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Enkel dromers hebben de afgelopen 
weken geloofd dat een grote staats-
hervorming met de (Franstalige) li-

beralen dichterbij zou komen. Elke realist 
wist van meet af aan dat ook de zoveel-
ste bemiddelingspoging op rij, gelet op de 
exuberante eisen die iemand als Olivier 
Maingain stelde, zou mislukken. Al langer 
is duidelijk dat de Franstaligen de discus-
sie over de uitbreiding van Brussel zien in 
het licht van het post-België-tijdperk. In-
tussen speelt de tijd in het nadeel van de 
Vlamingen. 

Het Vlaamse pleidooi voor (meer) auto-
nomie wordt vaak herleid tot een karika-
tuur. Hier en daar klonk het zelfs dat de 
Vlaamse onderhandelaars maar eens moe-

ten leren compromissen te sluiten, maar 
het is een fabeltje dat de Vlaamse onder-
handelaars niet tot toegevingen bereid 
zouden zijn geweest. België is gebouwd op 
Vlaamse toegevingen. Maar vandaag moet 
iedereen vaststellen dat het gedwongen 
Belgische huwelijk is uitgewerkt en dood-
gebloed. Ludiek of wanhopig protest van 
de laatste belgicisten zal daar weinig aan 
veranderen. De Vlamingen moeten hun lot 
in eigen handen nemen. Dat is niet alleen 
ons recht, maar ook onze plicht tegenover 
onze kinderen en kleinkinderen. 

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Huwelijk is mislukt

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Het gaat om grond

Analyse www.vlaamsbelang.org

Het politieke imbroglio was 
nog nooit zo groot. Zelfs nu 
het wereldrecord regerings-
vormen werd gebroken, is van 
een communautair akkoord 
geen sprake. In tegenstelling 
tot de Vlamingen, redeneren 
de Franstaligen al volop in 
post-Belgische termen. 

Van oud-socialist Siegfried Bracke 
lekte onlangs uit dat hij in de jaren 
negentig - weliswaar onder een 

schuilnaam - regelmatig uithaalde naar 
het Vlaamse autonomiestreven en daar-
bij onder meer schamper deed over ‘het 
gevecht om een morzel grond’. Nochtans 
moeten de communautaire discussies van 
deze tijd in het licht van die morzel grond 
worden gezien, zeker vanuit Franstalig 
oogpunt.

Geografi sche 
levensruimte
Dat de Franstaligen actief bezig zijn met 
het voorbereiden van het einde van Bel-
gië, is al enkele jaren duidelijk. Een in 
mei 2008 uitgelekte nota van de Parti 
Socialiste was daarvan een tastbaar be-
wijs. De interne nota stelde letterlijk dat 
“de geografi sche levensruimte die Wa-
len en Brusselaars zien voor hun kinde-
ren en kleinkinderen” niet mag worden 
aangetast. De Waalse socialisten pleitten 
toen al voor “essentiële bruggen” tus-
sen Wallonië en Brussel voor de dag dat 
Vlaanderen onafhankelijk wordt. Nadien 
maakte Laurette Onkelinx nog eens met 
zoveel woorden duidelijk dat de weige-
ring om BHV te splitsen over veel meer 
gaat dan de bescherming van enkele tien-
duizenden Franstalige inwijkelingen in 
de Vlaamse Rand. Onkelinx zei letterlijk: 
“Brussel-Halle-Vilvoorde gaat over: heb-
ben Wallonië en Brussel al dan niet een 
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aparte toekomst? (…) Wij willen niet dat 
de Franstaligen in Brussel en Wallonië ge-
scheiden worden.” 

De pleidooien voor de uitbreiding van 
Brussel leggen de kern van het Franstalige 
discours bloot. Als Vlaanderen morgen op 
eigen benen staat, willen de Franstaligen 
hun aanspraken op delen van Vlaande-
ren kunnen verzilveren. De Franstaligen 
zien de recente communautaire discus-
sies dan ook als een strijd om territorium. 
Het is van groot belang dat Vlaanderen de 
Franstalige strategie doorziet en gepast 
reageert.

Geen Waalse enclave
In het Vlaams Parlement vroeg het Vlaams 
Belang al herhaaldelijk om niet aan de zij-
lijn te blijven staan, maar aan de Vlaamse 
administratie de opdracht te geven om de 
onafwendbare boedelscheiding voor te be-
reiden. In afwachting daarvan komt er be-
ter géén akkoord dan een slecht akkoord. 
Zoals Gerolf Annemans - auteur van het 
boek over de ordelijke opdeling van Bel-
gië - al duidelijk maakte, heeft Vlaande-
ren internationaal een sterk dossier. Het 
internationale recht zal nooit aanvaarden 
dat Brussel een soort Waalse enclave of 
ministaatje wordt op het grondgebied van 
een onafhankelijk Vlaanderen. Maar de 
Vlamingen mogen niet in de francofone 
val trappen en Brussel bevoegdheden toe-
kennen die het de allure van een staat(je) 
geven. Elke versterking van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, waarvoor ook de 
partij van Bart De Wever een opening laat, 
legt immers een hypotheek op wat het 
einddoel van alle Vlaams-nationalisten 
zou moeten zijn. 

Kampioen

Midden februari brak België het 
wereldrecord regeringsvormen. 
Daarmee laat dit land nu ook Irak 

achter zich. En het kan nog gekker: een 
Amerikaanse denktank klasseert België als 
onderzoeksmodel intussen in dezelfde cate-
gorie als Afghanistan en Congo...

Bij het verbreken van het wereldrecord ware 
het gepast geweest om conclusies te trekken: 
het is in dit land onmogelijk geworden om 
een federale regering te vormen die de weer-
spiegeling is van het verkiezingsresultaat in 
Vlaanderen en Wallonië. Terwijl de Fransta-
ligen redeneren in post-Belgische termen, 
hebben de Vlamingen de voorbije maanden 
en jaren vooral veel tijd verloren.

