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In Laken is er ongetwijfeld iemand 
die de laatste maanden bijzonder 
slecht slaapt. Dat koning Albert on-

langs door de Franstaligen is verkozen 
tot ‘Belg van het Jaar’ zal dan ook maar 
een schrale troost zijn geweest. Het 
bevestigt in ieder geval zijn imago van 
‘koning der Walen’. Coburg is de beste 
garantie voor de Franstaligen om het 
Belgische status quo te behouden.

De eindeloze karavaan van Belgische 
bemiddelaars, verkenners, ontmijners 
en ‘calculateurs’ die Coburg de jong-
ste maanden de revue deed passeren, 
kan niet verhullen dat het Vlaams Be-
lang het al die jaren bij het rechte eind 
had. Dit land werkt niet meer. Zelfs 

over de kleur van de nieuwe auto-
nummerplaten kunnen Vlamingen en 
Franstaligen geen overeenstemming 
meer bereiken, laat staan over een 
‘Copernicaanse omwenteling’. De be-
loofde grote staatshervorming komt 
er niet. Nu niet en morgen niet. Ie-
dereen mag stilaan wel inzien dat de 
onderhandelingen over een zoveelste 
mini-hervorming puur tijdverlies zijn. 
Die verloren tijd kunnen we beter be-
steden aan de voorbereiding van de 
ordelijke opdeling van België.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Koning der Walen

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Slechts één conclusie 
mogelijk

Analyse www.vlaamsbelang.org

tijd de “splitsing zonder prijs” beloofd. 
Die belofte werd zelfs ingeschreven in 
het Vlaams regeerakkoord. De ‘Werk-
groep BHV’ reageerde dan ook vernie-
tigend en noemde de voorstellen “een 
bedreiging voor het Vlaams karakter 
van Vlaams-Brabant.” De omzend-
brief-Peeters zou bovendien nog verder 
worden uitgehold. 

• Brussel: het compromisvoorstel verze-
kerde het slecht bestuurde Brussel van 
een pak extra geld. Zo zou het gewest 
in 2019 al 500 miljoen euro krijgen en 
in 2030 zelfs 800 miljoen. Daarnaast 
zou Brussel ook nog eens geld krijgen 
via een “solidariteitsmechanisme”, 
waarvoor Vlaanderen uiteraard zwaar 

Bijna 250 dagen na de fede-
rale verkiezingen - het wereld-
record wenkt - bleek ook de 
passage van ‘koninklijk bemid-
delaar’ Johan Vande Lanotte 
(SP.a) geen onverdeeld succes. 
België is klinisch dood. 

Het compromisvoorstel van Vande 
Lanotte bleek, net als de nota die 
Bart De Wever eerder zelf presen-

teerde, mijlenver verwijderd van de vijf re-
soluties die het Vlaams Parlement in 1999 
goedkeurde. Die resoluties voorzagen 
onder meer in fi scale en fi nanciële auto-
nomie, een splitsing van de gezondheids-
zorg en een volledige overheveling van de 
personenbelasting. In de nota-Vande La-
notte was van dat alles vrijwel geen sprake 
meer. Wij zetten de voornaamste zaken op 
een rijtje: 

• Vlaamse Rand: door de invoering 
van het inschrijvingsrecht voor de 
Franstaligen worden de zes facilitei-
tengemeenten verder uit Vlaanderen 
losgeweekt, terwijl het voorstel van 
de ‘metropolitane gemeenschap’ de 
verBrusseling van Halle-Vilvoorde in 
de hand zal werken. Inzake BHV had-
den de Vlaamse partijen nochtans al-
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moest betalen. Een fusie van de al-
machtige baronieën kwam er niet. De 
toepassing van de taalwetgeving bleef 
hoogst onduidelijk. 

• Sociale zekerheid: aan de sociale ze-
kerheid, via dewelke een groot deel 
van de Vlaamse transfers naar het zui-
den vloeit, werd amper geraakt. Nau-

welijks 8 procent van het totaal van de 
middelen in de gezondheidszorg zou 
worden geregionaliseerd. De “interper-
soonlijke solidariteit” - lees: de miljar-
denstransfers vanuit Vlaanderen - bleef 
vanzelfsprekend gegarandeerd. 

• Fiscale autonomie: volgens het plan 
van Vande Lanotte bleven de gemeen-
schappen gefinancierd via het zoge-
naamde dotatiesysteem. Echte fiscale 
autonomie impliceert het zelf innen 

van de belastingen en deze besteden 
naar eigen goeddunken, maar daar was 
nooit sprake van. De overheveling van 
de vennootschapsbelasting, zoals ooit 
bepleit door N-VA-ministers Muyters 
en Bourgeois, was zelfs niet aan de 
orde.

Stap achteruit
Niet ten onrechte voorspelde politicoloog 
Bart Maddens dat de Vlaamse toegevin-
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gen in de nota-Vande Lanotte dramatische 
gevolgen zouden hebben (De Morgen, 
06.01.2011). Voor Maddens zou het voor-
stel, dat “lichtjaren verwijderd is van het 
echte confederalisme”, neerkomen op “de 
slechtste staatshervorming sinds 1970.” 
Over de voorziene koppeling van de fede-
rale aan de regionale en Europese verkie-
zingen is de politicoloog evenzeer vernie-
tigend: “Die maatregel is vooral ingegeven 
door een panische angst voor de kiezer. In 
de ogen van het establishment heeft de 
Vlaamse kiezer het de voorbije decennia 
wat al te bont gemaakt door massaal te 
stemmen voor anti-systeempartijen. Door 
het aantal democratische inspraakmomen-
ten drastisch te beperken, kan die balo-
rige kiezer worden geringeloord. (…) De 
Vlaams-nationalisten weten het al lang: 
België kan enkel worden gehandhaafd 
door de democratie af te bouwen.”

Heterogene 
bevoegdheden
Uit een analyse die professor Herman 
Matthijs op de webstek Apache publiceer-
de (05.01.2010), blijkt bovendien dat het 
aantal heterogene bevoegdheidspakketten 
- waar de Vlamingen, zoals bepaald in de 
Vlaamse resoluties, net vanaf wilden - nog 
aangroeit. “Zo gaan de verkeersreglemen-
tering en de rijopleiding naar de gewesten, 
maar het rijbewijs blijft wel federaal.” Ook 
de grote kern van Justitie zou Belgische 
bevoegdheid zijn gebleven, net als politie 
en brandweer. “Dit is opmerkelijk omdat 
in elk federaal land deze bevoegdheden bij 
de deelstaten zitten,” aldus professor Mat-
thijs. Conclusie? “Het is een kleine staats-
hervorming die relatief weinig bevoegd-

Analyse

heden en financiële middelen overhevelt 
vanuit het federale niveau. (…) De nota 
is een plan met vele heterogene pakketten 
en een eerder theoretische fiscale autono-
mie.”

Het maximum 
haalbare?
Opmerkelijk was dat verschillende Vlaam-
se commentatoren de nota-Vande Lanotte 
plots als “het maximum haalbare” zagen. 
Zo mogelijk nog meer verbazend, was het 
daaropvolgende compromisvoorstel van 
de N-VA om meer “in de diepte” te gaan: 
in ruil voor pakweg de volledige regiona-
lisering van het arbeidsmarktbeleid was 
men bereid andere elementen uit het reeds 
zeer magere voorstel van de bemiddelaar, 
zoals de overheveling van de kinderbij-
slagen, te laten vallen. Stilaan moet de 
N-VA een tunnel graven om nog onder de 
communautaire lat door te kunnen, maar 
ook dit voorstel - opnieuw: mijlenver ver-
wijderd van de beloofde ‘Copernicaanse 
omwenteling’ - stuitte op een Franstalig 
‘non’. De reden: “Sinds 13 juni zeggen we 
dat twee dingen onbespreekbaar zijn: de 
sociale zekerheid en de solidariteit in de 
geldstromen.” (De Standaard, 13.01.2010) 
Veel duidelijker kan haast niet. 

Ordelijk opdelen
Als men ooit al een akkoord bereikt over 
de staatshervorming - wat zeer onwaar-
schijnlijk is - moeten de discussies over het 
immigratiebeleid en de noodzakelijke be-
sparingsronde nog beginnen. Geen mens 
die gelooft dat dit binnen de Belgische 
constructie nog tot een goed einde kan 
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Campagne

De afgelopen weken waren we op-
nieuw getuige van een bijzonder 
staaltje mediamanipulatie. Verschil-

lende media kondigden aan dat het voor-
taan moeilijker wordt om ‘Belg’ te worden. 
Dat leidden zij af uit een stemming in de 
Kamercommissie Naturalisaties. In werkelijk-
heid blijft de beruchte ‘Snel Belg’-wet gewoon 
bestaan en zijn de aanpassingen een dode 
mus, maar verschillende kranten berichtten 
niettemin enthousiast en kritiekloos over de 
‘verwezenlijking’ van Open VLD en N-VA.

Tegelijkertijd werd de ‘Blijf van ons land’-
campagne, die half januari werd voorgesteld 
en waarover u elders in dit magazine meer 
leest, door diezelfde media stiefmoederlijk 
behandeld. Eén journalist meende er zelfs 
een pleidooi tegen… de splitsing van België 
in te herkennen! Te gek voor woorden na-
tuurlijk, en de man in de straat weet maar al 
te goed waar de campagne van het Vlaams 
Belang voor staat: een kordate immigratie-
politiek.

Vanzelfsprekend komt in dit nummer ook 
de politieke stilstand aan bod. Dat België 
“kapot” is, stellen steeds meer waarnemers 
vast. Lezenswaardig in dat verband is het 
interview met Gust Verwerft (p. 14). De ge-
renommeerde gerechtsjournalist laat zijn 
licht schijnen op de puinhopen van justitie 
en besluit dat ook dat beleidsdomein moet 
worden gesplitst. “Er gaapt een gigantische 
kloof ”, stelt Verwerft. “Dat is niet op te los-
sen.” Steeds minder mensen zullen dat te-
genspreken.

De redactie

worden gebracht. Of zoals politicoloog 
Carl Devos onomwonden stelde: “Bel-
gië is kapot”. (De Morgen, 06.01.2010) 
De fi nale conclusie ligt voor de hand en 
werd reeds omstandig uitgewerkt door het 
Vlaams Belang: de ordelijke opdeling van 
België. 

 Tweede druk!
Het alternatief van het Vlaams Belang 
voor de Belgische chaos is bekend: de 
ordelijke opdeling van België. De eerste 
druk van het veelbesproken boek met 
de gelijknamige titel werd in een record-
tempo uitverkocht. Ondanks het feit dat 
het boek door een boycot van de uitge-
verswereld niet in de reguliere 
boekhandels lag, 
vlogen de 
exemplaren 
van de eerste 
druk de deur 
uit. Intus-
sen rolde dan 
ook de tweede 
druk van de 
persen.

Wie ‘De Orde-
lijke Opdeling’ van Gerolf Annemans en 
Steven Utsi nog niet in zijn boekenrek 
heeft staan, kan het boek dus alsnog be-
stellen via Uitgeverij Egmont.

verswereld niet in de reguliere 
boekhandels lag, 

sen rolde dan 
ook de tweede 
druk van de 

Wie ‘De Orde-
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Wie ‘De Orde-

verswereld niet in de reguliere 
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Wie ‘De Orde-

bestellen@uitgeverijegmont.be
of op 0472/60.35.52 (kantooruren)

kostprijs 15 euro
(excl. verzendingskosten)
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www.vlaamsbelang.org/actueel

Wilde 
weldoener

De traditionele 
nieuwjaarsdrink van 
de stad Gent werd 
gekruid door een 
ludieke actie van het 
Vlaams Belang. De 
aanwezigen kregen 
een kalendertje met 
een politieke spot-
prent. Burgemeester 
Termont (SP.a) werd afgebeeld als een ‘Wilde 
Weldoener’, die het geld van de belastingbetaler 
kwistig rondstrooit. Vooral ten behoeve van niet-
Gentenaren. De knipoog naar een bekend strip-
album werd gesmaakt door de aanwezigen, maar 
niet door Termont en zijn vrienden in de media. 
Die hebben misschien heimwee naar de Sovjet-
Unie, waar politieke oppositie en grappen bestraft 
werden met een verblijf in de Goelag. 

Militantisme

Elio Di Rupo heeft in 
een interview met ‘Sud 
Presse’ zwaar uitgehaald 
naar de Vlaamse journa-
listen. Volgens Di Rupo 
bezondigen zij zich aan 
“autonomistisch militan-
tisme.” Welke kranten 
leest Di Rupo? Je kan de 
pers van veel beschuldi-
gen, maar Vlaams militan-
tisme is daar heus niet 
bij. Maar misschien zat 
zijn strik wat in de weg. 
In een persmededeling 
wees Bruno Valkeniers er 
fi jntjes op dat “de Vlaam-
se media, veel meer dan 
Le Soir bijvoorbeeld, de 
nadruk leggen op ‘re-
delijkheid’ en ‘zin voor 
compromis’, wat door-
gaans gelijk staat met 
Vlaamse toegevingen om 
de Belgische constructie 
overeind te houden.”

