische Linkse Partij, en zou liefst van al 
heteroseksuele relaties bij wet verbieden 
omdat ze principieel een verkrachting van 
de vrouw zouden inhouden. De partij haal-
de deze keer een monsterscore van maar 
liefst 0,8%, maar aan het interview zal het 
zeker niet gelegen hebben. De journaliste 
van dienst - uiteraard een vrouw om niet 
onnodig te provoceren - voelde zich dui-
delijk in haar nopjes, en het leek wel of 
zij en de partijvoorzitster hartsvriendinnen 
waren, zoals zij daar wat stonden te gie-
chelen, ja zelfs bijna te knuffelen voor de 
camera.

Het interview bij de Zwedendemocraten 
daarentegen verliep een stuk stroever. 
Om te beginnen lag het er vingerdik op 
dat de journalist ferm tegen zijn zin naar 
het lokaal van de Zwedendemocraten was 
gestuurd. Hij zag er zowaar zelfs fysisch 
onwel uit! Verder vond men het nodig om 
tijdens het interview even een “picture 
in picture” door te voeren: in het kleine 
beeld links bovenaan het interview; in het 
grote beeld een sfeerbeeld van bij de soci-
aal-democratische partij. Niet dat er daar 
iets bijzonders te zien was, buiten enkele 
verveelde en zure militanten die nog zaten 
te verteren dat hun partij ondanks vier jaar 
oppositie toch weer vier procent verloren 
had. Waarom dan niet gewoon het inter-
view op het volledige scherm weergeven? 
Vond de redacteur het al meer dan welle-
tjes dat er iemand van de Zwedendemocra-
ten in beeld kwam, dat hij een beetje wou 
compenseren met enkele sociaal-demo-
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cratische militanten? Of was hij bang dat 
in de vele Zweedse huiskamers het beeld 
langs rechts uit het tv-toestel zou vallen 
als iemand van de Zwedendemocraten al 
te lang ongestoord zijn zeg mocht doen?

Qua stijl leek het wel of de journalist ooit 
nog bij de VRT op stage was geweest, al 
ontbraken de ergerlijke onderbrekingen 
waar onze geliefde openbare omroep een 
patent op heeft. Onzakelijkheden waren 
er echter genoeg. Zo merkte de journalist 
op dat er toch wel opvallend weinig vrou-
wen in het lokaal aanwezig waren of op 
de kieslijsten hadden gestaan. Alsof dat 
iets af zou doen aan de ideologie van de 
Zwedendemocraten. Alsof niet iedere kij-
ker kon vaststellen dat er wel degelijk een 
aantal vrouwen rondliepen. (En voor de 
speciaal geïnteresseerden: ze mochten er 
wezen ook) En alsof de verklaring niet te 
zoeken was bij de algemene klopjacht op 
mandatarissen en militanten van de Zwe-
dendemocraten, die, dat mag toch eens ge-
zegd worden, vrouwen meer nog dan man-
nen afschrikt om op zo’n “aangebrande” 

Opinie

lijst te gaan staan. Ik heb trouwens nog 
nooit een journalist iemand van een linkse 
partij voor de voeten weten gooien dat er 
bij hen toch wel relatief weinig mannen 
op de lijst zouden staan, of het was met 
een dikke knipoog en om aan te tonen hoe 
sympathiek die partij toch wel is.

Vlak na het interview werd er dan in de 
studio nog even doorgeboomd over de 
Zwedendemocraten met Rossana Di-
namarca van de Linkse Partij. En zij 
mocht natuurlijk eens uitgebreid haar gal 
spuwen. Diezelfde Linkse Partij vaardigt 
wel al jarenlang parlementsleden af die 
het communisme niet willen afzweren, 
maar niemand die zou durven suggere-
ren dat dát een gevaar voor de democratie 
zou kunnen inhouden. Een groepje parle-
mentsleden echter, dat op alle mogelijke 
manieren uitgesloten zal worden van elke 
parlementscommissie omdat ze een beetje 
kritisch staan tegenover het huidige im-
migratiebeleid, dat is natuurlijk wel een 
ramp. De Linkse Partij eindigde trouwens 
0,1% onder het resultaat van de Zweden-
democraten, maar ook dat hield haar ab-
soluut niet tegen om eens goed haar gang 
te gaan.