Verder in dit Vlaams Belang Magazine laat 
professor Frank Thevissen zijn licht schijnen 
over de media in Vlaanderen. “Ik vraag mij af 
waar wij het recht vandaan halen om ver-
ontwaardigd te doen over wat er in Honga-
rije gebeurt,” aldus Thevissen. Bij ons is het 
inderdaad vele malen erger. Zo wordt in de 
berichtgeving over de politieke impasse het 
Vlaams Belang-alternatief vakkundig gecen-
sureerd.

Als reactie op de stiefmoederlijke behande-
ling van onze partij door de media, riep het 
Vlaams Belang begin dit jaar een ‘Meldpunt 
Media’ in het leven. Leden en sympathi-
santen die van mening zijn dat het Vlaams 
Belang door bepaalde media wordt gediscri-
mineerd, kunnen concrete feiten voortaan 
melden via media@vlaamsbelang.org. 

De redactie

VBM 2011-03.indd   5 7/03/11   08:57



6

www.vlaamsbelang.org/actueel

‘VB kelen!’

In gesprekken met de 
politieke bemiddelaars 
Pieters (N-VA) en 
Flahaut (PS) liet Bart De 
Wever in zijn kaarten 
kijken. De inzet van de 
gemeenteraadsverkie-
zingen in 2012? “De keel 
van het Vlaams Belang-monster in Antwerpen 
oversnijden.” Dat schrijft De Morgen. Bovendien 
mag een federaal akkoord “het monster geen 
zuurstof geven.” Het is niet de eerste keer dat 
de N-VA-voorzitter lucht geeft aan zijn morbide 
obsessie tegenover het Vlaams Belang. Zo noem-
de hij het terugdringen van onze partij in Humo 
(21.12.10) “het mirakel van zijn politieke leven.” 
“En, ik vind dat ik daar te weinig credits voor 
krijg.” Als er één reden is waarom De Wever zo 
populair is in de media, is het dát wel.

Nultolerantie

Na alarmerende berich-
ten over bendegeweld en 
criminaliteit werd vorig 
jaar de nultolerantie 
ingevoerd in Kuregem. En 
die kordate aanpak werpt 
zijn vruchten af. Op één 
jaar tijd is de straatcri-
minaliteit met een derde 
gedaald. Jarenlang werden 
onze voorstellen wegge-
hoond als ‘toogpraat’ of 
‘extreemrechtse pro-
paganda’, maar kijk, de 
recepten van het Vlaams 
Belang werken! Duide-
lijk is wel dat men niet 
alles in één-twee-drie 
kan rechttrekken wat 
jarenlang in Brussel en 
elders scheef is gegroeid. 
Daarvoor is volgehouden 
doortastend optreden 
nodig.

Actua kort

Multiculti

“De multiculturele maatschappij is volledig mislukt.” 
Met die woorden trachtte de Duitse bondskanse-
lier Merkel eind vorig jaar Thilo Sarrazin de wind 
uit de zeilen te nemen. Maar dat de multicultu-
rele gedachte offi cieel ten grave werd gedragen, 
zorgde binnen en buiten Duitsland voor politieke 
schokgolven. Ook de Britse premier Cameron en 
de Franse president Sarkozy zeggen nu dat het 
multiculturalisme heeft gefaald en pleiten voor een 
hardere aanpak van moslimfundamentalisten. Onze 
Westerse waarden en vrijheden moeten gekoes-
terd en beschermd worden.
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Partij-
financiering

De auditeur van 
de Raad van State 
adviseert om de 
klacht tegen het 
Vlaams Belang te 
verwerpen. De klacht 
werd op 17 mei 2006 
ingediend door alle 
Franstalige partijen, 
met de medeplich-
tigheid van SP.a! 
Directe aanlei-
ding was een 
veiligheidsmeeting van het Vlaams Belang 
in Antwerpen op 11 april 2006. De Raad 
van State werd overstelpt met pamfletten, 
brochures, afdelingsbladen en congrestek-
sten over een periode van bijna 20 jaar. 
Uit de teksten zou moeten blijken dat het 
Vlaams Belang vijandig staat tegenover het 
Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM). Het doel van de klacht 
was duidelijk: het Vlaams Belang beroven 
van zijn dotaties en financieel droogleggen. 
De auditeur stelt nu dat alle stukken die 
ouder zijn dan zestig dagen vóór het indie-
nen van de klacht, niet weerhouden mo-
gen worden. Als mogelijke ‘bewijsstukken’ 
blijven dan enkel nog de toespraken van 
Gerolf Annemans en Filip Dewinter over 
op de bewuste meeting en een ‘racistisch 
elektronisch bericht’. Maar daarvan zegt 
de auditeur dat ze geen afdoende bewijs 
leveren dat het Vlaams Belang het EVRM 
zou afwijzen. Het is nog wachten op de 
definitieve uitspraak, maar het advies van 
de auditeur is in elk geval een opsteker.

‘Diplomatie’

Treinconducteurs worden 
steeds vaker het slachtoffer 
van fysiek en verbaal ge-
weld. Om dat te voorkomen 
organiseert de NMBS nu een 
‘hoffelijkheidscampagne’. Die 
richt zich niet op de daders, 
maar op… het eigen perso-
neel. Treinbegeleiders krijgen 
tips om ‘tactvol’ en ‘met res-
pect’ om te gaan met andere 
culturen. Iemand recht in de 
ogen kijken kan beledigend 
overkomen en als vrouw 
moet je beseffen dat vrouwen 
in andere culturen niet altijd 
gelijkwaardig zijn. De NMBS 
heeft de les van de beruchte 
‘Ronde Tafel voor de Inter-
culturaliteit’ goed begrepen: 
de meerderheid moet zich 
aanpassen aan de minderheid. 
Bovendien krijgen treinbe-
geleiders die het slachtoffer 
werden van agressie of ge-
weld de boodschap dat ze dat 
vooral aan zichzelf te danken 
hebben. Dat is niet alleen fout 
maar ook erg laf.  
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Frank Thevissen
over de media
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 “Erger dan Hongarije”

Vraaggesprek

Mijnheer Thevissen, ook nu pakken jula
lie uit met een provocatieve cover. Een 
gebroken potlood in de vorm van een 
kruis en de titel ‘De vierde onmacht’. 
Dat vraagt een woordje uitleg.