Actua kort

Miss België

Enkele Waalse kandidates voor de titel van Miss 
België zijn woedend omdat alweer een Vlaamse 
schone met het kroontje ging lopen. De Waalse 
missen willen nu dat het land wordt gesplitst en 
zeggen dat Vlaanderen en Wallonië toch al niets 
meer met elkaar te maken hebben. Daar valt weinig 
op af te dingen. Als Vlamingen en Walen het niet 
meer eens raken over de kleur van de autonum-
merplaten en zelfs de verkiezing van Miss België tot 
communautaire heibel leidt, moet de klad er wel 
diep in zitten. Splitsen dus!

VBM 2011-02.indd   8 19/01/11   15:43
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Censuur

De Hongaarse 
regering heeft een 
controleorgaan 
opgericht dat moet 
waken over de 
objectiviteit van de 
media. Pijnlijk is dat 
regeringsfunctionarissen er de dienst uitmaken. En 
dus maakt Europa zich zorgen over de persvrijheid 
in het land. “De tijd van de Pravda is voorbij”, roept 
Verhofstadt. De man dus die in eigen land kritische 
journalisten intimideerde of bedreigde. Maar blijk-
baar lijdt Verhofstadt aan geheugenverlies. Of bleef 
hij gewoon zijn hypocriete zelf?

OCMW

De Panne beklaagde 
zich onlangs over 
Waalse OCMW-
toeristen die zich in 
de kustgemeente in 
de sociale hangmat 
neervlijen en even la-
ter trok ook Oosten-
de aan de alarmbel. 
De massale toevloed 
van asielzoekers kost 
die stad ruim 1 mil-
joen euro extra per 
jaar. OCMW-voorzit-
ter Franky De Block 
(SP.a) dringt nu aan 
op een streng asiel-
beleid. “Er is sociolo-
gisch, maatschappelijk 
en fi nancieel onvol-
doende draagkracht 
om die situatie vol te 
houden.” Dat klopt. 
Al is de SP.a wel mee 
verantwoordelijk 
voor het rampzalige 
open-deurbeleid.

Castro

Oude liefde roest niet. Steve Stevaert wil samen 
met Chokri Mahassine een rockfestival organiseren 
in de Cubaanse hoofdstad Havana. In de achtertuin 
van zijn goede vriend Fidel Castro, zeg maar. Ste-
vaert leverde eerst al een lading bussen van De Lijn 
aan Cuba. “Het socialisme zal gezellig zijn, of niet 
zijn”, zei Stevaert ooit. De voormalige DDR bouw-
de een Muur om de onderdanen aan boord te 
houden. En elk jaar nog sterven er Cubanen die in 
een gammel bootje of op een zinkend vlot vluchten 
voor Castro en zijn paradijs. Gezellig socialisme, 
fraaie vrienden.
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Gust Verwerft
over Justitie

10
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 “Justitie is toe aan een 
revisie”

Vraaggesprek

Mijnheer Verwerft, er is de voorbije 
maanden heel wat te doen geweest over 
die parachutemoord. Dat de verdachte 
veroordeeld werd zonder harde be-
wijzen, laat bij sommigen een wrange 
smaak na…

Bij mij laat dat geen wrange smaak na. Ik 
behoor niet tot het kamp van diegenen die 
het proces niet hebben meegemaakt. Dat 
proces is in de zaal gevolgd door een zeer 
klein aantal mensen. Al de rest heeft zich 
laten leiden door het geschrijf in de kran-
ten, door het gekrijs en gekwijl op tv. Zo 
ontstaat dat verhaal van ‘geen harde bewij-
zen’, maar dat is niet de indruk die ik eraan 
overgehouden heb. Ik denk dat die juryle-
den in Limburg heel sterk overtuigd waren 

van de schuld van die vrouw. 

Het proces heeft de hele discussie over 
de afschaffing van het assisenhof en de 
volksjury weer doen oplaaien…

Inderdaad. Maar het hof van assisen moét 
blijven. Bijna alle andere democratische 
reflexen in dit land zijn al de kop inge-
drukt en nu hebben we enkel nog de volks-
jury om de stem van het volk te horen. En 
om het apparaat te controleren. Assisen 
is een heel transparante procedure, zon-
der gekonkelfoes in de coulissen. Alles 
gebeurt daar openbaar en mondeling. Al 
die onderzoekers moeten zich komen ver-
antwoorden en dat is een belangrijke con-
trole van het apparaat, zowel van politie 

Gust Verwerft maakte de voorbije 40 jaar naam als gerechtsjour-
nalist voor diverse kranten en bladen. Hij schreef verschillende 
boeken over assisenzaken en is een vurige verdediger van de 
volksjury. Van zijn recente boek over de beruchte ‘parachute-
moord’ gingen intussen meer dan 10.000 exemplaren over de 
toonbank. Gust Verwerft zit nooit om een straffe uitspraak verle-
gen. Zijn geliefkoosde lijfspreuk? “Liever gehaat om mijn waar-
heid dan geliefd om mijn leugen.” De geknipte man dus voor 
een uitgebreid gesprek over de puinhopen van Justitie, de kloof 
tussen Vlamingen en Walen en het recht op zelfverdediging. 
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Vraaggesprek

als Justitie. Als we dat wegknippen en als 
speurders en magistraten zich niet meer 
moeten verantwoorden, dan vraag ik mij 
af waar we naartoe gaan. Dan zitten we 
binnen de kortste keren in een politiestaat. 

U pleit zelfs voor een uitbreiding van 
de taken van Assisen. Hebt u meer ver-
trouwen in het volk dan in de rechters?

Ik heb in elk geval meer vertrouwen in het 
gezond verstand. Ik zou wel eens willen 
zien wat er zou gebeuren met Cityban-
kers, grote 
o p l i c h t e r s , 
verkrachters 
en milieu-
knoeiers als 
zij voor een 
v o l k s j u r y 
zouden ver-
schijnen. Ik denk ook niet dat dergelijke 
feiten nog zouden ‘verjaren’…

Vervroegde vrijlatingen. Voorwaarde-
lijke vrijlatingen. Vrijlatingen wegens 
overvolle gevangenissen. Alternatieve 
straffen en gebrek aan toezicht. Ont-
snappingen en procedurefouten. Zo 
ontstaat het beeld van een totale straf-
feloosheid.

Ja, ik begrijp dat. Maar intussen zitten de 

gevangenissen wel vol. Ik zou ook niet 
alle schuld in de schoenen van Justitie 
schuiven. Ik hoor politici nu al 15 of 20 
jaar zeggen dat ze nieuwe gevangenis-
sen gaan bouwen, maar ik moet de eerste 
nieuwe cel nog altijd zien. Als ik ergens 
ga wandelen of fietsen, zie ik telkens nieu-
we huizen, flatgebouwen of winkels. Dus 
het bouwen zelf lijkt me geen probleem. 
Maar bij gevangenissen lukt het om een of 
andere reden niet. Ik denk dat er volgende 

maand ge-
lijk waar 
een nieuwe 
gevangen is 
staat, als je 
dat aan ‘de 
privé’ zou 
o v e r l a t e n . 
Maar het is 
niet alleen 
Justitie, de 
malaise zit 
veel dieper. 

Je leest of 
hoort vaak 
over crimi-

nelen die na een handtasdiefstal, over-
val of aanranding meteen weer worden 
vrijgelaten op bevel van het parket. 
Pekelzonden - zo lijkt het wel - steeds 
harder aangepakt. 

“ Mensen die 
overvallen 

worden, 
moeten zich kunnen 

verdedigen.
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Ze steken je wel niet in ‘de bak’ voor een 
overtreding, maar ik heb soms ook de 
neiging om te denken ‘als je misdadigers 
zomaar vrijlaat, kom dan niet zeuren dat 
mijn nummerplaat scheef hangt’. Volledig 
akkoord. Justitie is toe aan een volledige 
revisie. 

Nog iets waar Justitie onverbiddelijk te-
gen optreedt, is elke vorm van echte of 
vermeende discriminatie. Het Vlaams 
Blok werd veroordeeld na een politiek 
proces. Hoe kijkt u daartegenaan?

Dat valt ei-
genlijk buiten 
mijn vakge-
bied, maar 
dat proces 
heeft me niet 
vrolijk gemaakt. Het feit dat er eerst een 
onbevoegdheidsverklaring was, zegt al 
genoeg. Nadien hebben ze dan rechters 
gevonden die de partij wél wilden ver-
oordelen. Je moet daar een beetje geluk 
in hebben, of het nu gaat om een moord-
proces of een politiek proces. Ik neem aan 
dat het overdreven was, want er was op 
dat moment een heksenjacht aan de gang. 
Al moet ik er wel bij zeggen dat de par-
tij niet meteen veel schade heeft geleden 
door die veroordeling als ik kijk naar de 
verkiezingsuitslag van 2004.

Terug naar Assisen. Waarom wil de po-
litiek Assisen weg?

Die controle moet weg. Heel dat politioneel 
apparaat wil het doen zonder pottenkij-
kers. Door de politiek worden ze niet beke-
ken, want politici zijn niet geïnteresseerd 
of die spelen het spel mee. Ik wantrouw 
de politiek over heel de lijn. Ik verdenk 
hen trouwens van een verborgen agenda 
en sprak Servais Verherstraeten (CD&V) 

daarover aan 
in een debat 
op ATV. Hij 
ontkende dat 
en zei dat 
er “nu geen 
draagvlak is 
voor de af-
schaffing van 
A s s i s e n ” , 
maar, “als 
er nog veel 
zaken vol-
gen zoals die 
p a r a c h u t e -
moord en een 
veroordeling 

zonder bewijzen, dan zal er wel snel een 
draagvlak zijn.” Dat bewijst wat ik zeg. 
Intussen hebben ze Assisen al gekortwiekt 
en is het al dan niet verwijzen naar Assi-
sen pure loterij geworden. 

“ Wie aan mijn 
kinderen raakt, 

die zal ik zoeken 
én vinden.
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Vraaggesprek

Onlangs werd een overvaller neerge-
schoten door een juwelier. Hoe staat u 
tegenover het pleidooi om het recht op 
wettige zelfverdediging uit te breiden?

Ik ben daar al veel langer voorstander van, 
of het nu gaat om een juwelier of een ge-
wone burger. Mensen die overvallen wor-
den, moeten zich kúnnen en mógen ver-
dedigen.

U schrijft in een 
van uw boeken: 
“Wie aan mijn 
kinderen en klein-
kinderen raakt en 
niet door Justitie 
gestraft wordt, die 
zal ik zoeken en die zal ik vinden.” Dat 
is straffe taal…

Ja, ik heb dat vaak gezegd en ik meen dat 
ook. In heel wat culturen is dat normaal, 
maar hier is dat blijkbaar niet het geval. 
Maar als mij dat overkomt, zal ik dat doen 
en ik geef iedereen ook het recht om dat 
te doen. Ik ben niet de man van de linker- 
en de rechterwang, daar doe ik niet aan 
mee. Ik heb niet gezegd ‘wie mij schade 
berokkent’, maar wie aan mijn kinderen 
of kleinkinderen raakt. Dat is nog wat an-
ders. Ik heb geen vertrouwen in de rechts-
gang en dat die rechtvaardig zou zijn. 

Dat is wel heel erg. Want dan zegt u ei-
genlijk: de rechtsstaat laat het afweten 
en dus neem ik het recht in eigen han-
den.

Ja, maar het gaat over een heel specifiek 
geval. Mochten wij dat doen, zou het hier 
wat minder gastvrij maar wél veiliger 
zijn. Dat principe geldt trouwens in heel 
wat landen. Ik vind dat wij onszelf mo-

gen verdedigen. 
Kijk, er is niet 
veel mis met het 
s t r a f w e t b o e k 
hoor. Daar moet 
je echt niet veel 
aan veranderen. 
Alleen kan je de 
wet niet toepas-
sen bij gebrek 

aan mankracht en middelen. En dat is 
de schuld van de politiek. Politici leven 
in een veilige cocon, terwijl de gewone 
man in de straat wél geconfronteerd wordt 
met onveiligheid en criminaliteit. Van het 
ogenblik dat politici of advocaten zélf het 
slachtoffer worden van een overval, car- 
of homejacking, piepen ze wel anders.  

De Vlaamse partijen willen al jaren 
een grondige hervorming van Justitie, 
maar Marc Verwilghen, Stefaan de 
Clerck en Tony Van Parys beten er hun 

“ Als politici 
zélf het 

slachtoffer 
worden, piepen 

ze wel anders.
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tanden op stuk. En de doortocht van 
Laurette Onkelinx was al helemaal een 
ramp. Wordt Justitie gegijzeld door de 
Franstaligen? 

Ik heb de indruk van wel. Ze hebben daar 
toch maar mooi een paar chique justitiepa-
leizen kunnen neer-
zetten. In Mons. En 
in Arlon, waar ze 
een peperduur ge-
bouw hebben neer 
geplant voor één 
proces. Ik vond dat 
het proces-Dutroux 
niet per se dáár ge-
voerd moest wor-
den, dat had evengoed in Brussel gekund. 
Maar nu staat er een paleis dat miljarden 
heeft gekost en waar twee keer per jaar 
een proces wordt gevoerd. Voor mensen 
die ergens een brood hebben gepikt... Dat 
justitiepaleis in Arlon is een regelrechte 
schande. Ik ga me toch een keer aan een 
politieke uitspraak wagen: vermits er hier 
in dit land niets meer werkt als Vlamingen 
en Walen er samen moeten over beslissen, 
zal dat met Justitie óók niet gebeuren. Er 
gaapt een gigantische kloof. Dat is niet op 
te lossen. De syndicale invulling van die 

De uitgebreide versie van het interview kan u nalezen op www.vlaamsbelang.org

“We moeten 
naar een 

Vlaamse en 
Waalse Justitie. 