Kwam ook opvallend strijdvaardig uit 
de hoek: Mona Sahlin, voorzitster van 
de sociaal-democratische partij. Zij had 
daar nochtans weinig reden toe, want haar 
partij verloor vier procent, een verlies dat 
in grote mate aan haar persoonlijk toege-
schreven werd. In haar toespraak stelde 
ze dat er die avond “niemand gewonnen 
had”. Merkwaardige stelling als reactie 
op de overwinning van de Zwedendemo-
craten, maar misschien is die partij voor 
haar “niemand”. Bovendien liet zij in haar 
toespraak stevig doorschijnen dat zij de 
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

komende jaren de strijd zou aanbinden 
met het “racisme”. Versta de Zwedende-
mocraten dus. Maar zou het kunnen dat 
die strijd ook de bloedarmoede aan de top 
van de sociaal-democraten moet camou-
fleren, één van de factoren die bijdroeg tot 
het zware verlies van die partij? En ver-
der ook het ideologische failliet, want on-
danks economische crisis en vier jaar op-
positie zakte de partij naar een historisch 
dieptepunt.

Tijdens de eerste zitting van de Rijksdag 
gaven de rood-groene partijen overigens al 
een voorsmaakje van hoe zij de strijd te-
gen de Zwedendemocraten praktisch den-
ken te gaan voeren. Twee kandidaten dien-
den zich aan om voorzitter te worden: Per 
Westerberg uit het conservatieve kamp, en 
Kent Härstedt uit het rood-groene. Pro-
bleem was natuurlijk dat geen van beide 
verkozen wou worden dankzij de stemmen 
van de Zwedendemocraten, en al zeker 
Kent Härstedt niet. Wat was de oplossing? 
Een toevallige plaspauze van enkele rood-
groene parlementsleden, een beetje zoals 
Geert Lambert in 2005 in de Belgische 
Kamer al eens voordeed. De stemmen 
van de Zwedendemocraten gaven daar-
mee geen doorslag, tot grote tevredenheid 
van Per Westerberg die herkozen werd. 
En de rood-groene partijen, die de stem-
ming verloren. Achteraf verklaarde Mona 
Sahlin dat als de Zwedendemocraten iets 
zochten achter de timing van de plaspau-
ze, dat vooral hun paranoia zou aantonen. 
In 2014 zullen we weten hoe effectief haar 
strijd tegen de Zwedendemocraten zal ge-
weest zijn. 

Filip van Laenen
De auteur is redacteur van 

The Brussels Journal
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 Ruk naar rechts

Buitenland

37

De regeringsvorming liep ook in Neder-
land niet van een leien dakje. Alle linkse 
partijen hielden tot het laatste ogenblik 
vast aan hun droom van ‘Paars plus’, een 
grote linkse coalitie van liberalen, soci-
alisten en groenen. Dat was ook de dui-
delijke wens van koningin Beatrix, maar 
het mocht niet zijn. De liberale premier 
Marc Rutte besefte dat zijn VVD daarmee 
de kiezers voor het blok zou zetten en uit-
eindelijk politieke zelfmoord zou plegen. 
En dus werd er gekozen voor het ‘Deen-
se model’. Binnen het zwaargehavende 
christendemocratische CDA probeerden 
enkele dissidenten en linkse prominen-
ten het gedoogakkoord nog stokken in de 
wielen te steken, maar die poging strand-
de. Het VVD-CDA-kabinet met de steun 
van Geert Wilders heeft in het parlement 
een krappe meerderheid (twee zetels) 
en dus is het nog de vraag of deze rege-
ring lang in het zadel kan blijven. Maar 

dat zijn zorgen voor later. Intussen mag 
rechts - om de woorden van premier Rutte 
te gebruiken - “de vingers afl ikken.”

Moedig
Dat de nieuwe bewindsploeg zware be-
zuinigingen gaat doorvoeren (17 miljard 
euro), was onvermijdelijk en ook aange-
kondigd. Het ambtenarenapparaat wordt 
afgebouwd en het parlement fors afge-
slankt. Verder wil de regering fl ink snoei-
en in wat Wilders “linkse hobby’s” heeft 
genoemd: de multiculturele sector, de 
openbare omroep en ontwikkelingshulp
(-1 miljard euro). Dat leidt tot zure reac-
ties in de rode snoepwinkel, maar verder is 
niemand daar rouwig om. De fi les worden 
eindelijk aangepakt. De vennootschaps-
belasting gaat omlaag en het kabinet wil 
een einde maken aan de administratieve 
rompslomp en regelneverij. Alain Mouton 

Er waait een nieuwe wind door Nederland. Het land met het op-
gestoken vingertje, het zelfverklaarde wereldgeweten, maakt 
een stevige ruk naar rechts en krijgt een minderheidskabinet 
met de gedoogsteun van de Partij Voor de Vrijheid. Geen cordon 
sanitaire bij onze noorderburen. Het kabinet kan nu afrekenen 
met de kwalijke erfenis van de linkse kerk. Overlast en crimina-
liteit zullen hard aangepakt worden. Immigratie en gezinsher-
eniging worden aan banden gelegd, de islamisering terugge-
drongen.
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schrijft in Trends dat het regeerakkoord 
voor ondernemers “bijzonder lekker 
smaakt” en dat Nederland sociaalecono-
misch “een gidsland” kan zijn voor België 
en Vlaanderen. Het kabinet heeft ook aan 
de kleine man gedacht. Job Cohen - voor-
man van de socialistische PvdA - gooide 
zelfs een bloemetje naar Wilders omdat 
hij ervoor zorgde 
dat er niet geraakt 
werd aan de ver-
zorgingsstaat. En 
voor de ouderen-
zorg wordt een 
extraatje van 1 
miljard euro opzij 
gelegd. Voor elk 
wat wils. Maar 
het was natuurlijk 
vooral uitkijken of 
Wilders zijn stem-
pel zou kunnen drukken op Justitie en het 
immigratie- en integratiebeleid. Ja, en of.