Het beeld van het gebroken potlood was 
oorspronkelijk een reactie op de rel over 
de Deense Mohammed-cartoons. Maar het 
beeld past perfect bij de titel en het con-
cept van het nieuwe boek. In welke mate 
vertegenwoordigen de media een macht 
en hoe machtig is die ‘vierde macht’ nog? 
En is dat de macht zoals die oorspronke-
lijk bedoeld was? Daarop proberen wij in 
het boek antwoorden te geven. 

In de nasleep van jullie eerste boek vera
scheen in De Standaard een opgemerkte 
artikelreeks van Geert Buelens. Zijn 

‘mea culpa’ kan bij u op weinig bijval 
rekenen. “Een door pyromanen opa
gezette brandoefening”, lees ik in het 
boek.

Ja, ik vond dat ik daarin eerlijk moest zijn. 
Die reeks bracht eigenlijk niks nieuws. 
Het stuk moest dienen als aanvaardbare 
mediakritiek. Onder het mom van ‘kijk 
eens hoe kritisch en zelfkritisch we zijn’. 
Maar de echte taboes bleven taboes: de 
transparantie rond commerciële belangen, 
politieke agenda’s die spelen, de omerta’s, 
de aantasting van de beroepseer - denk 
maar aan de liquidatie van Roger Van 
Houtte bij Gazet van Antwerpen. Daar 
werd in een wijde boog omheen gefietst. 

Bart De Wever schreef een bijdrage 
voor jullie boek en noemt zichzelf 

“Media kunnen uw gezondheid schaden.” Met die striemen-
de waarschuwing trapten Frank Thevissen en een rist mede- 
auteurs vorig jaar op zere tenen. Ook voor zijn vervolgboek ‘De 
vierde onmacht’ kon Thevissen bekende namen uit pers en poli-
tiek strikken en opnieuw sneuvelen er heel wat heilige huisjes. 
Stof genoeg voor een gesprek. Over mediahypes en -incidenten. 
Over politieke vedetten en smakeloze tv-zoenen. Over nepko-
gels. Over de val van een senator en de ontmaskering van een 
journalistieke huurling. Over Hongarije en de media-aanpak van 
het Vlaams Belang. 
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Vraaggesprek

daarin ‘een exponent van politiek vea
dettisme’. Politici en journalisten zita
ten niet alleen in dezelfde restaurants 
aan hetzelfde tafeltje, maar ook in dea
zelfde spelprogramma’s. 
Ze bekampen elkaar, maar 
eigenlijk zijn het beste maa
tjes. Is dat geen probleem?

Natuurlijk is dat een pro-
bleem! Het legt een smet op 
de hele politieke en journalistieke geloof-
waardigheid. Die doorgedreven personali-
sering en het verengen van de politiek tot 
vedetten is zo intensief dat je een stevige 
vervorming krijgt van het politieke debat, 
die ook leidt tot ontsporingen en irrationa-
liteit bij de publieke opinie. 

België moet zowat het enige land ter 
wereld zijn waar toppolitici en zelfs mia
nisters opduiken in quizzen en dwaze 
tvaspelletjes. Eva Brems liet zich kusa
sen door Bart Peeters en ook Annemie 
Turtelboom kon blijkbaar niet aan de 
verleiding weerstaan…
Ik heb dat twee minuten kunnen aanzien 
en toen moest ik echt wegzappen. Politici 
weten dat mensen politiek afhaken en dus 
gaan ze het op andere domeinen zoeken. 
En zo komen ze terecht in een show als 
‘Mag ik u kussen?’ Als ik Turtelboom 
daar zie zitten, overvalt me niet alleen 

plaatsvervangende schaamte, maar vraag 
ik me ook af: hebben die mensen dan geen 
adviseurs die hen tegen zichzelf bescher-
men als de mediaverslaving zo hard toe-

slaat dat ze blind ingaan op 
dergelijke uitnodigingen? 
Of vanuit de waanidee dat 
dit electoraal iets zou bij-
brengen? Het Vlaams Be-
lang wordt altijd geweerd 
uit zulke programma’s: wel 

ze mogen de makers en de productiehui-
zen daarvoor dankbaar zijn.

Media kunnen politici maken of kraa
ken. Dat beeld werd nog eens bevestigd 
in de affaire rond NaVAasenator Kim 
Geybels. De ene dag aanbeden door de 
pers en de volgende dag al verguisd.

De affaire-Kim Geybels was volgens mij 
een van de journalistieke dieptepunten 
van 2010. Alles wat je journalistiek en 
deontologisch fout kan doen, is in de be-
richtgeving over die zaak ook consquent 
toegepast. Eigenlijk weten we niet wat 
daar echt gebeurd is in Thailand. Men is 
dan maar ongeremd gaan spitten in haar 
privéleven, in dat van Bas Luyten, in dat 
van de echtgenote van Bas Luyten. Dat 
was echt beschamend. “Het is een nieu-
we grensverlegging. De privacy van po-
litici is niet langer meer veilig”, schreef 

“ Sommige 
media belijden 

nog altijd het 
negationisme.
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Yves Desmet (De Morgen). Hij vertelde 
er alleen niet bij dat dit wel erg selectief 
gebeurt. Terwijl men zedig zwijgt over 
de escapades van gevestigde waarden en 
invloedrijke politici. Inzake druggebruik, 
buitenechtelijke relaties of zaken die wél 
een invloed hebben op hun politiek func-
tioneren. “Men maakt een politiek talent 
kapot”, klonk het achteraf in het pro-
kamp. Excuseer, Geybels is even voorzit-
ter geweest van de jongerenafdeling, maar 
politiek had ze nog niets 
kunnen bewijzen. Je ziet dat 
blinde hypemechanisme ook 
in de manier waarop sommi-
ge journalisten - om welke 
reden dan ook - bijvoorbeeld 
Jean-Jacques De Gucht probeerden te pro-
moten. Plots was die ‘ministeriabel’, van-
uit het niets. Of neem Mathias De Clercq, 
door sommige journalisten plots pagina-
groot opgevoerd als ‘de nieuwe Verhof-
stadt’. Waar haalt men zoiets? Kijk naar 
Freya Van den Bossche. Zonder de vrijwel 
onvoorwaardelijke journalistieke steun of 
mediatieke hype was zij waarschijnlijk 
een illustere onbekende gebleven. 