Men zou Justitie 
beter splitsen.

gevangenissen, de manier van werken in 
die justitiepaleizen, dat is dag en nacht 
verschil. Ik kom daar soms wel eens in 
een hof van Assisen, maar dan kom je in 
een ander land. Volgens mij moeten we 
gaan naar een Vlaamse en Waalse Justitie. 
Men zou Justitie beter splitsen. 
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Supersnelrecht

In enkele Nederlandse 
steden werd tijdens de 
jaarwisseling het su-
persnelrecht toegepast: 
personen die op oudjaar 
amok hebben gemaakt, 
konden binnen de drie da-
gen na de feiten al berecht 
worden. Als er minder 
bewijzen waren, was het 
‘gewone’ snelrecht van 
toepassing en moesten de 
beklaagden zich binnen 
de twee weken voor de 
rechter verantwoorden. 
Het Vlaams Belang is zeer 
verheugd over de Neder-
landse evolutie naar een 
kordaat lik-op-stuk-beleid. 
Daarom valt het des te 
meer te betreuren dat het 
snelrecht bij ons nauwe-
lijks wordt toegepast. Bo-
vendien kan een verdachte 
hier enkel binnen de tien 
dagen voor de rechtbank 
verschijnen op voorwaar-
de dat hij meteen wordt 
vrijgelaten. Senator Bart 
Laeremans en Kamer-
lid Bert 
Schoofs 
dienden 
dan ook 
opnieuw 
een voor-
stel tot 

repara-
tiewet in, 
waarin 
een dag-
vaardings-
termijn 
wordt 
voorzien vanaf acht dagen, 
met de mogelijkheid tot 
blijvende hechtenis tot aan 
de verschijning voor de 
rechter. 

206 kilometer

De Griekse regering 
overweegt om een 206 
kilometerlange muur te 
bouwen op de grens met 
Turkije. De maatregel is 
ingegeven door de mas-
sale immigratie van illegale 
vreemdelingen via Turkije 
- naar schatting 100.000 
per jaar. De Europese 
fractie van het Vlaams 
Belang steunt de oprich-
ting van een grensversper-
ring. “Turkije is al geruime 
tijd het belangrijkste tran-
sit- en herkomstland voor 
illegale immigratie naar de 
Europese 
Unie, in 
die mate 
dat 
Grieken-
land de 
toevloed 

van illegale vreemdelingen 
niet meer aan kan”, aldus 
Philip Claeys. Bovendien 
weigert de Turkse regering 
al jaren om de grens met 
Griekenland te bewaken 
en een overeenkomst te 
sluiten met de Europese 
Unie over de terugname 
van illegalen. “Deze muur 
heeft dan ook een sym-
boolfunctie”, vervolgde 
Claeys: “het symbool van 
het groeiende verzet van 
de Europese bevolking 
tegen de massale immi-
gratie.” Het Vlaams Belang 
heeft de Europese instel-
lingen opgeroepen om 
het Griekse initiatief te 
steunen. 

Gunsten voor 
moslims

Het Vlaams Belang kaartte 
recent twee gevallen van 
islamisering aan. Eerst 
was er de bekendmaking 
dat moslims binnenkort 
een eigen omroep krijgen 
die radio- en televisie-
uitzendingen mag maken, 
die door de VRT - op 
kosten van de belastingbe-
taler dus - zullen worden 
uitgezonden. Vlaams Parle-
mentslid Wim Wienen 
wees erop dat de Moslim-

Uit de parlementen
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executie-
ve, die de 
feitelijke 
regie van 
de uitzen-
dingen in 
handen 
zal hebben, nog steeds 
onder het voorzitterschap 
staat van de imam Nor-
dine Taouil, die door de 
staatsveiligheid als ‘extre-
mist’ wordt bestempeld. 
Fractieleider in het Vlaams 
Parlement Filip Dewin-
ter was 
op zijn 
beurt niet 
te spreken 
over een 
gunst-
maatregel 
van minister van Onder-
wijs Pascal Smet (SP.a). 
Alle moslimleerlingen 
mogen voortaan gewet-
tigd afwezig blijven op het 
suikerfeest en het offer-
feest. Bovendien bestaat 
er een aparte regelgeving 
voor Turkse en Arabische 
moslims. Deze leerlingen 
hebben dus twee dagen 
meer verlof dan niet-mos-
limleerlingen. Moet het 
CGKR deze discriminatie 
niet onderzoeken?

Police-on-web

De in 2007 opgestarte 
webstek police-on-web, 
waar men slechts via en-
kele muisklikken aangifte 
kan doen van zogenaamde 
‘kleine’ criminaliteit zoals 
winkel- en fi etsdiefstallen, 
blijkt allerminst een suc-
ces te zijn. Tussen januari 
en juni 2010 kwamen er in 
het hele land maandelijks 
gemid-
deld 274 
klachten 
binnen, 
wat even-
veel is als 
in 2009. 
Senator Yves Buysse en 
Kamerlid Peter Logghe 
volgen 
deze 
kwestie al 
langer op 
de voet. 
Het was 
overigens 
op een vraag van laatst-
genoemde dat minister 
Turtelboom (Open VLD) 
moest toegeven dat het 
succes van police-on-web 
“op een laag niveau” blijft 
steken. Het is duidelijk dat 
het informaticasysteem 
- dat nota bene 880.000 
euro heeft gekost - slechts 

zijn nut zal bewijzen wan-
neer het vervolgings- en 
sanctioneringssysteem 
wordt afgestemd op het 
aangiftebeleid. Enkel een 
kordate aanpak van de 
criminaliteit kan ervoor 
zorgen dat de burger 
weer vertrouwen krijgt in 
Justitie. 

32,5 miljoen euro

Tijdens de begrotingsbe-
sprekingen in de Kamer 
focuste Hagen Goy-
vaerts 
op de 
torenhoge 
kosten die 
het lakse 
asiel- en 
immigra-
tiebeleid met zich mee-
brengt. Het Kamerlid had 
daarbij geen goed woord 
over voor de N-VA, die 
zich nu wil opwerpen 
als een immigratiekriti-
sche partij maar zelf mee 
verantwoordelijk is voor 
het aanzuigeffect door de 
algemene regularisatie-
procedure in maart 2008 
mee goed te keuren. “Ik 
stel bovendien vast dat 
de N-VA in het Euro-
pees Parlement voor de 
afschaffi ng van de visum-

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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plicht voor Albanezen 
stemde”, aldus Goyvaerts. 
Aangezien heel wat immi-
granten aanspraak kunnen 
maken op een leefl oon, 
trekt ook het OCMW 
aan de alarmbel. In haar 
begroting voorziet de 
regering 32,5 miljoen euro 
extra om de OCMW’s te 
betalen. Dit is uiteraard 
de verkeerde aanpak. Het 
Vlaams Belang pleitte er 
dan ook voor om die 32,5 
miljoen euro niet te spen-
deren aan de uitbetaling 
van leefl onen, maar aan de 
kosten voor repatriëring 
van illegalen en uitgepro-
cedeerde asielzoekers. 

Rechtlijnigheid?

Voor het zoveelste jaar 
op rij voorziet de Franse 
Gemeenschap via de vzw 
‘Centre sportif et culturel 
des Fourons’ een begro-
tingspost voor het Frans-
talig onderwijs in Voeren. 
Zoals het Arbitragehof al 
meermaals oordeelde, is 
dit een 
fl agrante 
overtre-
ding van 
de territo-
rialiteits-
beginsel. 

Vlaams Parlementsleden 
Joris Van Hauthem en 
Wim Van Dijck dien-
den dan ook opnieuw 
een belangenconfl ict in. 
Hoewel in het Vlaams 
regeerakkoord onder 
meer geschreven staat dat 
de regering alle wettelijke 
maatregelen zal nemen om 
te vermijden dat andere 
overheden op het Vlaamse 
bevoegdheidsterrein age-
ren, durfden de meerder-
heidspartijen ook dit jaar 
ons belangenconfl ict niet 
te steunen. Ook de N-VA 
niet. 

Vlaamse begroting

Ook in het Vlaams Parle-
ment vonden er begro-
tingsbesprekingen plaats. 
Marijke Dillen spaarde 

haar kri-
tiek niet 
en stelde 
de zoge-
naamde 
kaas-
schaaf-

methode, waarbij op alle 
domeinen bespaard moet 
worden, in vraag. “Er is 
opnieuw terechte kritiek 
van de universiteiten, die 
waarschuwen dat veel on-
derzoekers hun heil in het 

buitenland zullen zoeken 
waardoor Vlaanderen op-
nieuw heel wat expertise 
zal kwijtraken. En dan is 
er nog de kritiek van het 
Rekenhof, dat wijst op de 
dalende 
kredie-
ten voor 
onder-
zoek en 
ontwikke-
ling”, aldus 
Dillen. Erik Tack wees 
op zijn beurt op de hoge 
overheidsschuld, die 
inmiddels al meer dan 
1000 euro per Vlaming 
bedraagt. Marijke Dillen 
riep de N-VA dan ook op 
om niet tevreden te zijn 
met de zoveelste staats-
hervorming en een her-
ziene Financieringswet die 
Vlaanderen opnieuw aan 
de federale ketting zullen 
leggen, maar om resoluut 
te kiezen voor onafhanke-
lijkheid!

Bizar stemgedrag

Nadat de N-VA in het 
Europees Parlement on-
langs de afschaffi ng van de 
visumplicht voor Bosniërs 
en Albanezen mee goed-
keurde, heeft de partij nu 
ook een tekst goedge-

Uit de parlementen
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keurd die (onder meer) 
de Europese lidstaten 
oproept om het kaderver-
drag voor de bescherming 
van nationale minderhe-
den te ondertekenen en 
te ratifi ceren. Een jaren-
lange Franstalige eis! De 
Franstalige partijen hopen 
op die manier de taalwet-
geving verder te onder-
mijnen en allerlei speciale 
rechten op te eisen voor 
Franstaligen die in de 
Rand en elders in Vlaan-
deren wonen. De Vlaamse 
partijen hebben zich hier 
altijd tegen verzet, maar 
daar was op het Europese 
toneel niets meer van te 
merken: het Vlaams Belang 
stemde als enige Vlaamse 
partij tegen. Droevig!

O2 voor Peeters

In het Vlaams Parlement 
vroeg Joris Van Hau-
them aan Vlaams minis-
ter-presi-
dent Kris 
Peeters 
(CD&V) 
hoe het 
gesteld is 
met de 
Octopusnota, die voort-
bouwt op de Vlaamse Re-
soluties en deel uitmaakt 

van het Vlaams regeerak-
koord. Peeters stelde dat 
die nota nog steeds deel 
uitmaakt van het regeerak-
koord, maar dat blijkt niet 
uit de praktijk. Er blijken 
daarover zelfs tegenstel-
lingen te zijn binnen de 
Vlaamse meerderheid, 
meer bepaald met de 
SP.a. Van Hauthem wees 
de minister-president op 
zijn verantwoordelijkheid: 
“Gelet op het Octopus-
akkoord en uw Vlaams 
regeerakkoord, moet u 
zich uitspreken over een 
eventuele federale rege-
ring van lopende zaken en 
wat voor consequenties 
dat zou hebben.” Van 
Hauthem gaf Peeters nog 
een exemplaar van het 
boek ‘De Ordelijke Opde-
ling’. “Misschien kan dat 
tot enig voortschrijdend 
inzicht leiden”, besloot Van 
Hauthem.

Cyberaanvallen 

In de Senaat vestigde 
Anke Van dermeersch 
de aandacht op de steeds 
toenemende afhankelijk-
heid van elektronische 
communicatie in onze 
maatschappij en niet in het 
minst in de overheidswer-

king. Dit 
maakt ons 
erg kwets-
baar voor 
zogenaam-
de cy-
beraanval-
len van computerhackers 
die voorzieningen zoals 
telecommunicatie en ener-
gie maar ook de lucht- en 
verkeerssectoren ernstig 
kunnen ontwrichten. Dit 
land is absoluut niet voor-
bereid op een dergelijke 
cyberdreiging. “Terwijl 
de bedrijfs- en fi nanci-
ele wereld wel reeds in 
staat zijn om relatief snel 
te reageren op nieuwe 
dreigingen in de virtuele 
wereld, heeft onze over-
heid onvoldoende inno-
vatieve beschermings- en 
detectiemiddelen om onze 
kritische infrastructuur 
te beschermen”, aldus de 
senator, die pleitte voor 
een cyberautoriteit en een 
concreet ‘cyber defence’-
plan. Deze autoriteit mag 
zich wel enkel toeleggen 
op de strijd tegen groe-
pen die terreurorganisa-
ties steunen en mag niet 
misbruikt worden om 
afwijkende opinies in de 
kiem te smoren.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Blijf van ons land!

Nieuwe campagne

Midden januari stelde het 
Vlaams Belang tijdens een 
persconferentie zijn nieuwe 
immigratiecampagne voor. Wat 
elders in Europa kan, moet ook 
in Vlaanderen kunnen. 