Lik op stuk
“Wie een inbreker betrapt in zijn huis en 
die een ferme tik geeft in afwachting van 
de politie, gaat daarvoor niet meer in de 
cel. Voortaan is het de crimineel die de ge-
vangenis in gaat.” Met die forse uitspraak 
bij het bekendmaken van het politiek ak-
koord zette Rutte meteen de toon. “Dit 
hebben we al jaren niet meer gehoord,” 
schreef editorialist Luc Van der Kelen ge-
schrokken, “tenzij op een congres van het 
Vlaams Belang.” Er worden 3000 extra 
agenten aangeworven die de criminaliteit 
hard moeten aanpakken en ervoor moeten 
zorgen dat de brave burger weer met een 
gerust hart de straat op kan. Justitie wil 
niet langer wegkijken. Zo komen er mi-
nimumstraffen voor recidivisten. Het mag 

duidelijk zijn. De fl uwelen handschoen 
gaat in de kast, ook in het asiel- en im-
migratiebeleid. 

Integratie
De nieuwe Nederlandse regering maakt 
zich sterk dat ze het aantal immigran-

ten en asielzoe-
kers de komende 
jaren drastisch 
zal terugdringen 
(-50%). Er ko-
men maatregelen 
tegen schijn- en 
importhuwelijken 
en gezinshereni-
ging wordt een 
stuk moeilijker. 
Illegaal verblijf 
wordt strafbaar. 

Nieuwkomers krijgen een tijdelijke ver-
blijfsvergunning en moeten een inbur-
geringsproef afl eggen. Die proef moeten 
ze ook zelf bekostigen en wie niet slaagt, 
verliest zijn vergunning. Dat geldt ook 
voor allochtone criminelen die sneller het 
land zullen uitgezet worden. Het kabinet 
maakt een einde aan het voorrangsbeleid 
voor allochtonen: “selectie moet plaats-
vinden op basis van kwaliteit.” Gedaan 
met de betutteling. 

Islam
Om de sluipende islamisering een halt toe 
te roepen, komt er een algemeen boerka-
verbod en een hoofddoekenverbod bij po-
litie en Justitie. Haatzaaiende imams krij-
gen een enkele vliegtuigreis naar het land 
van herkomst. Subsidies aan allochtone 
organisaties die de integratie tegenwer-
ken, worden afgeschaft. Goed zo, denk je 

Welkom
in

Nederland
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dan. Waarom is niemand daar eerder op 
gekomen? Sommigen noemen de maatre-
gelen ‘extreem rechts’, maar misschien is 
het gewoon gezond verstand. Critici zeg-
gen wel dat het strenge immigratie- en 
integratiebeleid zal stranden op Europese 
verdragen, maar het kabinet legt zich daar 
niet zomaar bij neer. Als Europese richt-
lijnen in strijd zijn met de Nederlandse 
belangen, wil de regering zich inzetten 
voor een herziening van die verdragen. 

Links
In feite zou links de koerswijziging in 
Nederland moeten toejuichen, want de 
aangekondigde maatregelen zijn nodig. 
Om de sociale zekerheid te redden (soci-
ale zekerheid en open grenzen gaan niet 
samen), de manke integratie een kans te 
geven en de samenleving weer leefbaar te 
maken. Maar het mag niet baten. Niet Ne-
derland maar de linkse elite is het noor-
den kwijt. Karikaturale verwijzingen naar 
WOII en van frustratie doorspekte scheld-
partijen, verder dan dat komt links niet 
meer. Scheldpartijen aan het adres van 
politici die met Wilders in zee gaan,  aan 
Wilders zelf én aan zijn kiezers. De tries-
te hoofdvogel werd daarbij afgeschoten 
door auteur Anil Ramdas. Die maakte de 
aanhang van de PVV in een opiniestuk uit 
voor ‘white trash’. Blank uitschot! Geluk-
kig heeft Ramdas een kleurtje en wordt 
hij dus niet vervolgd voor racisme…