Met dank aan Siegfried Bracke. Verbaa
zen de onthullingen over zijn politieke 
verleden u?

Maar neen, iedereen wist dat. Je mocht 

het alleen niet luidop zeggen, want dan 
klonk je verzuurd of was je paranoïde. In 
die zin is het goed dat die zaken nu boven 
komen drijven. Bracke zegt dan wel dat 
je van zijn vriendschappelijke relatie met 
de SP.a in zijn journalistieke werk bij de 
VRT niks zal terugvinden. Ja sorry hoor, 
mijnheer Bracke. Maar we weten dat jour-
nalistiek voor het overgrote deel selectie 
is, wie en wat de media wel of niet haalt. 
95% van wat er gebeurt, haalt de media 

niet. Wat hebben Bracke 
en zijn kompanen bijvoor-
beeld niet allemaal achter-
gehouden, ten dienste van 
‘de partij’? Een paar maan-
den geleden vermeldde ik 

bij wijze van voorbeeld in P-magazine 
hoe Bracke zelf een dossier uit de media 
hield dat Johan Vande Lanotte in een las-
tig parket kon brengen. Bracke was razend 
en dreigde meteen met een proces, want 
‘hij had in heel zijn journalistieke loop-
baan nooit informatie achtergehouden’. 
Wat politieke beïnvloeding en favoritisme 
betreft, leeft bij sommige journalisten nog 
altijd een zeker negationisme. 

Kris Hoflack a chef Nieuws en Duiding 
bij de VRT a heeft ook toegegeven dat 
bepaalde feiten en berichten bewust uit 
het nieuws werden geweerd omdat ze 
‘koren op de molen van het Vlaams Bea

“ Ik heb die jour-
nalistieke mis-

sioneringsdrang 
nooit begrepen.
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Vraaggesprek

lang’ zouden zijn.

Een bekentenis van formaat, maar ten-
minste een bekentenis en daarin verschilt 
hij alvast van de negationisten. Alsof in-
formatie weren trouwens de taak van 
journalisten zou zijn. Ik heb ook nooit 
begrepen waarom die journalistieke mis-
sioneringsdrang zo groot is in Vlaanderen. 
Doe je job, laat de politiek zijn werk doen 
en wees voor alle partijen kritisch, en die 
waarvoor je het meest affiniteit voelt nog 
het meest. Pas op, het cordon ondersteu-
nen was geen verdoken stra-
tegie, maar een openlijke mis-
sie: ‘Wij voelen het als onze 
democratische plicht om een 
bepaalde partij te bekampen’. 
Journalistiek gesproken is dat 
volstrekte onzin. Over vijftig 
jaar zal men beschaamd op die 
episode terugkijken en volgende genera-
ties journalisten zullen zich verbaasd af-
vragen hoe zoiets kon.

De geloofwaardigheid van de VRT 
kreeg nog meer rake klappen. Zo was er 
ook nog die vervalste reportage uit Haa
iti, met het intussen beruchte nepschot.

Inderdaad, maar wat mij nog het meest 
geschokt heeft, is dat men dat incident 
vanuit bepaalde hoek nog heeft aange-

moedigd. ‘Goeie journalistiek. Je doet 
geen afbreuk aan de feiten’, riep Bruno 
Wyndaele enthousiast. ‘Een beetje aan-
dikken, moet kunnen’. Dat was een zware 
deontologische fout, zoiets als een zware 
medische blunder. Het was trouwens niet 
de eerste keer dat Robin Ramaekers in de 
fout ging. Herinner u zijn beruchte un-
dercoverreportage over de zogenaamde 
‘nazi-onthaalmoeder’ uit Hoboken. Wat 
mij daarbij vooral stoorde, is dat men - net 
zoals bij Kim Geybels - de held speelt en 
scoort op de kap van gemakkelijke slacht-

offers. Dapper is dat niet, ze-
ker als je bedenkt dat men 
invloedrijke politici die heel 
wat meer te verbergen hebben, 
vaak niet durft of wil aanpak-
ken.

Het is maar een boutade, 
maar je zou bijna hopen op een mea
diaobservatorium naar Hongaars moa
del dat toeziet op een correcte en objeca
tieve berichtgeving.

Nee, liever niet. Maar ik begrijp wel wat 
je wil zeggen. Ik sta zeer wantrouwig te-
gen een overheid die zich begint te moei-
en met de media.

Dat is trouwens een van de strafste 
stukken uit jullie boek: het Vlaamse 

“ De SP.a is 
bezeten 

door 
controle over de 

media.
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mediaobservatorium en de politieke 
grijparmen van minister Liea
ten en haar SP.aavriendjes.