De immigratiesluizen naar dit land 
staan verder open dan ooit. In to-
taal werden vorig jaar niet minder 

dan 19.481 asielaanvragen ingediend, het 
hoogste cijfer in bijna tien jaar. Wetend 
dat achter elk dossier meerdere personen 
(kunnen) schuilgaan, wordt het aantal 
dossiers door de bevoegde instanties tra-
ditioneel met een derde vermeerderd, wat 
betekent dat alleen al via de asielpoort 
zo’n 27.000 vreemdelingen dit land bin-
nenkwamen. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over dat andere immi-
gratiekanaal bij uitstek, met name de 

gezinshereniging. In 2010 barstte het 
immigratieprobleem com-
pleet uit zijn voegen; de fac-
tuur voor de belastingbetaler 

evenzeer. Elke dag wordt dui-
delijker dat de ongebreidelde 

immigratie een aanslag vormt 
op ons sociaal zekerheidssysteem 

en de leefbaarheid van onze steden 
ondermijnt. Zoals de onafhankelijke 

publicist Mark Grammens in Journaal 
(13.01.2011) stelt, is men “van over-

heidswege druk doende een onleefbare 
samenleving te creëren.” Geconfronteerd 
met de feiten, beginnen stilaan ook an-
deren de analyses te onderschrijven die 
het Vlaams Belang reeds jaren geleden 
maakte. 

Druk opvoeren
Heel vaak, zo niet altijd, volgen op de 
woorden echten geen daden en blijft een 
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en ander beperkt tot lippendienst en aan-
kondigingspolitiek. Tijdens een perscon-
ferentie die midden januari in het Vlaams 
Parlement plaatsvond, maakte Filip De 
Man, lid van de Kamercommissie Bin-
nenlandse Zaken, ter zake een ontluiste-
rende balans op. “Soms woorden, nooit 
daden”, zo concludeerde De Man, die 
meteen ook de nieuwste immigratiebro-
chures van het Vlaams Belang voorstel-
de. Om de druk op te voeren, besliste het 
partijbestuur van het Vlaams Belang een 
nieuwe, grootscheepse campagne “Blijf 
van ons land” op het getouw te zetten, zo 
lichtte Vlaams Belang-voorzitter Bruno 
Valkeniers toe. Filip Dewinter gaf tekst 
en uitleg bij de nieuwe campagne. De 
campagne zal gepaard gaan met de ver-
spreiding van een miljoen pamfletten, 
een affichecampagne en lokale straatac-
ties. Dewinter ging ook nader in op de 
30 immigratievoorstellen van het Vlaams 
Belang. Senator Anke Van dermeersch 
focuste op haar beurt op een specifiek 
aspect van het immigratieprobleem, met 

name de sluipende islamisering van onze 
steden. 

Het gelijk van het 
Vlaams Belang
Zoals de actualiteit aantoont dat het 
Vlaams Belang altijd al de juiste vragen 
heeft gesteld en de correcte probleemana-
lyses heeft gemaakt, zo bewijzen buiten-
landse voorbeelden dat het programma 
van het Vlaams Belang wel degelijk werkt. 
Heel wat voorstellen inzake immigratie en 
integratie die in het Nederlandse regeer- 
en gedoogakkoord zijn opgenomen, zou-
den zo kunnen overgeschreven zijn uit het 
programma van het Vlaams Belang. “Onze 
voorstellen zijn kordaat, maar realistisch 
én zijn in sommige landen ondertussen re-
geringsbeleid. Dat was gisteren reeds het 
geval in Denemarken en dat is het vandaag 
ook in Nederland. Het Vlaams Belang wil 
dat morgen Vlaanderen volgt”, aldus nog 
Valkeniers en Dewinter. 
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Zogezegd

“België is een onrechtvaardig land, zo simpel is dat. Er is nooit een evenwicht ge-
weest tussen de belangen van de Franstaligen en de Vlamingen. Het heeft altijd ge-
dreven op een bevoorrechting van de Franstaligen. Als men er na 180 jaar nog niet 
in slaagt een elementaire rechtvaardigheid in te voeren, dan moeten we van dit land 
af.”

Strafpleiter Vic Van Aelst
in Reyers Laat, 23 december 2010

“Het kleine compromis dat uit de bus is gekomen, is een voorafbeelding van het 
grote compromis dat mag worden verwacht over de staatshervorming. (…) De 
N-VA zal dan al blij mogen zijn als ze een kwart van haar programma in het regeer-
akkoord krijgt en als daarvan de helft wordt uitgevoerd.”

Redacteur Wim Van de Velden
in De Tijd, 12 januari 2011

“Asielzoekers mogen in ons land een schier onbeperkt aantal keer asiel aanvragen, 
zelfs tot 21 keer toe, zoals laatst van een asielzoeker bekend raakte.”

Auteur en redacteur René De Witte in
P-magazine, 4 januari 2011

Ook in het nieuwe jaar hoeft het Belgische 
koningshuis zich geen zorgen te maken over de 
crisis. Van inleveren is immers geen sprake: de 
koninklijke dotaties werden begroot op 13,7 
miljoen euro, wat evenveel is als vorig jaar. 
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Asiel en migratie

Voor het tweede jaar op rij is in dit land het regula-
risatierecord verbroken. Terwijl onze noorderburen 
intussen wel begrepen hebben dat de welvaart- en 

verzorgingsstaat die wij kennen niet te rijmen valt met 
een beleid van open grenzen en kordate maatregelen 
nemen om het tij te keren, staan in België de sluizen 
nog altijd wijd open. De situatie is onhoudbaar, niet in 
het minst fi nancieel.

Op de traditionele winteracademie verdiepen de Vlaams 
Belang Jongeren zich dit jaar in de actualiteit inzake 
asiel en immigratie. Na de succesvolle editie vorig jaar 
in het Waasland over het thema “Media” belooft het ook 

dit jaar een boeiend en leerrijk vormings-
weekeinde te worden.

Alle leden tussen 15 en 36 jaar zijn 
welkom. Schrijf nu in, want het aantal 
plaatsen is beperkt!

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

dit jaar een boeiend en leerrijk vormings-
weekeinde te worden.

Alle leden tussen 15 en 36 jaar zijn 
welkom. Schrijf nu in, want het aantal 
plaatsen is beperkt! 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

Inschrijven voor 10 februari door stor-
ting van 55 euro (werkenden) of 45 euro 
(studenten en werkzoekenden) op het 
rekeningnummer 751-2016955-74 met 

vermelding ‘Winteracademie’ + naam en 
voornaam. Deelnemers ontvangen na 
inschrijving het volledig uitgewerkte pro-
gramma en alle praktische richtlijnen.

WINTERACADEMIE 2011

Brugge • 18 t.e.m. 20 februari

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

WINTERACADEMIE 2011

Brugge • 18 t.e.m. 20 februari
Asiel en migratie
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Vlaams Belang Jongeren

Net als vorige jaren heeft VBJ de eindejaarsperiode aangegrepen 
om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem in Vlaanderen. 
Steeds meer Vlamingen kunnen basisuitgaven als energie of huis-
huur niet meer betalen. Een nog grotere groep dreigt bij de min-
ste fi nanciële tegenslag weg te zakken onder de armoedegrens. 
OCMW’s worden naar eigen zeggen overspoeld met aanvragen 
maar hebben middelen te kort om iedereen verder te helpen.

 Zet armoede in 
Vlaanderen op de kaart!

Elk jaar zamelen verschillende organisa-
ties geld in voor  allerhande  armoedepro-
jecten overal ter wereld. Een en ander zou 
ons wel eens doen vergeten dat zowat één 
op zeven Vlamingen in armoede leeft. 

Onder de noemer ‘Armoede bestaat ook 
bij ons!’ wil VBJ benadrukken dat ar-
moede geen ver-van-mijn-bed-show is. 
De voorbije maanden nam VBJ meerdere 
initiatieven in een poging om het armoe-
deprobleem in Vlaanderen extra onder de 
aandacht te brengen. Een beknopt verslag:

Tijdens de strenge winterkoude kregen 
de asielzoekers alle aandacht van poli-
tiek en media. De Vlaams Belang Jonge-
ren uit de regio Leuven deelden daarom 
- in samenwerking met de lokale Vlaams 
Belang-afdeling - gratis soep uit aan de 
voedselbank in Diest. “Het non-beleid 
van deze en voorgaande regeringen heeft 
ervoor gezorgd dat de situatie dermate is 
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geëscaleerd dat niet alle asielzoekers van 
opvang kunnen worden voorzien. Terwijl 
met veel poeha naar bijkomende opvang 
werd gezocht, lijkt men te vergeten dat 
ook al maar meer Vlamingen moeite heb-
ben om de eindjes aan elkaar te knopen en 
zelfs onder de armoedegrens leven,” aldus 
regionaal VBJ-voorzitter Andy Bonnyns. 

VBJ hield op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen plakacties met affi ches ‘Ar-
moede bestaat ook bij ons!’ Zo trokken 
onder meer de VBJ’ers uit de regio Me-
chelen-Lier op pad om de veelzeggende 
affi ches van ’11.11.11.’ een passend ant-
woord te bieden. Benieuwd of de organi-
satie in de toekomst eindelijk eens iets zal 
doen voor de armen uit eigen land…

Begin januari was VBJ Schoten dan weer 
present op de wekelijkse markt. Traditio-

neel boden de jongeren alle bezoekers een 
gratis glaasje glühwijn of chocolademelk 
aan naar aanleiding van het nieuwe jaar. 
Zelfs het stormweer kon niet verhinderen 
dat beide dranken rijkelijk vloeiden en 
vele marktbezoekers de weg naar het VBJ-
kraam wisten te vinden. “Eén zaak is in elk 
geval duidelijk: het Vlaams Belang laat u 
niet in de kou staan,” knipoogden de lokale 
VBJ’ers.

Op een zucht van de feestdagen deelden 
de VBJ’ers uit de regio Gent-Eeklo gratis 
soep uit aan het koopcentrum Gent-Zuid. 
Pamfl etten met de boodschap ‘Armoede 
bestaat ook bij ons!’ moesten de voorbij-
gangers informeren. “In Gent kunnen Ro-
ma-zigeuners onmiddellijk genieten van 
een leefl oon van 900 euro, terwijl onze ei-
gen minderbedeelden letterlijk en fi guur-
lijk in de kou komen te staan”, hekelde 
VBJ-voorzitter Marina Van den Berhe. 
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dwars door VLAANDEREN
Waalse missen willen splitsing België

De Rode Dui-
vels en de ver-
kiezingen van 
‘Miss België’ zijn 
zowat het enige 
wat dit land nog 
rest. Al behoort 
dat laatste ook 
al tot het verle-
den. Herinner u 
bijvoorbeeld de 
verkiezing van de 
Franstalige Alizée 

Poulicek die nauwelijks Nederlands sprak, 
wat in Vlaanderen terecht zeer kritische 
reacties uitlokte. De verkiezing van het 
mooiste meisje van het land kreeg ook dit 
jaar een communautaire stempel. Toen na 
een selectie slechts één Waalse overbleef 
tegenover vier Vlaamse meisjes waren de 
Waalse schoonheden furieus. “Vlaanderen 
en Wallonië hebben niets meer met elkaar 
te maken,” was hun misnoegde conclusie. 
Uit protest vertikten ze het om mee op 
het podium te verschijnen. De Brusselse 
Ayse Ozdemir voegde er zelfs aan toe dat 
ze volgende keer zou meedoen met Miss 
Turkije - dubbele nationaliteit, weet u wel 
- om te laten zien wat ze echt waard is. Als 
dat geen idee is...

Wanbeleid

Ivarem, een intercommunale voor afvalver-
werking uit de regio Mechelen-Lier, heeft 
bij de gemeentebesturen een aanvraag in-
gediend voor een bijkomende fi nanciële in-
jectie van ettelijke miljoenen euro’s. Daar-
mee hoopt de organisatie het aanslepende 
verlies te kunnen wegwerken.
Voor de Vlaams Belang Jongeren uit de re-
gio kan het niet langer dat de gevolgen van 
het jarenlange wanbeleid van Ivarem naar 
de inwoners wordt doorgeschoven. “Om 
de verliezen op te vangen, passeert Ivarem 
zelfs twee maal langs de kassa: één keer 
door een lening aan te gaan die gewaar-
borgd wordt door de gemeenten en een 
tweede keer door simultaan op verschil-
lende plaatsen de prijs van afvalverwerking 
te verhogen,” stelt regionaal VBJ-voorzitter 
Ken Radulescu. VBJ bleef niet bij de pakken 
zitten en nam zich voor om het wanbe-
leid en winstbejag van Ivarem aan de kaak 
te stellen. Voorafgaand aan de Algemene 
Ledenvergadering, die plaatsvond in de 
business seats van KV Mechelen, hing een 
delegatie van VBJ een spandoek op aan de 
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inkom van het voetbalstadion met de dui-
delijke boodschap ‘Ivarem wanbeleid. Stop 
het profi jt!’

Nieuwjaarscantus

Begin januari hielden de Vlaams Belang 
Jongeren uit de regio Halle-Vilvoorde een 
nieuwjaarscantus onder leiding van ver-
schillende oud-praesessen. De cantus was 
voor de studenten een ideale ontspanning 
tijdens de blokperiode, de boeken moch-
ten voor één avond opzij. Een 25-tal deel-
nemers maakte er een geslaagde activiteit 
van die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Met dank aan de Vlaams Belang-afdeling 
Grimbergen voor het gratis vat! 

5.000!