De bekende journalist Joost Zwagerman 
schrijft dat de woedeaanvallen de ideolo-
gische leegte van links moeten toedekken. 
Zij hebben immers geen bevredigend ant-
woord op de grote maatschappelijke pro-
blemen die zich vaak situeren rond “de 3 
i’s”: immigratie, integratie en islam. Wil-

ders is niet de oorzaak van de maatschap-
pelijke tweedeling, die was er al. Journa-
list René van Rijckevorsel stelt dat veel 
autochtone kiezers zich in de steek gela-
ten voelen door de traditionele partijen 
die zich - tegen beter weten in - vastklam-
p(t)en aan een multiculturele droom-
wereld: “Ondanks de politieke agitprop 
dat hun komst een multiculturele verrij-
king betekende, willen en kunnen steeds 
minder Nederlanders solidair zijn met 
sloebers die in soepjurken over de stoep 
schuifelen, het Nederlands niet machtig 
zijn, wel profi teren van de royale uitkerin-
gen, maar intussen de Nederlandse staat 
en zijn burgers verachten.” Zo klaar en 
duidelijk zien we dat hier in de pers nog 
niet verschijnen. 

Vlaams Belang
Rutte en Wilders hebben goed naar de 
kiezer geluisterd. Hun beleid weerspiegelt 
de wensen van een ruime meerderheid in 
Nederland - en wellicht doet dát nog het 
meeste pijn in linkse hoek. Denemarken 
en Nederland bewijzen dat een rechtse 
partij kan zorgen voor een historische 
trendbreuk en de noodzakelijke koers-
wijziging. Het regeer- en gedoogakkoord 
in Den Haag lijkt zo weggeknipt uit het 
partijprogramma van het Vlaams Belang. 
Dat toont aan dat onze voorstellen inzake 
veiligheid, immigratie, integratie en asiel 
realistisch zijn en ook werken. Het gekke 
van de zaak is dat het Vlaams Blok des-
tijds voor dergelijke voorstellen door een 
Belgische rechtbank werd veroordeeld. 
Ook Geert Wilders zat in oktober in het 
beklaagdenbankje op beschuldiging van 
‘racisme’, ‘groepsbelediging’ en ‘haat-
zaaien’. Hoe dát politieke proces is afge-
lopen, leest u een volgende keer. 
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 Neen

Eind vorige maand maakte uittredend 
premier Leterme (CD&V) bekend dat

nog maar eens 2.000 extra plaatsen
zullen worden vrijgemaakt om de
aanzwellende stroom asielzoekers
op te vangen. Daarnaast verblijven

nog altijd een duizendtal asielzoekers
op hotel, wat de belastingbetaler al

meer dan 16 miljoen euro kostte. 
Het jaarbudget van Fedasil is dit
jaar opgelopen tot 366 miljoen

euro en voor volgend jaar vraagt
het agentschap voor de opvang van
asielzoekers zelfs 430 miljoen euro.

Ondertussen trekken verschillende
OCMW-voorzitters aan de alarmbel. 

Immigratie (gezinshereniging, 
asielaanvragen en regularisatie) blijkt

immers de hoofdoorzaak van de
duizelingwekkende stijging van het

aantal steuntrekkers.

VBM 2010-11.indd   40 22/10/10   08:21



41

 Ja

Voor het Vlaams Belang is de
aanslepende malaise zonder meer het

gevolg van het gevoerde open grenzen-
beleid. “Met de regularisatie van zo’n

60.000 illegalen heeft de regering
een duidelijke boodschap de wereld

ingestuurd. Wie lang genoeg volhoudt,
mag uiteindelijk blijven, krijgt toegang
tot de sociale zekerheid en zicht op
een Belgisch paspoort. Daarna kan

men ook nog eens verwanten laten
overkomen naar dit land van melk en

honing. Een betere publiciteit voor
OCMW-België is nauwelijks denkbaar”, 

aldus Vlaams Belang-Kamerlid
Filip De Man.

Het Vlaams Belang eist een kordate
immigratiepolitiek naar Nederlands

en Deens model met een waterdichte
immigratiestop en de repatriëring van

illegale en criminele vreemdelingen. 

41

VBM 2010-11.indd   41 22/10/10   08:21



42

Boek & tijdschrift

Het Antwerpse Athe-
neum werd de voorbije 
jaren geconfronteerd 
met de niet te stuiten 
opmars van islamitische 
hoofddoeken, in alle 
kleuren en formaten. 
Uiteindelijk werd de 
hoofddoek een vlag die 
het terrein afbakent tus-
sen gelovigen en niet-
gelovigen, tussen goede 
en slechte moslims. Om 
weerwerk te bieden aan 
de toenemende druk 
van moslimextremisten 
kondigde de school in 
2009 een hoofddoeken-
verbod af. Dat zorgde 
voor woelige protestac-
ties binnen en buiten de 
schoolmuren. Directrice 
Karin Heremans doet in 
haar boek het relaas. Ze 
beschrijft hoe ze zich om 
de tuin liet leiden door 
imam Nordine Taouil die 
de leerlingen ophitste en 
opriep tot een school-
boycot: ‘De islam is aan 
expansie toe. Men is 
bang van ons. Dit is de 
wil van Allah!’ Waarop 
de leerlingen ‘Allahu Ak-
bar’ scandeerden. “Die 