Absoluut. Ik vraag mij af waar 
wij het recht vandaan halen om 
verontwaardigd te doen over 
wat er in Hongarije gebeurt. 
Bij ons is het vele malen erger. Zo bruin 
durven ze het in Hongarije niet eens bak-

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

“ Een vrije 
en kritische 
pers is nog 

niet voor morgen.

ken. De SP.a is van nature bezeten door 
controle over de media. Als je 
dat netwerk uittekent en voor 
je ziet, vraag je je toch verbijs-
terd af waarom men dat anno 
2011 allemaal zomaar laat 
passeren. Een vrije, onafhan-
kelijke en écht kritische pers 

is nog niet voor morgen, maar we blijven 
hoopvol. 
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Strafklacht 
seksberichten

Reeds 
in 2008 
diende 
Vlaams 
Parle-
mentslid 
Gerda 
Van Steenberge een 
klacht in bij de Vlaamse 
Regulator voor de Media 
(VRM) tegen SBS Bel-
gium en de Vlaamse Media 
Maatschappij (VMM). Haar 
klacht kwam er omdat op 
de commerciële zenders 
VTM, VT4 en 2BE (toen 
Kanaal 2) dagelijks seksueel 
getinte contactadvertenties 
verschenen. Erg expliciete 
boodschappen die overdag 
op teletekst gepubliceerd 
worden en dus ook door 
kinderen kunnen worden 
bekeken. De VRM legde SBS 
Belgium en de VMM - na 
een eerdere waarschuwing 
- een boete op van 12.500 
euro. Aan de oorspron-
kelijke situatie is echter 
nog steeds niet verholpen. 
Om die reden heeft Van 
Steenberge een strafklacht 
ingediend bij het parket van 
Dendermonde.

Koperdiefstal

Onlangs werden in Buizin-
gen negen illegale koperdie-
ven op heterdaad betrapt. 
De Brusselse onderzoeks-
rechter besliste echter om 
de negen 
criminelen 
enkele 
uren later 
alweer vrij 
te laten. 
Senatoren 
Jurgen Ceder en Bart 
Laeremans toonden zich 
verbolgen 
over die 
beslis-
sing. Bart 
Laeremans 
wees 
minister 
van Justitie De Clerck 
erop dat het gerecht op 
die manier de criminaliteit 
aanmoedigt in plaats van 
ze te bestrijden. Bovendien 
is de kans bijzonder groot 
dat de illegalen het gerecht 
zullen ontlopen en dus ook 
niet gestraft zullen worden. 
“Door dit soort toestan-
den wordt de geloofwaar-
digheid van Justitie nog 
verder ondermijnd”, aldus 
Laeremans. “Bij de politie-
diensten, maar ook bij de 
slachtoffers. Het bedrijf in 

kwestie is al talloze keren 
voor miljoenen bestolen. En 
het feit dat Justitie daar niet 
op reageert zoals zou moe-
ten, zal de bedrijven ertoe 
aanzetten te vertrekken. 
Dat is gewoon rampzalig.” 

Politieke 
journalisten

Het nieuws dat voormalig 
VRT-journalist Siegfried 
Bracke (N-VA) gedurende 
14 jaar lid is geweest van 
de socialistische partij en 
mee heeft geschreven aan 
een ideologisch manifest 
van Frank Vandenbroucke, 
kwam niet bepaald als een 
verrassing. De hoofdre-
dacteur duiding van de 
VRT gaf inmiddels toe dat 
destijds zowat alle VRT-
journalisten een politieke 
kleur hadden. Hoewel het 
redactiestatuut van de 
VRT stelt dat journalisten 
onpartijdig en onafhankelijk 
dienen te zijn, mogen zij 
volgens het statuut wel lid 
zijn van een politieke partij 
indien ze dit melden aan 
hun redactiehoofd. Voor 
het Vlaams Belang is dat 
niet voldoende. Vlaams 
Parlementsleden Filip 
Dewinter en Wim Wienen 
pleiten ervoor om lidmaat-

Uit de parlementen
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schap van een politieke 
partij ook 
mee te 
delen aan 
de raad 
van be-
stuur van 
de VRT en 
openbaar te maken via de 
webstek van de openbare 
omroep. “De Vlaming die 
kijkt of luistert naar de 
openbare omroep, heeft 
immers het recht te weten 
of een journalist lid is van 
een politieke partij”, aldus 
Dewinter en Wienen. 

Verjaringstermijn 
misbruik

Vanwege de verjarings-
termijn van tien jaar na 
de meerderjarigheid, kan 
het gerecht vele geval-
len van seksueel misbruik 
van kinderen niet meer 
vervolgen. Onze partij zou 
de verjaringstermijn graag 
afgeschaft zien. In het hui-
dige rechtssysteem ligt dat 
echter moeilijk, waardoor 
het Vlaams Belang in eerste 
instantie pleit voor een 
verlenging van de verja-
ringstermijn tot vijftig jaar 
na de meerderjarigheid 
van het slachtoffer. In de 
Kamer diende Alexandra 

Colen een wetsvoorstel in 
die zin in, dat moet gelden 
voor alle aanrandingen en 
verkrachtingen van min-
derjarigen, 
voor het 
ronselen 
en exploi-
teren van 
minder-
jarige 
prostituees, voor genitale 
verminking van minderjari-
gen, voor mensenhandel en 
voor ontucht met minder-
jarige slachtoffers. 

Laattijdige overheid

Uit een rondvraag van 
Vlaams volksvertegenwoor-
diger Chris Janssens bij 
de Vlaamse ministers is 
gebleken dat de Vlaamse 
overheid bijna de helft 
van haar facturen te laat 
betaalt. In 2010 betaalde 
de overheid bijna 300.000 
facturen. Zowat de helft 
daarvan werd pas betaald 
na de uiterste vervaldatum. 
De Vlaamse regering wijt 
de laattijdige betalingen aan 
een nieuw boekhoudkun-
dig systeem. Zo duurt het 
29 dagen vooraleer een 
factuur in de boekhouding 
wordt ingevoerd. Chris 
Janssens heeft er dan ook 

op aangedrongen dat die 
procedure een fl ink stuk 
wordt ingekort, zodat 
laattijdige betalingen in de 
toekomst vermeden kun-
nen worden. 