Kort na de zomer lanceerde VBJ een 
nieuwe digitale nieuwsbrief ‘@vbj.org’ 
met daarin steeds het meest recente VBJ-
nieuws, acties of activiteiten. Via dit extra 
communicatiemiddel bereikt VBJ intussen 
meer dan 5.000 lezers! Ben je zelf nog niet 
ingeschreven op ‘@vbj.org’ of ken je mis-
schien mensen die op de hoogte wensen 
te blijven van de laatste initiatieven, stuur 
dan de melding ‘Nieuwsbrief’ naar info@
vbj.org (voorzien van je naam en je voor-
naam).

Protest tegen opvang asielzoekers

Door een tekort aan opvangplaatsen 
dreigen vele asielzoekers geen onderko-
men te vinden. “Hoe men het ook draait 
of keert: deze asielcrisis is het gevolg van 
het rampzalige beleid van de politici en 
ook de Diestse OCMW-voorzitter Flor 
Koninckx is daar mee verantwoordelijk 
voor”, vindt regionaal VBJ-voorzitter Andy 
Bonnyns. “Koninckx kondigde onlangs aan 
dat de stad Diest 21 extra opvangplaatsen 
voor asielzoekers zal voorzien omdat hij 
van mening is ‘dat  iedere stad of gemeente 
zijn verantwoordelijkheid moet opnemen’. 
Daarmee is het probleem natuurlijk niet 
opgelost; de Diestenaar wordt alweer 
voor voldongen feiten gesteld.” Kort voor 
de gemeenteraad van Diest voerde VBJ ac-
tie om de hele kwestie aan te kaarten: “Het 
is niet de taak of de verantwoordelijkheid 
van de lokale besturen om het falend asiel-
beleid van de nationale politiek over te ne-
men. Meer nog: door extra opvangplaatsen 
te creëren, zal er helemaal niets verande-
ren aan de toestroom van gelukzoekers.”

27
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Buitenland

 Vlaams Belang in Israël
In de Israëlische stad Ashkelon 
nam het Vlaams Belang in de-
cember deel aan een acade-
misch college.

Het bezoek van Filip Dewinter en Frank 
Creyelman aan Israël kwam er op uitnodi-
ging van de Joodse organisatie ‘The Israe-
lis’. De Vlaams Belang-delegatie bezocht 
onder meer de Israëlische luchtmacht, 
een paracommando-eenheid van het IDF 
(‘Israeli Defense Forces’) op de grens met 
Gaza en de stad Sderot, die in het recente 
verleden het mikpunt was van mortiervuur 
en raketaanvallen door fundamentalisti-
sche moslimorganisaties. In Ashkelon, 
Sderot en Ariel werd het Vlaams Belang 
welkom geheten door de burgemeesters.

Rechtse partijen
Op het congres met als thema ‘Het ant-
woord van het Westen op islamfundamen-
talisme en -terrorisme: recht op zelfverde-
diging’ waren verschillende rechts-natio-
nale partijen - FPÖ, Lega Nord, Deense 
Volkspartij en Zweden-Democraten - ver-
tegenwoordigd. Voor Filip Dewinter, die 
tijdens het congres het woord voerde, is 
de boodschap duidelijk: “Isräel ligt op de 
frontlijn van de strijd tussen het vrije Wes-
ten en de radicale islam. Israël voert ten 
dele onze strijd tegen islamfundamenta-
lisme en -terrorisme. Aangezien Israël de 
voorpost is van het vrije Westen moeten 
we onze krachten verenigen en het isla-
misme hier en bij ons samen bestrijden.”

Filip Dewinter en Heinz-Christian Strache in de Gazastrook 

VBM 2011-02.indd   28 19/01/11   15:45



29

Toespraak in Knesset
Na een officiële verwelkoming door waar-
nemend voorzitter Ahmed Tibi hield Filip 
Dewinter onder ruime persbelangstelling 
een toespraak in de Knesset, het Israëli-
sche parlement. “Het Israëlisch-Arabisch 
conflict belichaamt de strijd tussen de 
Westerse beschaving en de radicale is-
lam,” aldus Dewinter. “De strijd tussen 
zij die de vrijheid liefhebben en zij die de 
wereld willen onderwerpen aan de mos-
limtheocratie. De raketten, mortieren, ko-
gels en bommen die vrijwel dagelijks in 
naam van de islam Israël bedreigen, tonen 

het ware gelaat van een ideologie die ook 
Europa tracht te overheersen. Het Joodse 
volk vangt reeds decennia de klappen op 
die voor ons allen zijn bestemd.” Filip 
Dewinter stelde nog dat hij als Vlaming 
voorstander is van een vrije Palestijnse 
staat, maar dat hij beseft dat het Palestijn-
se vrijheidsstreven misbruikt wordt om 
een moslimfundamentalistische agenda in 
de praktijk te brengen. 

Verdoken Jihad
De fractieleider in het Vlaams Parlement, 
die door Likoud-minister voor Communi-
catie Moshe Kahlon overigens voor een 
nieuw bezoek werd uitgenodigd, sprak 
over de “verdoken jihad” in Europa en de 
collaboratie van de traditionele politieke 
partijen, die steeds meer toegeven aan de 
eisen van de islam. Daarna volgde een 
debat met rabbi Nissim Ze’ev, een van 
de leiders van de Chas-regeringspartij en 
een gesprek met Likoud-minister Ayoob 
Kara. De boodschap van de minister was 
duidelijk: we moeten ons verzetten tegen 
de fundamentalistische islam, want deze 
bedreigt niet alleen Israël, maar het hele 
vrije Westen. 

Filip Dewinter met
Likoud-minister Kara.

Filip Dewinter op de grens
met Gaza en de stad Sderot.

Frank Creyelman en Filip Dewinter
in de Knesset.
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 Allochtonen
 en criminaliteit

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

Misschien weet u het nog niet, 
maar u kan eindelijk op beide 
oren slapen en met een gerust 
hart de straat weer op. Er be-
staat immers géén verband 
tussen allochtonen en hoge 
criminaliteitscijfers. Professor 
Marc Hooghe heeft het gezegd. 
Maar klopt het ook? Of hangt 
er een politiekcorrect reukje 
aan zijn rapport?

In Berlijn breken politiek en politie 
zich het hoofd over de aanpak van 30 
beruchte Libanees-Albanese clans. 

De socialistische senator Ehrhart König 
(SPD) geeft toe dat er “algemeen sprake 
is van een hogere criminaliteit bij vreem-
delingen dan bij autochtonen.” Politiechef 
Peter-Michael Haeberer spreekt over alar-
merende cijfers: “Personen afkomstig uit 
de Arabische wereld botsen in verhouding 
tot hun aandeel in de bevolking driemaal 
zo vaak met de wet als Duitsers. Jonge-
ren zelfs vijfmaal.” Daarbij komt nog dat 
Arabische daders “duidelijk zwaardere 
misdrijven” plegen. Eenzelfde somber 
beeld in Nederland. In Amsterdam zijn er 
1500 probleemjongeren die regelmatig in 
de fout gaan. Tweederde van die ‘veelple-
gers’ is van Marokkaanse afkomst. Maar 
bij ons is er zogezegd niks aan de hand.

Blind
“In onze studie hebben we naar een ver-
band gezocht tussen vreemdelingen en 
criminaliteit, maar we hebben er geen ge-
vonden”, verklaarde Hooghe opgelucht. 
“Toch leuk wanneer wishful thinking we-
tenschappelijke resultaten beïnvloedt”, 
spotte een blogger op een Nederlandse 
website. Maar dat mag de pret niet beder-
ven. De goednieuwsshow van de Leuven-
se prof werd meteen uitvoerig toegejuicht 
in de pers. “Het is een goede zaak dat cri-
minaliteit eindelijk op wetenschappelijke 
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gronden wordt gelinkt aan sociaal-econo-
mische factoren”, jubelde hoogleraar Jan 
Blommaert in De Standaard. Blommaert 
draaide Marion Van San snel nog even 
door zijn gehaktmolen. Van San deed 
jaren geleden - op vraag van toenmalig 
justitieminister Marc Verwilghen - onder-
zoek naar het verontrustende aandeel van 
allochtone jongeren in de criminaliteit en 
de gevangenispopulatie, maar het rapport 
beviel de politieke elite en de multicultu-
rele hogepriesters niet. Nog altijd niet, zo 
blijkt. “Er waren eindelijk ‘harde cijfers’ 
beschikbaar die aantoonden dat Marokka-
nen ‘geboren dieven’ zijn”, sneert Blom-
maert. Het rapport belandde in de papier-
versnipperaar en Van San werd verban-

40% van de gevangenisbevolking in België
beschikt niet over de Belgische nationaliteit.

nen. Probleem opgelost. Over tot de orde 
van de dag. 

Kip of ei
De totaal onwetenschappelijke uitschui-
ver van Blommaert toont andermaal aan 
hoe gevoelig het thema nog altijd ligt, 
want dat Marokkanen ‘geboren dieven’ 
zijn, beweert niemand. Van San niet, en 
wij ook niet. Hooghe en zijn medewerkers 
herleiden criminaliteit tot de factor werk-
loosheid. Dat past mooi in de allochtone 
slachtoffercultus die ook door de linkse 
kerk nog altijd wordt gekoesterd. Van San 
en andere onderzoekers sluiten sociaal-
economische factoren niet uit, maar zelfs 
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Dossier

als die in rekening worden gebracht, zijn 
niet-Westerse allochtonen nog altijd aan-
zienlijk meer in misdrijven betrokken dan 
autochtonen. Marion Van San vergelijkt 
de mogelijke link tussen werkloosheid en 
criminaliteit met de bekende vraag van 
de kip of het ei. Ze wijst er fijntjes op dat 
allochtone jongeren vaak op heel jonge 
leeftijd op het criminele pad geraken en 
de vraag is of ze daarna nog gemakkelijk 
aan een baan komen. Het is dus even goed 
denkbaar dat criminaliteit werkloosheid 
veroorzaakt en niet andersom. Maar dat 
heeft Hooghe allemaal niet onderzocht. 
“Dit sterkt het vermoeden dat hun con-
clusies eerder ingegeven zijn door ideolo-
gische overwegingen dan door empirisch 
bewijs”, oppert Van San terecht.

Etnische factor
Hooghe en Blommaert vegen de cultu-
rele of religieuze factor gezwind onder de 
mat. Maar wie die factor ontkent, getuigt 
van verregaande blindheid of struisvo-
gelpolitiek. In Nederland is dat taboe al 
lang gesneuveld. Wie nog steeds gelooft 
in het sprookje van de multiculturele ver-
rijking of het sociaal-economische alibi 
voor criminaliteit, moet beslist wat meer 
non-fictie lezen. ‘Het Marokkanendrama’ 
van journaliste Fleur Jurgens, bijvoor-
beeld. Of ‘Marokkaanse lieverdjes’ van 
criminoloog Hans Werdmölder. ‘Staats-
secretaris of seriecrimineel’ van Paul An-
dersson Toussaint. Of het baanbrekende 
standaardwerk van criminoloog Emerson 
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Vermaat ‘Misdaad, migratie en cultuur’. 
“Hoe meer immigranten uit het Midden-
Oosten, Latijns-Amerika en de Derde 
Wereld erbij komen, hoe meer de samen-
leving, of delen daarvan, de trekken van 
de herkomstlanden gaan aannemen. Meer 
geweld, onveiligheid en misdaad, get-
tovorming in de grote steden, een groei-
ende kansarme onderklasse, discriminatie 
van vrouwen, drugs en wapenbezit. Nu al 
zijn in Europese en Amerikaanse wijken, 
buurten of straten veranderd in stukjes 
herkomstland waar Jamaicanen, Mexi-
canen, Cubanen of (Noord-)Afrikanen 
de dienst uitmaken en waar een geweld-
dadige machocultuur domineert”, aldus 
Emerson Vermaat. Het klinkt herkenbaar.

Islam
Het lijkt er sterk op dat Hooghe alleen 
maar ‘bewezen’ heeft wat hij en anderen 
zo graag bewezen wilden hebben. De Ne-
derlandse journalist Joost Niemöller lacht 
met het eeuwige discriminatie-excuus en 
noemt de overlast en agressie van Marok-
kaanse jongeren “op de koran gebaseerde 
terreur.” De Deense gevangenispsychiater 
Nicolai Sennels, die al jaren onderzoek 
voert naar de achtergronden en motie-
ven van jeugdige criminelen, stelt zon-
der omwegen “dat de islam veel moslims 
crimineler en gewelddadiger maakt.” Een 
gedurfde stelling die hem in België zon-
der twijfel voor de rechtbank zou bren-
gen wegens ‘racisme’ of ‘islamofobie’. 
Niemöller schrijft dat de straatterreur 
van jonge allochtonen snel en simpel de 
kop ingedrukt kan worden, maar daar is 
politieke moed voor nodig. “Helaas zal 
het nog wel even duren voordat politiek-
correct Nederland doorkrijgt dat Marok-
kaanse klootzakjes geen snoepjes verdie-
nen maar de wapenstok.” Onmiddellijke 
denaturalisatie en uitzetting naar het land 
van herkomst is nog veel effectiever, sug-

gereert de journalist nog. “En voor hun 
opvoedplicht verzakende verwekkers 
dient dezelfde procedure toegepast te 
worden. Weet u wel hoeveel kinderbijslag 
we daarmee besparen?” U merkt dat onze 
noorderburen er geen doekjes om winden. 