 Hoofddoeken in het onderwijs

avond heb ik met een 
klein hartje naar de 
televisie gekeken”, 
schrijft Heremans. 
“Er werd natuurlijk 
verslag gedaan van de 
gebeurtenissen, maar de 
sterkste beelden - zoals 
een speelplaats die op 
de knieën gaat om Allah 
te loven - heeft men niet 
getoond.” Op verzoek 
van Heremans en enkele 
‘progressieve moslims’. 
Heremans noemt dat de 
‘verantwoordelijkheidszin 
van de pers’, maar an-
deren zullen het eerder 
censuur noemen. Maar 
terug naar de bood-
schap. Karin Heremans 
verdedigt in haar boek 
het nieuwe schoolregle-
ment en pleit voor een 
algemeen hoofddoeken-
verbod in alle netten. 
Een beslissing die volgens 
haar in het parlement 
moet genomen worden. 
Heremans zegt verstandi-

van Heremans en enkele 

gebeurtenissen, maar de 

te loven - heeft men niet 

van Heremans en enkele 

te loven - heeft men niet 

van Heremans en enkele 

Een tip van de sluier
Karin Heremans

Uitgeverij Houtekiet, 160 blz.
ISBN 978-90-8924-139-9 

ge dingen, maar kan haar 
linkse roots duidelijk niet 
verloochenen. Zo schrijft 
ze de radicalisering van 
moslimjongeren vooral 
toe aan discriminatie en 
sociale achterstelling. 
Ook nadat ze frontaal 
op de muren van de di-
versiteit is gebotst, blijft 
ze rotsvast geloven in de 
multiculturele verrijking 
en in de vredelievendheid 
van de islam. Ayaan Hirsi 
Ali, Waffa Sultan en vele 
anderen weten intussen 
wel beter. 
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Zogezegd

“België is het beloofde land voor Oost-Europese gelukzoekers die met valse pa-
pieren aan een verblijfsvergunning geraken en daarmee meteen naar het OCMW 
stappen.”

Redacteur Ine Renson
in De Tijd, 2 oktober 2010

“De asiel- en migratiepolitiek van het laatste decennium is rampzalig. In de hele 
wereld wordt reclame gemaakt voor de Belgische vetpotten. Als je dit land binnen-
geraakt, ben je voor 99 procent zeker dat je er kunt blijven.”

Hoofdredacteur Paul Geudens
in Gazet van Antwerpen, 8 oktober 2010

“De N-VA is een linkse partij.”

N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke
in De Standaard, 9 oktober 2010

“Je kan niet ontkennen dat de onafhankelijkheid dichterbij komt door de huidige im-
passe. Als je me dat een jaar geleden had gevraagd, had ik dat weggelachen. Nu sluit 
ik echt niet uit dat het ervan komt. En velen met mij. Dat is veelzeggend.”

Politicoloog Carl Devos
in P-Magazine, 19 oktober 2010

Door de lakse immigratiepolitiek trekt België 
beduidend meer asielzoekers aan dan andere 
Europese landen. Wanneer men het aantal 
asielaanvragen bekijkt in verhouding tot de 
bevolking en de oppervlakte van het land, is 
België ondertussen Europese koploper. 
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	 Opstijgend	vocht
	 Vochtige	muren
	 Loskomend	behang
	 Afschilfering	van	verf
	 Schimmelvorming
	 Zoutvorming
	 Gezondheidsproblemen
	 Moeilijk	te	verwarmen	ruimtes

	 Water	in	de	kelder
	 Afbrokkelende	muren
	 Loskomende	verflagen
	 Gescheurde	vloerplaat
	 Insijpeling	van	water
	 Muffe	geur
	 Of	u	wil	van	uw	kelder	

	 een	nuttige	ruimte	maken

	 Condensproblemen
	 Natte	ramen
	 Muffe	geur
	 Vochtige	muren
	 Schimmelvorming
	 Zwarte	schimmel
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WIJ BIEDEN u  DÉ OplOSSING VOOR:WIJ BIEDEN

Vochtbestrijding tibas 

is	een	gespecialiseerd	bedrijf	in	

vochtbestrijding	met	gediplomeerde	

en	ervaren	specialisten,	in	

combinatie	met	onze	gecertificeerde	

producten	bieden	we	u	een	

gegarandeerde	oplossing	aan	tegen	

een	eerlijke	prijs.

 onze troeVen:
	 Gel	tegen	opstijgend	vocht	met	een	

	 oncentraat	van	maar	liefst 85%	!
	 Zeer	stipt in	uitvoering
	 Proper	achterlaten	na	de	werken
	 Indien	gewenst	hulp	

	 voor	en	na	de	werken
	 Veel referenties
	 Bij	u in de buurt
	 eerlijke	prijzen
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Naam:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat:	................................................................................................................................................................................................................................... 	 Nummer:	...................................