Aanbevelingen 
NMBS

De Bijzondere Commissie 
Spoorwegveiligheid, die in 
het leven werd geroepen 
na de 
treinramp 
in Buizin-
gen, heeft 
haar werk-
zaamheden 
afgerond. 
Kamerleden Gerolf An-
nemans en Tanguy Veys 
maakten 
een fl ink 
aantal 
aanbeve-
lingen en 
conclusies 
over. Zo is 
het duidelijk dat de trein-
ramp in Buizingen, waar 18 
mensen het leven lieten, 
nooit zou hebben plaatsge-
vonden indien de politieke 
verantwoordelijken en de 
NMBS-toplui meer prio-
riteit hadden besteed aan 
het veiligheidsaspect. Door 
de politisering van de top 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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van de NMBS en de raden 
van bestuur is dat echter 
nog steeds niet het geval. 
Het Vlaams Belang is van 
mening dat veiligheid altijd 
en overal prioriteit moet 
zijn en diende dan ook een 
motie in voor onder an-
dere scherpere veiligheids-
maatregelen, voor betere 
nazorg voor de slachtoffers 
en voor het vastleggen van 
specifi eke verantwoorde-
lijkheden op het vlak van 
veiligheid en kunde. 

Overbruggings-
toelagen

Recent onthulde de Finan-
cial Times Deutschland dat 
liefst 17 ex-commissarissen 
van de Europese Com-
missie een uittredingsver-
goeding ontvangen van 
gemiddeld minstens 96.000 
euro per jaar. Het bekend-
ste voorbeeld is Louis 
Michel. De MR-politicus 
is nog steeds Europees 
Parlementslid, maar als 
oud-commissaris strijkt hij 
maandelijks nog een extra-
tje op van ongeveer 10.000 
euro. In een reactie wees 
Philip Claeys erop dat de 
democratische parlemen-
taire spelregels worden 
overtreden wanneer een 

parlementslid een uitkering 
ontvangt 
van de 
Commis-
sie die 
hij wordt 
geacht te 
controle-
ren. Onze partij heeft zich 
al meermaals verzet tegen 
deze riante ‘overbruggings-
toelagen’, die volgens ons 
drastisch moeten worden 
verminderd tot maximaal 
25 procent. Ook moeten 
ze afl open na één jaar en 
stopgezet worden bij het 
aanvaarden van een nieuwe 
bezoldigde functie. 

Reisbureau Peeters

U herinnert zich ongetwij-
feld nog dat Vlaams minis-
ter-president Kris Peeters 
(CD&V) eind december 
de voorkeur gaf aan het 
beklimmen van de hoog-
ste berg in Zuid-Amerika 
boven de parlementaire 
behandeling van de Vlaamse 
begroting. Daarmee is de 
kous echter niet af. Filip 
Dewinter rekende uit dat 
Kris Peeters van februari 
tot juni niet minder dan 40 
werkdagen in het buiten-
land vertoeft, vanwege 
bezoeken aan Qatar, Oman, 

Polen, Zwitserland, Brazi-
lië, Oost-Azië, Hongarije, 
Egypte en de Verenigde 
Staten. Filip Dewinter 
hekelde het feit dat Peeters 
gedurende de rest van het 
jaar nauwelijks nog aanwe-
zig zal zijn in de commissies 
en plenaire vergaderingen 
van het Vlaams Parlement. 
“Een kapitein blijft op zijn 
schip, zeker wanneer het 
stormt”, aldus Dewinter. 

Onderwijs 
discrimineert

Het Vlaams Belang heeft al 
meermaals gewezen op de 
discriminerende werking 
van het Gelijke Onderwijs 
Kansen-decreet (GOK). Zo 
krijgen ‘witte’ scholen 10 
procent minder geld dan 
‘gekleurde’ scholen en krij-
gen kinderen die thuis een 
andere taal dan het Neder-
lands spreken of van wie 
de moeder geen diploma 
secundair onderwijs heeft, 
voorrang op andere kinde-
ren. In de praktijk betekent 
dit dat allochtonen voor-
rang krijgen op autochtone 
Vlamingen, die het telkens 
moeilijker krijgen om hun 
kind in te schrijven in de 
school van hun keuze. Zo-
als volksvertegenwoordiger 

Uit de parlementen
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Dominiek Lootens al 
meermaals heeft aangege-
ven, heeft 
het GOK-
decreet er 
in Brus-
sel toe 
geleid dat 
Vlaamse 
kinderen niet meer terecht 
kunnen in de eigen on-
derwijsinstellingen en er 
in vele ‘Nederlandstalige’ 
scholen nog slechts een 
handvol Vlaamse leerlingen 
zijn. Naar aanleiding van 
de verklaringen van Mieke 
Van Hecke, hoofd katholiek 
onderwijs, en Raymona 
Verdyck van het Vlaams ge-
meenschapsonderwijs, over 
het gefaalde (spreidings)
beleid in het onderwijs, 
pleitte Vlaams Parlements-
lid Gerda Van Steenberge 
voor de afschaffi ng van het 
GOK-beleid. Het is onaan-
vaardbaar dat de Vlamingen 
in eigen land gediscrimi-
neerd worden! 

Nummer 1!

Nadat het Uitgebreid 
Bureau van het Vlaams 
Parlement besliste om de 
aan- en afwezigheidscijfers 
van de parlementsleden in 
de commissies niet vrij te 

geven, trok De Standaard 
zelf op onderzoek uit. Op 
basis van de publieke ver-
slagen van de commissiezit-
tingen maakte de krant een 
evaluatie. Wat bleek? De 
trofee van meest actieve 
werker ging naar Vlaams 
Belang-parlementslid Wim 
Wienen. Tussen septem-
ber en 
febru-
ari volgde 
Wienen 
niet min-
der dan 72 
commis-
sies en was hij zelden of 
nooit afwezig. Een resultaat 
waarmee hij de nummers 
twee en drie ver achter 
zich laat. Hoewel bepaalde 
media in hun jaarrappor-
ten parlementsleden van 
onze partij steevast een 
negatieve evaluatie geven, 
spreken de cijfers boekde-
len: wat werklust betreft, 
trekt het Vlaams Belang de 
kar. Profi ciat Wim!