Debat
Ook Hind Fraihi stak in haar boek ‘Un-
dercover in Klein-Marokko’ niet onder 
stoelen of banken dat de zogenaamde 
‘kleine’ criminaliteit van allochtone jon-
geren niet zelden onversneden racisme 
is. Een ‘ongemakkelijke waarheid’ die de 
progressieve elite en een deel van de me-
dia (die daar deel van uitmaken) nog altijd 
niet willen zien. Van San besluit dan ook 
dat het zo noodzakelijke debat in dit land 
“nog steeds niet gevoerd wordt op basis 
van feiten, maar op basis van ideologie. 
En daarmee is het failliet van het debat in 
België nog maar eens onderstreept.” Het 
einde van de ellende is met andere woor-
den nog niet in zicht. 

40% van de gevangenisbevolking in 
België is van vreemde nationaliteit. 
Opgemerkt moet worden dat de cijfers 
alleen slaan op de nationaliteit van de 
gedetineerden en niet op hun afkomst, 
wat een vertekend en rooskleurig beeld 
geeft van de realiteit. 

Belgische nationaliteit:......................6.051

Vreemde nationaliteit: ......................4.482
Ex-Joegoslaven: 254
Marokkanen: 1.182
Turken: 179

Totaal: ...........................................................10.533

De gevangenispopulatie in België
(cijfers van Justitie, 15 dec. 2009)
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 Links, rechts...

Opinie

Alleen de titel van de volgende on-
derhandelaar bleef onvoorspel-
baar. Toen ‘preformateur’ bedacht 

werd, was het al duidelijk dat Laken van ’s 
lands beleid een infantiel gezelschapsspel-
letje maakte. Bij elke opvolger werd het 
spel doorzichtiger. Met eindejaar liep ook 
het EU-voorzitterschap af. De laatste nut-
tige idioot kon opgelucht ademhalen: hij 
had zijn koninklijke opdracht volbracht. 
De cruciale periode was met langdurig ge-
leuter en nog een griepdagje hier en daar 
overbrugd. Mundus vult decipit.

Nog even
koffiedik kijken
Meteen werd het voor politieke commen-
tatoren moeilijker om vooruit te kijken.
Er waren nu drie mogelijkheden:
- ofwel zouden de traditionele partijen de 

handen in mekaar slaan en zoals in een 
totalitair regime de macht grijpen die 
door de burgers aan anderen was toege-
wezen; 

- ofwel zouden er totaal overbodige ver-
kiezingen komen, want de kiezer had 
zich in juni 2010 al zeer duidelijk uitge-
sproken en er is geen enkele reden om 
nu een andere keuze te maken; 

- ofwel zou dit operettekoninkrijkje, ge-
sticht na de opvoering van een slechte 
vaudeville als de Engelse straf voor de 
Napoleontische periode, uit mekaar 
spatten.

Sinds begin 2011 lagen alle pistes open, 
alle even glad. De situatie kon van uur tot 
uur wijzigen. Zelfs als de regimepartijen 
een putsch zouden wagen, kon hun nieuwe 
regering met evenveel gemak nog dezelfde 
dag al opzij geschoven zijn. Behalve het 
internet kampt vandaag elk persmedium 

Vorig jaar was het gemakkelijk om over politiek te schrijven. 
Iedereen wist dat de politieke gesprekken en onderhandelingen 
alleen maar bezigheidstherapie waren en er onder geen beding 
voor het jaareinde een oplossing mocht komen. Zolang ons land 
het Europese Voorzitterschap waarnam, moest immers de schijn 
worden opgehouden en de regering van lopende zaken aanblijven. 

Deze opinierubriek biedt ruimte aan onafhankelijke publicisten en heeft de bedoeling het brede politieke 
debat, onder meer over het Vlaams-nationalisme, aan te zwengelen. De auteurs schrijven hun bijdragen 
ten persoonlijken titel en geven dus niet noodzakelijk de standpunten van het Vlaams Belang weer.
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met hetzelfde probleem: de politieke ac-
tualiteit kan de berichtgeving al inge-
haald hebben op het ogenblik dat ze wordt 
verspreid. Dit artikel wordt echter twee 
maanden voor publicatie geschreven. Een 
goede reden dus om niet de korte lijn door 
te trekken, maar wel om met een grote 
boog naar de verdere toekomst te blikken.

Een compromis
kan niet meer
Dat dit land ooit implodeert en Vlaanderen 
zich losrukt van het Latijnse juk is op ter-
mijn onvermijdelijk. Wanneer dat gebeurt, 
is momenteel niet belangrijk. Wel waaróm 
het gebeurt.

De mislukte gesprekken tussen Elio Di 
Rupo en Bart De Wever legden de reden 
duidelijk bloot: gebrek aan wederzijds 
vertrouwen tussen beide landsdelen. Alle 
volgende koninklijke ‘-teurs’ hebben 
vruchteloos getracht om het vertrouwen te 
herstellen. De vorst riep in zijn Kerstbood-
schap ten einde raad zelf op tot een com-
promis, desnoods nog laffer dan een schot 
in de rug, als het maar een compromis is. 
Hij bedoelde: wie niet mijn taal spreekt, 
moet toegeven, door de knieën gaan, het 
hoofd buigen, de broek uitdoen. Geen en-
kele partij, uit Vlaanderen noch uit Wallo-
nië, kan nog aan die oproep gevolg geven 
zonder politiek zelfmoord te plegen. Het 
noodzakelijke compromis is onmogelijk 
geworden. Zonder totaal gezichtsverlies 
is er ook geen akkoord mogelijk, want het 
vertrouwen is langs beide kanten definitief 
weg.

In de Waalse media lezen we in harde be-
woordingen, met verdraaide feiten, gema-
nipuleerde citaten en valse argumenten de 
meest discriminerende, racistische en op-
ruiende taal tegen Vlaanderen, in de stijl 
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van de gouden propagandajaren in de Sov-
jet-Unie. Lezen we in de Vlaamse media 
het tegendeel? Helaas niet, zij sluiten zich 
als nakauwende kamelen aan bij diezelfde 
stellingname. De Vlaming neemt daardoor 
zijn media niet meer ernstig, maar ze ma-
ken wel duidelijk waarom een eventuele 
onafhankelijkheid van Vlaanderen de bur-
gers niet vanaf de eerste dag gelukkig zal 
maken. Het enige lichtpunt zal zijn dat ze 
heel in de verte toch de bodem ontwaren 
van een vooreerst bodemloze put, en een 
eeuwigdurende beweging in één richting 
langzaam zien vertragen.

Eendracht
maakt macht
Na de onafhankelijkheid zal immers al 
heel snel een nieuwe strijd losbarsten. Na-
melijk een interne revolutie binnen Vlaan-
deren, óók ontstaan door een gebrek aan 
vertrouwen. Binnen het nieuwe Vlaande-
ren zal dan immers op leven en dood ge-
vochten worden om het laken naar zich toe 
te trekken. Er zal ter vervanging van Wal-
lonië, een eigen profitariaat opstaan en een 
Vlaamse zwijgende meerderheid zal dit te 
laat merken omdat ze nog bekomt van de 
zogenaamde overwinningseuforie.

Na de strijd tussen Wallonië en Vlaande-
ren, tussen de Vadsigen en de Vlijtigen, zal 
na een splitsing van het land, binnen het 
onafhankelijke Vlaanderen dezelfde twee-
dracht ontstaan, maar dan tussen links en 
rechts. Deze kamp zal voor de Vlaamse 
burger nog bedreigender zijn dan de Bel-
gische verdrukking. Vlaanderen zal niet 
meer moeten afrekenen met een gekende 
externe tegenstander, maar met een twee-
spalt in eigen rangen, waarvan een groot 

Opinie

deel stiekem blijft gevoed worden door 
de vroegere tegenstander en de verknech-
te propagandapers. Een onafhankelijk 
Vlaanderen kan pas leefbaar zijn indien 
het de Belgische wapenspreuk overneemt: 
Eendracht maakt macht! Die eendracht zal 
er hoogstwaarschijnlijk niet komen. De 
derde colonne heeft zich al geïnfiltreerd 
via een roodgroene mars door de instel-
lingen.

Het verlies van links
Het linkse gedachtegoed heeft in de loop 
van de geschiedenis overal ter wereld zijn 
failliet bewezen. De Berlijnse muur kon 
de holheid en de schone schijn van de 
oostblokdoctrine niet blijven verbergen. 
Het eens welvarende en vooruitstreven-
de Zuid-Afrika klapte zoals een sociaal 
kaartenhuisje in mekaar toen wereldver-
beteraars de maatschappelijke ordening 
ontwrichtten. In Westerse landen staat de 
begroting angstwekkend in het rood waar 
de vakbonden de plak zwaaien, de onder-
nemingszin gefnuikt wordt, en het zuur-
verdiende graan massaal uitgedeeld wordt 
aan al wie erom vraagt zonder ooit iets te 
hebben bijgedragen en dat ook niet van 
plan is.

Socialisme kan alleen bestaan bij gratie 
van het kapitalisme. Zonder materiële 
omkadering blijft het slechts een vluch-
tige gedachte, nog onrealistischer dan 
een sofisme. ‘Gratis voor iedereen’ klinkt 
electoraal goed, maar werkt alleen zolang 
we het hebben over natuurverschijnselen 
zoals een opgaande zon. Al het andere 
moet door iémand worden betaald, is het 
niet door de ontvanger dan is het door 
een al dan niet vrijwillige sponsor. Soli-
dariteit is bedrog indien het niet zozeer 
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

zwakke groepen tracht te verheffen, maar 
er vooral op gericht is om sterke groepen 
te verzwakken.

Het gevaar van rechts?
Het grote verweer van links bestaat uit het 
ongeargumenteerd creëren van angst voor 
rechts. Immers, wie bang is, is kwetsbaar 
en manipuleerbaar. Toch gedurende en-
kele decennia.

Maar ís rechts wel zo gevaarlijk? Rechts 
is niet socialistisch, maar wel sociaal. 
Rechts trapt niet in de groene leugen, maar 
is wel milieubewust. Rechts is niet altijd 
katholiek, maar gelooft wel in christelij-
ke waarden. Rechts is niet conservatief, 
maar erkent een eeuwenoude cultuur van 
wederzijds respect. Rechts is niet blauw-
liberaal, maar wel voorstander van indivi-
duele vrijheid. Rechts is niet bekrompen 
door zich af te sluiten voor anderen, maar 
weigert wel om waarden die na eeuwen 
strijd verworven werden, op te geven en 
zich over te leveren aan mensonterende, 
middeleeuwse barbarij. Rechts is niet 
voor repressie, maar wel voor structuur en 
discipline. Rechts is niet voor willekeur, 
maar wel voor een rechts-stelsel dat recht-
vaardige wetten laat respecteren door echt 
onafhankelijke magistraten. Rechts is niet 
voor dictatuur, maar kiest uitdrukkelijk 
voor een echte democratie die geen enkele 
burger omwille van zijn opvattingen iso-
leert en uitsluit. 

Vlaanderen zal in deze betekenis rechts 
zijn, of niet zijn. 

Luc van Balberghe

De auteur is een onafhankelijk, niet-
partijgebonden journalist, oprichter 
en ex-uitgever van AchterhetNieuws 

en oud-voorzitter van de Vlaamse 
JournalistenVereniging
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 Ein Tirol,
 los von Rom!

Buitenland

39

Zuid-Tirol maakte integraal deel uit van 
de Oostenrijkse provincie Tirol tot 1918, 
toen het als oorlogsbuit door Italië werd 
aangehecht. Het gebied ten zuiden van de 
Brenner kende toen een haast homogene 
Duitse bevolking: bij de volkstelling van 
1910 was nog geen 3 procent van de be-
volking Italiaanstalig. 

Fascistische 
onderdrukking
De annexatie betekende het begin van een 
lange lijdensweg. Die begon pas goed toen 
vanaf 1922 onder het bewind van Musso-
lini een genadeloze italianiseringspolitiek 
werd gevoerd. De bedenker hiervan was 
senator Ettore Tolomei, die als zelfver-

klaard plaatsnaamkundige reeds tijdens de 
Eerste Wereldoorlog voor alle benamin-
gen in Zuid-Tirol een Italiaans equivalent 
had verzonnen om de Italiaanse aanspra-
ken op het gebied te rechtvaardigen. Zijn 
richtlijnen voor de romanisering van het 
gebied werden door de fascisten rigoureus 
uitgevoerd. Het Duits werd volledig uit 
het openbare leven verbannen. In de scho-
len werd elk Duitstalig onderricht verbo-
den. Duitse plaatsnamen en familienamen 
werden vervangen door Italiaanse, tot op 
de grafzerken toe. Er volgden landontei-
geningen, terwijl benoemingen bij de post 
en de spoorwegen voor Italianen werden 
voorbehouden. Tegelijk werd een groot-
schalige immigratiegolf vanuit Zuid-Italië 
op gang gebracht met het doel de autoch-
tone bevolking te minoriseren. Door een 

Zuid-Tirol is bij heel wat Vlamingen gekend als ideale vakantie-
bestemming. De gastvrijheid en de ongeëvenaarde schoonheid 
van de Alpenregio zouden ons bijna doen vergeten dat haar 
geschiedenis er een is van bloed en tranen. De opstand onder 
leiding van Andreas Hofer tegen de napoleontische bezetting 
van het land staat tot op vandaag symbool voor een taaie en on-
gebroken vrijheidsstrijd. Een vrijheidsstrijd die nog steeds niet 
geheel gestreden is.
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akkoord tussen Hitler en Mussolini wer-
den de Zuid-Tirolers uiteindelijk voor 
een verscheurende keuze geplaatst. Zij 
moesten kiezen of ze als Italiaanse staats-
burgers in hun heimat wilden blijven, dan 
wel of ze Duitse staatsburgers zouden 
worden en binnen een termijn van drie 
jaar naar het Duitse Rijk uitwijken. Door 
de massieve druk van de fascisten koos 
zowat 80 procent van de Zuid-Tirolers 
voor deze laatste mogelijkheid (de ‘Op-
tion’), en wenkte een bitter afscheid van 
de ‘Daheimbleibers’. Door de oorlogsom-
standigheden liep de uitvoering van deze 
plannen ernstige vertraging op en waren 
tegen het versrijken van de voorziene ter-
mijn nog ‘maar’ 75.000 van de 213.000 
Zuid-Tirolers die hadden gekozen voor de 
‘Option’, op transport gesteld.