Postcode:	.................................................................................................	 Gemeente:	.........................................................................................................................................................

Tel/gsm:	.....................................................................................................	 Email:	.....................................................................................................................................................................
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	ik	ben	eigenaar			-				ik	ben	huurder

Ik	wens	een	vrijblijvende	offerte	voor	de	behandeling	van:	
	vochtige	muren	 -	 	kelder
	schimmel/condens	 -	 	gevel

Terugsturen	in	een	gefrankeerde	omslag	naar	onze	hoofdzetel:
Vochtbestrijding	Tibas	bvba
Nijvendries	17		-		2890	Sint-Amands

GRATISOffERTE0800 62 136
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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.
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Kalender

VRIJDAG 5 NOVEMBER 
BERCHEM. Kwis in zaal 
Gietschotel. Inl.: A. Cleymans, 
03/231.08.45. 
ZATERDAG 6 NOVEMBER 
ANTWERPEN. Jaarlijkse 
Vlaamse Zielendienst met 
Eerw. Pater H. Dupré en het 
Scheldekoor olv. J. Fossey in 
Sint-Walburgiskerk, Volkstr. 
om 11u. Org. en inl.: Borms-
huis, 03/238.27.49.
HALLE. 10de eetfestijn - 
Vlaamse karbonaden in 
Alsput, Alsputweg 108 om 
11.30u. Inl.: W. Vandermaeten, 
0475/44.89.58. 
LOKEREN. Crimiwande-
ling. Afspraak aan politie-
commissariaat, Oude Vismijn 
34 om 16u. Inl.: L. Van Boven, 
0473/23.34.99. 
BOOM. Kip met friet-
avond met W. Wienen 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. 
WOENSDAG 10 NOVEMBER 
DUFFEL. Kroegentocht. 
Org.: VBJ Mechelen-Lier. Inl.: 
K. Radulescu, 0499/08.61.94. 
VRIJDAG 12 NOVEMBER 
LOVENDEGEM. Satékaar-
ting in café Family, Kas-
teeldreef 14 om 19u. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88. 
TIENEN. Bowlingavond in 
Acro, Leuvenselaan 472 om 
20u. Org.: VB en VBJ Tienen. Inl.: 
W. Van Dijck, 0475/70.32.86. 

ANTWERPEN. Brabobar 
met nieuw verkozen praeses-
sen van NSV!, NJSV en KVHV 
in zaal Van Maerlant, Van 
Maerlantstr. 14 om 20u. 
ZATERDAG 13 NOVEMBER 
KAMPENHOUT. Eetfestijn 
in Parochiezaal, Bogaertstr., 
Nederokkerzeel van 11.30 
tot 21u. Inl.: M. Fannes, 
0496/55.73.36. 
RUMST. Breughelfestijn 
in zaal ‘t Hof van Lachenen, 
Mechelsestwg. 81 om 17u. Inl.: 
H. Vollebergh, 015/31.32.11. 
TEMSE. Eetfestijn in paro-
chiezaal Velle, Velle 127 van 
18 tot 21u. Inl.: A. Peeters, 
0477/39.89.31. 
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 to 20u. Inl.: L. 
Vissers, 0479/65.21.53. 
VRIJDAG 19 NOVEMBER 
LOVENDEGEM. Hutsepot-
avond in café Family, Kas-
teeldreef 14 om 19u. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88. 
BEVEREN. Gespreksavond 
over haven- en mobili-
teitsproblematiek in de 
Waaslandhaven met J. Pen-
ris in De Gekke Haan, Hoog 
Kallostr. 25, Kallo om 20u. Inl.: 
J. Schelfhout, 0475/69.97.26. 
ZATERDAG 20 NOVEMBER 
KONTICH. Jaarlijks afde-
lingsfeest met buffet in 
Zaal Berkenhof, Waarloos. 
Inl.: M. Van Den Eynde , 
0476/47.43.33. 