Warm en koud

In ons februarinummer kon 
u al lezen dat de N-VA in 
het Europees Parlement 
een verslag had goedge-
keurd waarin gepleit wordt 
voor de goedkeuring en 

ratifi catie van het Europees 
Kaderverdrag voor de 
nationale minderheden. De 
Franstaligen dringen daar al 
langer op aan, zodat ze de 
taalwetgeving verder kun-
nen uithollen en faciliteiten 
kunnen opeisen in heel 
Vlaanderen. Europarle-
mentslid Philip Claeys wees 
erop dat in het bewuste 
verslag echter nog heel wat 
andere frappante zaken 
staan die de N-VA mee 
goedkeurde. Zo wordt 
nationalisme gelijkgesteld 
met racisme en schendin-
gen van de grondrechten 
en moet het volgens het 
verslag ‘bestreden’ worden. 
In een andere paragraaf 
wordt gepleit voor een 
versterking van de rol van 
het FRA, de Europese vari-
ant van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding (CGKR). 
Ooit verklaarde Bart De 
Wever dat het CGKR de 
vrije meningsuiting bedreigt 
en best afgeschaft moet 
worden. Op Europees vlak 
stemt de N-VA echter voor 
de versterking van zulke 
instanties. Warm en koud 
blazen, heet dat. 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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Terwijl in België de federale regering 
volhardt in de boosheid en het meest 
lakse immigratiebeleid ter wereld 

blijft voeren, wordt in verschillende Eu-
ropese landen werk gemaakt van het in de 
praktijk brengen van allerlei strenge maat-
regelen en voorstellen om de immigratie-
invasie aan banden te leggen. Onder impuls 
van partijen als de PVV (Nederland), de 
Deense en de Zwitserse Volkspartij en de 
Lega Nord (Italië) wordt het immigratie-, 
nationaliteits- en asielbeleid elders in Eu-
ropa alsmaar strenger. Dit zorgt voor een 
nooit geziene toevloed van asielzoekers, il-
legalen en immigranten naar ons land. 

Terwijl de Duitse premier Merkel onom-

KORDAAT IMMIGRATIE-

BELEID WERKT !KORDAAT IMMIGRATIE-
KORDAAT IMMIGRATIE-Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië ...

Provinciale werkgroepen congres
Provincie Oost-Vlaanderen
Donderdag 17/03 in Zaal Trapsoet,
Heimolenstraat 63 C te Sint-Niklaas. 
Inschrijvingen Geert Neirynck Tel: 09/234.27.72
geert.neirynck@vlaamsbelang.org

Provincie Vlaams-Brabant
Maandag 21/03 in Salon De Jaartallen (Salon 
Georges), Hogeschoolplein 15 te 3000 Leuven.
Inschrijvingen Eddy Longeval Tel: 02/582.91.75
eddy.longeval@vlaamsbelang.org

Provincie West-Vlaanderen 
Maandag 28/03 in zaal Traiteur Cloet,
Sint-Amandsstraat 99 te 8800 Roeselare.

Inschrijvingen Alain Quataert Tel: 050/39.72.81
alain.quataert@vlaamsbelang.org

Provincie Antwerpen  
Dinsdag 29/03 in Ontmoetingscentrum Jacob 
van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 te
2060 Antwerpen.
Inschrijvingen Guy Eggermont Tel: 014/23.29.00
guy.eggermont@vlaamsbelang.org

Provincie Limburg
Woensdag 30/03 Cultureel centrum
Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt.
Inschrijvingen Jos Drykoningen Tel: 011/54.79.20
jos.drykoningen@vlaamsbelang.org

wonden zegt dat de multicultuur gefaald 
heeft en dat volgens de Britse eerste minis-
ter Cameron de multicul-samenleving fail-
liet is, doen de traditionele partijen in eigen 
land alsof hun neus bloedt. Het Vlaams Be-
lang wil op basis van het strenge beleid dat 
elders in Europa gevoerd wordt een blauw-
druk maken voor een kordaat immigratie-
beleid in eigen land. Op 10 april komen in 
de voormiddag vertegenwoordigers van 
buitenlandse bevriende partijen aan bod 
om het immigratiebeleid in hun land toe 
te lichten. In de namiddag stelt het Vlaams 
Belang zijn blauwdruk voor een “Kordaat 
immigratiebeleid” voor aan het publiek.

Zoals steeds is er gratis busvervoer voor-
zien. We rekenen op ieders aanwezigheid!

CONGRES
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PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO VOORKEMPEN – 03 658 67 37
Kalmthout Heide Station 12.15 uur • Brasschaat 
Kerk 12.45 uur • Schoten/Merksem Carrefour thv. 
pizzahut 13.15 uur
REGIO MECHELEN-LIER – 015 41 18 48
Heist-o/d-Berg Station 12.30 uur • Breendonk 
carpoolparking 12.50 uur • Blaasveld kerk 13.00 
uur • Lier parking Carrefour 13.00 uur • Mechelen 
Rode Kruisplein 13.15 uur 
REGIO ZUIDERKEMPEN – 014 23 29 00
Geel West afrit 13.15 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

REGIO GENT – 09 234 27 72
Eeklo station richting Gent 12.15 uur • 
Lovendegem Kort Eindeken – N9 12.30 uur • Gent 
hoek Charles de Kerchhovelaan-Leopold II-laan 
12.45 uur • Gentbrugge carpoolparking E17 (Land 
Van Rodelaan)13.00 uur
REGIO AALST-OUDENAARDE – 053 77 55 07
Ninove Stationsplein, café Leeuwenhol 12.15 uur • 
Aalst Apostelstraat 1, ‘t Apostelken 12.30 uur
REGIO DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS - 03 777 08 01
Sint-Niklaas parking Syntra Hogekouter 1 13.15 uur
PROVINCIE LIMBURG

REGIO NOORD-LIMBURG – 011 54 79 20
Maaseik Cultureel Centrum 11.30 uur • Bree 
ziekenhuis 11.45 uur • Peer kerk 12.00 uur • 
Overpelt Gemeentehuis 12.15 uur • Leopoldsburg 
station 12.40 uur
REGIO MIDDEN-LIMBURG – 011 23 33 49
REGIO ZUID-LIMBURG – 012 67 24 49
Lanaken Koning Albertlaan aan Chevaljee 
11.45 uur • Bilzen parking Carrefour 12.15 uur • 