‘Vuurnacht’
Na de Tweede Wereldoorlog werd de situ-
atie er niet veel beter op en ging de roma-
nisering van het gebied onverminderd ver-
der. Italië had de Zuid-Tirolers in het ver-
drag van Parijs (1947) dan wel gelijkbe-
rechtiging en autonomie toegezegd, maar 
de praktijk leerde al snel dat Rome niet 
geneigd was deze beloftes ook daadwer-
kelijk in te lossen. Door de geforceerde 
immigratie was het Italiaanse bevolkings-
aandeel ondertussen verder aangegroeid 
tot 34 procent, terwijl de Duitstalige Zuid-
Tirolers in sommige steden reeds een 
minderheid waren geworden. Het geduld 
raakte op en op 17 november 1957 mani-
festeerden in Schloss Sigmundskron zo’n 
35.000 Tirolers voor een ‘los von Rom’-
politiek. Het bleef overigens niet beperkt 
tot vreedzame protesten alleen. In 1961 
volgde een golf van aanslagen waarvoor 
het BAS (‘Befreiungsausschuss Südtirol’) 

verantwoordelijk tekende. Doelwitten 
van deze aanslagen waren symbolen van 
de Italiaanse onderdrukking, waaronder 
relicten uit het fascistische tijdperk zoals 
het standbeeld van Mussolini. In de zo-
genaamde Feuernacht van 11 op 12 juni 
1961 vlogen bovendien zo’n 40 elektrici-
teitsmasten in de lucht. Massale aanhou-
dingen, willekeurige gevangenzettingen 
en folteringen waren het Italiaanse ant-
woord. Verschillende activisten zouden 
hun engagement niet overleven. 

Een eerste stap
De bomaanslagen zorgden er echter ook 
voor dat de aandacht van de buitenwereld 
op de kwestie Zuid-Tirol werd gevestigd. 
Toenemende internationale druk leidde 
ertoe dat de Italiaanse regering aan de 
onderhandelingstafel werd gedwongen. 
Dat mondde in 1969 uit in een Oosten-
rijks-Italiaans akkoord, het zogenaamde 
‘Paket’, waardoor Zuid-Tirol het statuut 
van autonome regio kreeg toebedeeld. Het 
was de eerste stap in het moeizame proces 
naar autonomie.

De roerige periode is ondertussen voor-
bij. De Italiaanse minderheid zag haar 
bevoorrechte positie verdwijnen en heeft 
daaruit haar conclusies getrokken. Steeds 
meer Italianen verlieten de Alpenregio, 
maar ze zijn nog steeds sterk in de meer-
derheid in steden als Bozen (Bolzano), de 
hoofdplaats van Zuid-Tirol. 

Steeds meer Tirolers nemen niet langer 
genoegen met een beperkte autonome sta-
tus binnen Italië en pleiten voor volledig 
zelfbeschikkingsrecht en een hereniging 
met het Oostenrijkse moederland. Dat 
is ook af te lezen uit de evolutie van de 
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politieke krachtsverhoudingen in Zuid-
Tirol. De christendemocratische Südtiro-
ler Volkspartei (SVP), die lange tijd goed 
was voor stemmenpercentages tussen 65 
en 70 procent, kalfde de voorbije vijf-
tien jaar voortdurend af ten voordele van 
rechts-nationale en separatistische par-
tijen die samen meer dan 25 procent van 
de stemmen behalen. Zij beschouwen de 
verworven autonomie slechts als een tus-

senstap en verwijten de SVP dat ze zich 
in de bestaande verhoudingen en struc-
turen heeft genesteld en het uiteindelijke 
doel uit het oog is verloren. De Union für 
Südtirol (UfS), de oudste partij ter rech-
terzijde van de SVP, behaalde in 2008 met 
2,3 procent van de stemmen 1 zetel in de 
Zuid-Tiroolse landdag. De Freiheitlichen, 
te vergelijken met de Oostenrijkse FPÖ, 
behaalden 14,3 procent, goed voor vijf 
zetels. Een derde Duitse oppositiepartij is 
Südtiroler Freiheit, die eveneens opkomt 
voor volledig zelfbeschikkingsrecht en bij 
de verkiezingen van 2008 zo’n 5 procent 
van de stemmen veroverde en daarmee 2 
zetels in de wacht sleepte. Vermelden we 
tenslotte nog de Lega Nord Südtirol, die 
het streven naar volledige zelfstandig-
heid voor Zuid-Tirol onderschrijft en met 

2,1 procent van de stemmen 1 zetel in de 
wacht wist te slepen. 

Blijvende band
Momenteel loopt aan weerszijden van de 
Brenner een petitie die het mogelijk moet 
maken dat de inwoners van Zuid-Tirol in 
het kader van de dubbele nationaliteit over 
afzienbare tijd het Oostenrijkse staatsbur-

gerschap kunnen verwerven. De campag-
ne die erop gericht is de band met Oos-
tenrijk te versterken en wordt ondersteund 
door de FPÖ, vindt een grote weerklank 
bij de bevolking. Ook in Oostenrijk zelf 
overigens, waaruit blijkt dat het land ook 
na meer dan 90 jaar de onrechtvaardige 
deling van Tirol nog niet vergeten is. In 
even zoveel tijd is Italië er niet in geslaagd 
voor de Tirolers ten zuiden van de Bren-
ner een tweede vaderland te worden. Uit 
een peiling eind vorig jaar bleek dat liefst 
95 procent van de ondervraagde Zuid-Ti-
rolers zichzelf niet als Italiaan beschouwt. 
Alles wijst er dan ook op dat vanuit ‘der 
deutsche Süden’ de roep om “ein Tirol, 
los von Rom” de komende jaren nog lui-
der zal weerklinken dan voorheen. 
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 Neen

Om een eigen kabinet te kunnen
beginnen, moeten kinesitherapeuten
beschikken over een Riziv-nummer. 

Indien er meer kinesisten afstuderen
dan er nummers zijn, wordt een

zogenaamd ‘uitgangsexamen’
georganiseerd. Deze maatregel, die

enkele jaren geleden door PS-minister
Demotte werd ingevoerd, zorgde
ervoor dat heel wat kinesisten na

jarenlange studies te horen kregen
dat ze geen Riziv-nummer kregen

en dus een andere job
moesten zoeken. 

Jarenlang zag enkel Vlaanderen zich
geconfronteerd met een overaanbod

aan afgestudeerde kinesisten, waardoor
het beruchte ‘uitgangsexamen’ enkel
ten noorden van de taalgrens zijn tol

eiste. Nu voor het eerst Franstalig
België met een overtal kampt, besliste

PS-minister Onkelinx plots de tijdelijke
Riziv-nummers in eerste instantie met

zes maanden te verlengen.
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 Ja

Het Vlaams Belang heeft steeds gepleit
voor het afschaffen van het beruchte

‘uitgangsexamen’ en het opstellen van
een ‘kadaster’ waarin de behoefte aan

kinesisten in verschillende sectoren
wordt bepaald. 

Zolang echter alleen de Vlamingen met
de problemen werden geconfronteerd,

gebeurde er helemaal niets. “De
snelheid waarmee Onkelinx op

de wensen van de afgestudeerde
Franstalige kinesisten ingaat, steekt

fel af tegen de jarenlang durende
Franstalige houding tegenover de

Vlaamse wensen in het dossier van de
kinesitherapeuten. Dat zullen ze dan

wel ‘federale loyaliteit’ noemen zeker”, 
aldus Vlaams Belang-Kamerlid

Rita De Bont in een reactie.

43
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Boek & tijdschrift

“De massa-immigratie 
is een doelbewuste, 
weloverwogen keuze; 
geen natuurverschijnsel. 
Daar ligt een ideologie 
aan ten grondslag. Links 
heeft zijn nieuwe revolu-
tionaire klasse gevonden. 
Die draagt geen overall, 
maar een hoofddoek. 
Moslimmigranten zijn de 
stoottroepen van mei ’68. 
Het zijn de mohamme-
danen die moeten slagen 
waar de soixant-huitards 
faalden: de vestiging van 
het postraciale, multicul-
turele, egalitaire Utopia 
vol broederschap en zon-
der archaïsche nationale 
symbolen - en al helemaal 
zonder christendom.” Dat 
schrijft Martin Bosma in 
de Nederlandse bestsel-
ler ‘De schijn-élite van de 
valse munters’.

De rechterhand van 
Geert Wilders, Kamerlid 
en partij-ideoloog ontra-
felt onder die intrigeren-
de titel de drijfveren en 
het succes van de Partij 
Voor de Vrijheid. 

 Wat drijft Wilders?

Het boek van de gewe-
zen journalist leest als 
een trein en schetst het 
leven van een politicus die 
omwille van zijn overtui-
ging opgejaagd wild is ge-
worden, niet alleen voor 
moslimextremisten maar 
ook voor het politieke 
establishment en een 
ontspoorde justitie. Het 
hoofdstuk ‘Handboek Jan-
maat’ toont aan hoe ‘ver-
draagzaam’ links omgaat 
met andersdenkenden. De 
wat warrige eenzaat Hans 
Janmaat werd gelyncht 
door pers en politiek. Het 
was een oefening voor 
het échte werk, de moord 
op Pim Fortuyn en Theo 
van Gogh. Ook voor de 
Vlaamse lezer bevat het 
boek heel wat aankno-
pingspunten en stof tot 
nadenken.

Zo legt Bosma haarfi jn uit 
hoe en waarom de multi-
culturele samenleving er 

Het boek van de gewe-
zen journalist leest als 
een trein en schetst het 
leven van een politicus die 
omwille van zijn overtui-
ging opgejaagd wild is ge-
worden, niet alleen voor 

Het boek van de gewe-
zen journalist leest als 
een trein en schetst het 
leven van een politicus die 
omwille van zijn overtui-
ging opgejaagd wild is ge-
worden, niet alleen voor 

De schijn-élite van de valse munters
Martin Bosma

Uitgeverij Bert Bakker, 376 blz.
ISBN 978 90 351 3604 5

kwam. En hij ontmaskert 
de door links gekoesterde 
leugen dat Hitler een 
rechtse fascist zou ge-
weest zijn - het eeuwige 
en valse argument om 
rechtse geluiden vandaag 
de mond te snoeren. Hit-
ler was, net zoals Stalin en 
Mao trouwens, niet alleen 
een massamoordenaar 
maar ook socialist. Om 
aan de macht te blijven, 
bedient de elite zich 
vandaag van ideologische 
valsmunterij. Dat kan 
een tijdje goed gaan, tot 
iemand de valse biljet-
ten tegen het licht houdt. 
Martin Bosma doet dit op 
een overtuigende en mee-
slepende wijze. 

44
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Boek & tijdschrift

De Amsterdamse poli-
ticoloog Meindert Fen-
nema schreef een politieke 
biografi e van de meest 
besproken politicus in Ne-
derland, Geert Wilders. Hij 
kreeg geen medewerking 
van Wilders, maar is er 
wel in geslaagd een goed 
gedocumenteerd en boei-
end geschreven werk af te 
leveren. De eerder linkse 
Fennema schrijft in zijn 
voorwoord dat hij zijn best 
heeft gedaan zich zoveel 
mogelijk in de positie van 
Wilders zelf te verplaatsen. 

Het boek begint in 1990, 
bij de sollicitatie van 
Wilders als kandidaat-me-
dewerker van de liberale 
VVD-fractie in de Tweede 
Kamer. Na een gesprek 
met de toenmalige VVD-
leider Frits Bolkestein 
werd Wilders aangenomen. 
Acht jaar lang had Wilders 
zich doen opmerken als 
een harde werker. Bij de 
verkiezingen van 1998 
werd hij parlementslid. 

 Tovenaarsleerling Wilders

Wilders liep al snel in de 
kijker met zijn uitgespro-
ken rechtse ideeën. Dat 
zou er in 2004 toe leiden 
dat hij brak met zijn partij, 
en voortdeed als Groep 
Wilders. De aanleiding was 
het dubbelzinnige stand-
punt van de VVD over de 
mogelijke toetreding van 
Turkije tot de Europese 
Unie. Die episode wordt 
in detail beschreven door 
Fennema, net zoals de 
moeilijke materiële om-
standigheden waarin Wil-
ders moest werken.