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. Grote textiel-
kaarting en teerlingbak 
met tombola in café 
d’Hooimitte, Vlasbloemstr. 
3 om 16u. Inl.: W. Depauw, 
0470/07.30.91. 
ANTWERPEN. Kaas- en 
wijnavond in zaal Van Maer-
lant, Van Maerlantstr. 14 om 
19.30u. Inl.: 03/231.08.45. 
TERNAT. 4de Forza Flan-
dria kwis in parochiezaal 
Sint-Jozef, Dahlialaan 1 
om 20u. Inl.: T. Schelfhout, 
0476/62.92.09. 
IZEGEM. Jaarlijks hutse-
potfestijn met A. Van der-
meersch in zaal ‘t Nieuw Ge-
meentehuis, Kachtem om 20u. 
Inl.: S. Sintobin, 0495/36.00.75. 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 
KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting en teerlingbak met 
tombola in café d’Hooimitte, 
Vlasbloemstr. 3 om 16u. Inl.: W. 
Depauw, 0470/07.30.91. 
WILLEBROEK. Goulashavond 
in Chalet De Schobbejak, Aca-
cialei om 18u. Inl.: K. Eeraerts, 
0476/40.64.30. 
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MOERBEKE-WAAS. 6de 
eetfestijn met J. Deckmyn 
in zaal New Galaxy, Statie-
str. 1 om 19u. Inl.: E. Coupé, 
09/346.64.89. 
ROESELARE. Spreekavond 
‘Schaft Vlaanderen zich-
zelf af?’ met F. De Man in De 
Gezelle, Stationsplein 48 om 
20u. Org.: VBJ Mandel. Inl.: P. 
Logghe, 0485/36.61.52. 
ZONDAG 28 NOVEMBER 
BERINGEN. Spaghetti-
festijn in De Kardijk, Burg. 
Heymansplein 14 van 12 
tot 20u. Inl.: R. Verbeeck, 
0478/46.17.16. 
ZATERDAG 4 DECEMBER 
IEPER. 3de Kerstuitstap 
naar Reims. Samenkomst 
aan het station om 7.30u. Inl.: 
N. Six, 0479/30.41.01. 
DILBEEK. Kippenfestijn in 
CC Solleveld, Solleveldweg, 
Sint-Martens-Bodegem om 
17.30u. 
VRIJDAG 10 DECEMBER 
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hertshage van 18 
tot 22u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
GENT-MUIDE. Oldies- en 
schlageravond in Buurt-
loods, Patrijsstr. 10 om 
19u. Inl.: F. Van den Eynde, 
0477/42.65.25. 
ZATERDAG 11 DECEMBER 
TIENEN. Bezoek Kerst-
markt van Bernkastel-
Kues. Inl.: B. Canderbeek, 
0476/20.63.07. 
ANTWERPEN. Opening 
Kerstmarkt met B. Valkeniers 
in zaal Van Maerlant, Van Maer-
lantstr. 14. Inl.: 03/231.08.45. 
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hertshage van 18 

tot 22u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
ZONDAG 12 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt 
in zaal Van Maerlant, Van Maer-
lantstr. 14. Inl.: 03/231.08.45.
AALST. Eetfestijn in zaal 
Chopin, Hersthage van 11.30 
tot 15u. Inl.: S. Herman, 
0495/89.70.18. 
LIER. Hooiktse kippen in 
Parochiecentrum Koningshof, 
Mechelbaan 22, Konings-
hooikt om 12u. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
ZEDELGEM. Boekvoorstel-
ling ‘Vakbondistan’ met 
R. Verreycken in zaal Jonk-
hove, Aartrijkestr. 9, Aartrijke 
om 11u. Inl.: D. Sneppe, 
0496/08.29.34.
MAANDAG 13 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14 . Inl.: 
03/231.08.45. 
DINSDAG 14 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
WOENSDAG 15 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45. 
DONDERDAG 16 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerst-
markt in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45.
VRIJDAG 17 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt 
in in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45.

MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt. Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
ERPE-MERE. Promotiestand 
op de Kerstmarkt op par-
king café Bierwinkel, Dorent 
107, (aan het station van 
Burst) om 17u. 
ZATERDAG 18 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt 
in zaal Van Maerlant, Van Maer-
lantstr. 14. Inl.: 03/231.08.45.
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt. Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
GENT. Bezoek aan Stads-
museum en Kerstmarkt. 
Samenkomst aan Bijloke, 
Godshuizenlaan 2 om 14.30u. 
Org.: VBJ Gent. Inl.: M. Van den 
Berghe, 0472/04.80.02. 
ZONDAG 19 DECEMBER 
ANTWERPEN. Sluiting 
Kerstmarkt en jenever-
proeverij met F. Dewinter 
en J. Penris in zaal Van Maer-
lant, Van Maerlantstr. 14. Inl.: 
03/231.08.45.
MECHELEN. Stand op de 
Kerstmarkt. Inl.: F. Creyel-
man, 0495/24.42.09. 
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. 

AAnkondigingen 
voor het 

decembernummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
9 november 2010
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Politieke vrienden

In 2009 nam Luk Van Nieuwenhuysen, jarenlang Vlaams volksver-
tegenwoordiger en gewezen voorzitter van de Partijraad, afscheid 
van de nationale politiek. Van meet af aan maakte hij echter duide-
lijk dat hij actief zou blijven in de plaatselijke partijwerking. Wie 
de afdeling Klein-Brabant kent, waar enthousiaste Vlaams-natio-
nalisten de dienst uitmaken, beseft waarom. Met Wim Verheyden 
heeft hij een vriend én energieke afdelingsvoorzitter aan zijn zijde. 