Na de moord op Theo 
van Gogh en de ontelbare 
bedreigingen tegen zijn 
persoon werd Wilders de 
zwaarst bewaakte politicus 
in Europa. Politiek ging 
het wel in stijgende lijn: 
de Partij voor de Vrijheid 
(PVV) veroverde 9 zetels 

Geert Wilders. Tovenaarsleerling.
Meindert Fennema

Uitgeverij Bert Bakker, 284 blz.
ISBN 978 90 351 3534 5

bij de parlementsverkie-
zingen van 2006. De dui-
delijke positionering tegen 
islamisering, politieke cor-
rectheid en massa-immi-
gratie zou in 2010 leiden 
tot 24 parlementszetels en 
PVV-gedoogsteun aan een 
minderheidskabinet van 
CDA en VVD. 

Het boek van Fennema 
was toen jammer genoeg 
al verschenen. Misschien 
kan een geactualiseerde 
editie nog uit de doeken 
doen hoe de regeringsfor-
matie er achter de scher-
men aan toeging? 
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Beide boeken kosten 19,95 euro en zijn verkrijgbaar bij Uitgeverij Egmont
Bestellen kan via tel. 0472/60.35.52 (tijdens kantooruren) of via bestellen@uitgeverijegmont.be
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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

WWW.VOCHTBESTRIJDINGTIBAS.BE

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

lEuVEN - TuRNHOuT - KORTRIJK - EEKlO - DENDERMONDE - DIEST

Naam:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Tel/gsm:	.....................................................................................................	 Email:	.....................................................................................................................................................................

Tijdstip	wanneer	ik	meestal	bereikbaar	ben:	....................................................................................................................................................................................................

	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     www.traiteursigrid.be

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

Deuren 17u30
 

Programma:
18u: Warme maaltijd: soep en bobotie (9 euro per 

persoon)
20u: Gastspreekster Rita De Bont
Aansluitend zangavond met muzikale begeleiding
Toegang vanaf 20u: 2 euro
 

Locatie: 
Zaal Gietschotel
Lode van Berckenlaan 179
Borgerhout
 

Inschrijven via: 
Ineke Oris: GSM 0477 49 17 62
per e-post op zuidafrikaanseavond@guldensinjoren.org
De inschrijving is defi nitief na ontvangst van de betaling op 
rekeningnummer 979-1693786-74

Zuid-Afrikaanse avond
Zaterdag 26 februari ‘11
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Kalender

VRIJDAG 4 FEBRUARI 
ANTWERPEN. Brabobar en 
opening tentoonstelling 
‘VB 30 jaar op de bres’ 
met gemeenteraadsleden van 
het eerste uur in zaal Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 
om 20u. Org.: VB Koepel Ant-
werpen. Inl.: 03/231.08.45.
ROESELARE. Regioreceptie 
met J. Van Hauthem in zaal 
De Nieuwe Deure, Izegemse 
Aardeweg (tgo. voetbalter-
rein Dosko Beveren) om 20u. 
Org.: VB regio Roeselare. Inl.: 
J. Sanders, 0472/52.71.85. 
ZATERDAG 5 FEBRUARI 
BRAKEL. Nieuwjaarsrecep-
tie met boekvoorstelling 
met G. Annemans in café 
‘t Amusement, Marktplein 
13 om 20u. Inl.: V. Everaet, 
055/42.41.07. 
ZONDAG 6 FEBRUARI 
BERCHEM. Worstenbrood 
en appelbollen in zaal 
Gietschotel om 13u. Inl.: 
0499/19.27.74. 
MAANDAG 7 FEBRUARI 
GENT. Bijeenkomst met G. 
Annemans in Dienstencen-
trum Gentbrugge, Braemkas-
teelstr. 29-45 om 14u. Org.: 
Seniorenforum Gent. Inl.: C. 
Bauwens, 09/329.58.52. 
VRIJDAG 11 FEBRUARI 
BRUGGE. Gespreksavond 
over de politieke actua-
liteit met B. Laeremans in 
De Krakele, St-Pieterskaai 
63 om 20u. Inl.: A. Quataert, 
0486/42.75.34. 
ZATERDAG 12 FEBRUARI 
BILZEN. Breughelavond in 
parochiezaal Nerem (naast 
de kerk), Pater Damiaanstr. 

om 17u.  Inl.: A. Ponthier, 
0472/94.99.90. 
GENT. Biefstuk-frietfestijn 
in Dienstencentrum Gent-
brugge, Braemkasteelstr. 
29-45 om 19.30u. Inl.: J. 
Deckmyn, 0476/26.97.38. 
DINSDAG 15 FEBRUARI 
IEPER. Geleid bezoek 
stadsbibliotheek en rond-
leiding in het aanpalende 
stads- en ocmw-archief 
in bibliotheek ‘De Neerstad’ 
(oude Picanolgebouw), We-
verijstr. 7 van 14 tot 16.15u. 
Org.: Seniorenwerking VB Ie-
per. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
LOKEREN. Boekvoorstelling 
‘De Ordelijke Opdeling’ 
met G. Annemans in Den Jiver, 
Markt 20 om 20u. Org.: Regio 
Dendermonde-St-Niklaas. Inl.: 
B. Roose, 0474/64.43.28. 
ZATERDAG 19 FEBRUARI 
BEERSEL. 9de stoverijfes-
tijn in Blokbos, Blokbos 5, 
Lot van 17 tot 22.30u. Inl.: K. 
Slootmans, 0479/76.37.51. 
EKEREN. Kaas- en 
wijnavond in zaal Den 
Aker, Driehoekstr. Inl.: 
0477/70.51.23. 
NEVELE. Groot braadfeest 
met O. Evrard in Gemeen-
tezaal Hansbeke, Hansbe-
kedorp 33 om 19u. Inl.: O. 
Evrard, 0475/73.02.45. 
ZONDAG 20 FEBRUARI 
BEERSEL. 9de stoverijfes-
tijn in Blokbos, Blokbos 5, 
Lot van 12 tot 15.30u. Inl.: K. 
Slootmans, 0479/76.37.51. 
STEKENE. Afdelingseten-
tje met F. Dewinter in OC 
Boudelo, Kasteelstr. 23 
om 12u. Inl.: R. De Boever, 
0485/50.32.01. 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 
ZELZATE. Kennismakings-
drink in café Markt 19, 
Grote Markt 19 om 20u. Inl.: 
P. De Roo, 0486/75.13.40. 
AARSCHOT. Boekvoorstel-
ling ‘De Ordelijke Opde-
ling’ met G. Annemans in 
Schuttersveste, Langestr. 
34, Rillaar om 20u. Org.: VB 
regio Leuven. Inl.: Regiosecr., 
016/20.43.01. 
ZATERDAG 26 FEBRUARI 
HASSELT. Kaas- en wijn-
avond in zaal Elckerlyc, 
Pastorijstr. 4, St-Lambrechts-
Herk om 17u. Inl.: K. Ooms, 
0497/02.50.49. 
STEENOKKERZEEL. Spag-
hetti-avond in Parochie-
zaal, Billaststr., Humelgem 
om 17u. Inl.: I. Moysons, 
0473/42.59.94. 
GENT. Vormingsavond 
over Vlaamse onafhanke-
lijkheid met G. Annemans 
in Biljarthuis, Morekstr. 609, 
Wondelgem om 20u. Org.: 
VBJ Gent. Inl.: M. Van den 
Berghe, 0472/04.80.02. 
ZONDAG 27 FEBRUARI 
GENT. Busreis naar het 
Vlaams-Nationaal Zang-
feest.  Vertrek aan de Car-
poolparking E17, Land van 
Rodelaan, Gentbrugge om 
13u. Org.: VVB Gent en VZW 
Flandria. Inl.: G. Dekeyser, 
09/225.09.08. 
ZONDAG 6 MAART 
TIENEN. Eetdag in OC Ha-
kendover, Keienpoelweg van 
11 tot 20u. Inl.: W. Van Dijck, 
0475/70.32.86. 
VRIJDAG 11 MAART 
BORNEM. Pensenkermis in 
Zaal Roxy, J. Hammenecker-
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str., Mariekerke om 18u. Org.: 
VB Klein-Brabant. Inl.: W. 
Verheyden, 0478/90.90.75. 
ZATERDAG 12 MAART 
ERPE-MERE. 13de spaghet-
ti-festijn in zaal Artichoke, 
aan de kerk te Erpe om 
17.30u. Inl.: H. Van den Broe-
ke, 0495/47.35.14. 
GRIMBERGEN. Eetfestijn 
in Parochiaal centrum, Meis-
kensbeekstr. (dichtbij de 
kerk), Humbeek van 17.30 
tot 21u. Inl.: J. Laeremans, 
0486/76.07.34. 
MALDEGEM. Lentereceptie 
met kaarting in café De 
Sportman, Westeindestr. 132 
om 19u. Inl.: D. De Meyere, 
0496/46.85.53. 
ZONDAG 13 MAART 
GRIMBERGEN. Eetfestijn 
in Parochiaal centrum, Meis-
kensbeekstr. (dichtbij de 
kerk), Humbeek van 11.30 
tot 14.30u. Inl.: J. Laeremans, 
0486/76.07.34. 
VRIJDAG 18 MAART 
BOOM. Tiende Quiz ‘Wis-
selbeker Eddy Herre-
mans” in café Den Bierstal, 
Bosstr. om 19.30u. Inl.: H. 
Verreyt, 0496/53.31.38. 
ZATERDAG 19 MAART 
DIEST. Eetdag in zaal Scafnis, 
Sint-Hubertplein, Schaffen 
om 11.30u. Inl.: A. Bonnyns, 
0472/51.76.52. 
ZONDAG 20 MAART 
ZWIJNDRECHT. Ontbijt-
buffet met B. Pas in zaal ’t 
Trefpunt. Inl.: R. Dobbeleir, 
0484/44.49.38.
ZONDAG 27 MAART 
KORTRIJK. 5de groots len-
tefestival met gezinswan-

deling in OC Aalbeke, Aal-
bekeplaats (bij de kerk) om 
13.30u. Org.: VB Kortrijk en 
regio Kortrijk. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43. 
ZATERDAG 2 APRIL 
DENDERLEEUW. 18de 
stoempfestijn in zaal De 
Roll’s, Iddergemstr. 65C van 
18 tot 22u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
IEPER. 5de breughelmaal-
tijd in OC Cieper, Brugse-
weg 309, Sint-Jan om 19u. Inl.: 
N. Six, 0479/30.41.01. 
MALDEGEM. Eetfestijn met 
G. Annemans en T. Veys in 
feestzaal D’Have, Adegem-
dorp 56, Adegem om 19u. Inl.: 
D. De Meyere, 0496/46.85.53. 
ZONDAG 3 APRIL 
DENDERLEEUW. 18de 
stoempfestijn in zaal De 
Roll’s, Iddergemstr. 65C van 
11.30 tot 15u. Inl.: K. Slagmul-
der, 0476/22.64.97. 
ZATERDAG 9 APRIL 
LINT. Afdelingsetentje 
met Marijke Dillen in CC 
De Witte Merel, Liersestwg. 
25 om 19.30u. Inl.: J. Verreyt, 
0479/84.44.93. 
ZONDAG 10 APRIL 
DE PANNE. 100 jaar De 
Panne in De Korre, Ko-
ninklijke baan 7. Org.: VB De 
Panne.
ZONDAG 17 APRIL 
BRAKEL. Eetfestijn in 
zaal Vierschaar, Vierschaar 
om 11.30u. Inl.: V. Everaet, 
055/42.41.07. 
LANGEMARK. Wandeling 
‘In de sporen van Baeke-
landt’ om 14u. Aansluitend 
om 18 u. Noorse vis-

schotelfestijn in café De 
Sportwereld (zaal achteraan), 
Klerkenstr. 155. Inl.: D. Six, 
0472/47.49.99. 
DINSDAG 26 APRIL 
HEUVELLAND. Bezoek aan 
de commandobunker. 
Verzamelen aan de ingang 
om 13.15 u., Lettingstr. 64, 
Kemmel. Org.: Senioren-
werking VB Ieper. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
ZATERDAG 7 MEI 
ZELZATE. VBJ-karaoke in 
café Markt 19, Grote Markt 
19 om 20u. Org.: VBJ Gent-
Eeklo. Inl.: M. Van den Berghe, 
0472/04.80.02. 
ZATERDAG 21 MEI 
EEKLO. Afdelingsfeest 
met G. Annemans in Socio-
cultureel centrum De Leke, 
Lekestr. 33 om 19u. Inl.: P. 
Pauwels, 0477/39.66.00. 
ZATERDAG 9 JULI 
LEOPOLDSBURG. Barbecue 
in Parochiezaal, Beringsestwg. 
15, Heppen van 14 tot 20u. 
Inl.: L. Coninx, 011/34.65.82. 
ZONDAG 21 AUGUSTUS 
STEENSTRATE. 10de IJzer-
wake aan Monument Ge-
broeders Van Raemdonck om 
11u. Org.: IJzerwake vzw. Inl.: 
IJzerwake vzw, 03/238.27.49.

AAnkondigingen 
voor het 

mAArtnummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
8 februAri 2011
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Patricia Segers
Eeklo

Luc De Buysser
Drongen

Annie De Mey
Pittem

Jan Puttemans
Herselt

Jozef De Decker
Beringen

Oplossing vorige maand: logopedie

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

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

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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