“Onze eerste kennismaking? Dat 
is al een eeuwigheid geleden. Ik 
denk dat ik Wim zo’n tien jaar ge-
leden ontmoette, toen hij met zijn 
vader activiteiten van het toen-
malige Vlaams Blok bijwoonde. Hij 
was steeds zeer enthousiast en na 
een tijdje werd hij actief in de af-

delingswerking. Vandaag is hij een belangrijke steunpilaar van onze 
partij in Klein-Brabant.”

Wim Verheyden: “In 2008, na een vijftal jaar secretaris te zijn ge-
weest, volgde ik Luk op als afdelingsvoorzitter. We kunnen het 
uitstekend met elkaar vinden. Toen hij onlangs te voet naar San-
tiago de Compostella trok, bracht ik hem met veel plezier naar 
het station van Sint-Niklaas - het was trouwens de enige keer in 
al die jaren dat hij een gemeenteraad miste. Ook buiten de poli-
tiek zien we elkaar geregeld: we trekken samen naar etentjes van 
verenigingen en binnenkort pikken we een voetbalwedstrijd mee. 
En wanneer we samen aan de toog belanden, blijven we steevast 
plakken. Wat ik aan Luk apprecieer, is zijn bescheidenheid: hoewel 
hij kan terugblikken op een mooie politieke carrière, waarbij hij 
het zelfs tot ondervoorzitter van het Vlaams Parlement schopte, 

“ Wim is een 
vreselijke 

laatkomer.
Luk Van 

Nieuwenhuysen

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

Luk Van Nieuwenhuysen

Wim Verheyden
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is hij steeds ‘gewoon’ gebleven. Dat typeert hem.” 

Volgens Luk Van Nieuwenhuysen geeft Wim Verheyden steeds 
blijk van veel werklust, inzet en heeft hij een uitgesproken Vlaams-
nationale overtuiging. “Wim is ook luisterbereid: zelfs na vier jaar 
in de gemeenteraad wil hij nog steeds bijleren van anderen. Maar 
hij heeft natuurlijk niet alleen positieve eigenschappen,” schertst 
Luk. “Wim is namelijk een vreselijke laatkomer. Dat is te wijten 
aan het feit dat hij veel hooi op zijn vork neemt, ook op professio-
neel vlak. In de afdeling maken we 
soms al lachend een onderscheid 
tussen een ‘normaal’ en een 
‘Wim-uur’.” Maar ook Luk blijkt 
niet in alles even goed te zijn. 
“Hij is niet bepaald een ‘Handige 
Harry’,” stelt Wim. “Tweemaal per 
jaar organiseren we een avondmarkt en een braderij, en er is nie-
mand die eraan denkt om Luk verantwoordelijk te maken voor 
het opzetten van de tent.”

De voorbije jaren werd de Vlaams Belang-afdeling uitgebouwd tot 
een goed draaiende ploeg. Ook in de gemeenteraad, waar het 
zetelaantal in 2006 werd verdubbeld tot 4 zetels, staan de Vlaams 
Belangers meer dan hun mannetje. In dat verband vertelt Luk Van 
Nieuwenhuysen nog een leuke anekdote: “In de gemeenteraad 
van Bornem hebben we jarenlang gepleit voor de invoering van 
een systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 
Toen het er uiteindelijk kwam, was Wim zélf het eerste slachtof-
fer: op een avond ging hij na 22 uur nog vlug wat afgescheurde 
affi ches bijplakken, en dat leverde hem als gevolg van het nieuwe 
gemeentelijke reglement een fi kse boete op...”

“ Luk is niet 
bepaald een 

‘Handige Harry’.
Wim Verheyden
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VUL IN en WIN

een boek.

Deze maand

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Jeannine Le Blanc
Elewijt

Kevin Meeus
Passendale

Mike Van der Veen
Oostakker

Mady Cooreman
Kontich

Jan Nys
DiestOplossing vorige maand: fl ankeren

Stuur uw oplossing voor 12 november 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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De Poorters van Babel

van Jef Elbers
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5252

Zaal De Lispenaar
Voetbalstraat 23 - Lier 
(tegenover stadion Lierse S.K.)

Zondag 

28/11
14-18 uur

Met korte toespraken van
VBJ-voorzitter Barbara Pas
Senator Anke Van dermeersch

Uitgebreide 
kinderanimatie

Welk ziekenfonds kiezen 
jonge Vlaamse gezinnen 
het best?

Toelichting

Vlaams Belang Jongeren
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