Hasselt Kolonel Dusartplein 12.40 uur • Beringen 
carpoolparking Paal 13.00 uur
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

REGIO BRUGGE – 050 39 72 81
Knokke Meerlaan, Scharpoord 11.40 uur • Heist 
Heldenplein 11.50 uur • Zeebrugge Watertoren 
12.00 uur • Blankenberge voorkant stadhuis 12.10 
uur • Brugge Magdalenaparking 12.30 uur
REGIO KORTRIJK – 0475 42 19 29
Kortrijk voorkant station 12.00 uur
REGIO ROESELARE - 0472 52 71 85
Roeselare Stationsplein Gezelle 12.10 uur
REGIO MIDDENKUST – 059 80 80 81
Diksmuide station 12.00 uur • Oostende Mercator-
parking 12.30 uur
REGIO WESTHOEK - 057 44 62 10 
Ieper Station 12.20 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL

REGIO HALLE – 02 582 91 75
Halle Sint-Rochuskerk 11.00 uur • Dilbeek parking 
CC Westrand 11.30 uur • Affl igem carpoolparking 
E40 12.00 uur
REGIO LEUVEN – 016 20 43 01
Diest station 11.25 uur • Bekkevoort carpoolparking 
E314 uitrit 24 11.40 uur • Aarschot carpoolparking 
11.55 uur • Rotselaar carpoolparking E314 uitrit 
21 12.10 uur • Leuven Parking Bodart 12.25 uur • 
Nossegem carpoolparking E40 uitrit 21 12.40 uur
REGIO VILVOORDE – 02 253 38 27
Londerzeel Heldenplein 12.40 uur • Grimbergen 
parking voetbal Brusselsesteenweg 13.00 uur • 
Vilvoorde kerk Portaelsplein 13.15 uur
KOEPEL BRUSSEL HOOFDSTAD
REGIO BRUSSEL-19 – 02 219 34 67
Madouplein Secretariaat 11.30 uur

Busregeling 10 april 2011 – Zuiderkroon Antwerpen – 14 uur 
Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen.

Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan men steeds terecht bij de 
regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
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Zogezegd

“De uitdagingen voor de nv België zitten in tal van domeinen: fi scaliteit, economie, 
werkgelegenheid, mobiliteit, justitie, gezondheidszorg, vergrijzing, migratiebeleid. 
(…) In de benadering van deze grote vraagstukken is er één constante: de funda-
menteel verschillende visies tussen noord en zuid. Met als gevolg een patstelling en 
besluiteloosheid.”

Peter Frans Anthonissen,
Communicatiespecialist en professor aan de Universiteit

Antwerpen in Trends, 10 februari 2011

“Terwijl de wereld in een razend tempo in beweging is (…) blijven wij hier op z’n 
Belgisch voort hobbelen. Politiek zit alles muurvast.”

Hoofdredacteur Johan Van Overtveldt
in Trends, 10 februari 2011

“Het is nochtans een vaststelbaar feit, geen hersenschim, dat er in al onze West-
Europese landen een probleem is met welbepaalde groepen moslimimmigranten 
die integratie in onze moderne democratieën agressief afwijzen, en integendeel hun 
zeden en gebruiken willen opleggen.”

Columniste Mia Doornaert
in De Standaard, 14 februari 2011

Het verschil tussen het brutoloon dat de werk-
gever betaalt en het bedrag dat de werknemer 
netto op zijn rekening krijgt, bedraagt in België 
liefst 55,2 procent. In geen enkel ander OESO-
land is de belastingdruk zo hoog. 
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Recht op veilig onderwijs

Vorig jaar werden elke schooldag gemiddeld 76 
processen-verbaal uitgeschreven voor geweld en 
agressief gedrag op school. En het blijft niet bij 

diefstallen, vernielen van schoolmateriaal, steaming, 
vechtpartijen, drugs of verboden wapenbezit. Ook steek-
partijen komen steeds frequenter voor. Naar aanleiding 
van een reeks gewelddadige incidenten sloot een hoge-
school in Kuregem zelfs tijdelijk de deuren.

Terwijl veilig onderwijs een basisrecht zou moeten zijn, 
worden leerlingen én leerkrachten steeds vaker slacht-
offer van geweld in of rond de school. Met een nieuwe 
campagne onder de noemer ‘recht op veilig onderwijs’ 
willen de Vlaams Belang Jongeren het toenemende ge-
weld op school onder de aandacht brengen.

Via het nationaal secretariaat van VBJ kan u gratis 
pamfl etten en affi ches van deze campagne 

bekomen. Bij deze ook een warme op-
roep om het VBJ-fi lmpje met pakkende 
getuigenissen van geweld op school 
(beschikbaar via www.vbj.org) mee te 
verspreiden.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

pamfl etten en affi ches van deze campagne 
bekomen. Bij deze ook een warme op-
roep om het VBJ-fi lmpje met pakkende 
getuigenissen van geweld op school 
(beschikbaar via www.vbj.org) mee te 
verspreiden. 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

DOE MEE MET ONZE CAMPAGNE. BESTEL NU ! 
Ook jij kan meehelpen om van deze campagne een 
succes te maken. Bestel vandaag nog je pamfl etten/
affi ches om bij jou op school te verdelen! De pamfl et-
ten en affi ches zijn volledig gratis. 

Bestel via 02/219.27.28 of via info@vbj.org
www.vbj.org
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dwars door VLAANDEREN
Dik betaald door Vlaanderen (1) 

Naar aanlei-
ding van het 
uitblijven van 
een fede-
rale regering 
ve r z a m e l d e 
een handvol 

Vlaamse kunstenaars in de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel. 
Met hun initiatief wilden ze zich verzet-
ten tegen het Vlaamse streven naar meer 
bevoegdheden, tegen wat ze zelf noemen 
de ‘splitsingsrage’ of ‘het bekrompen nati-
onalisme’. Voor aanvang voerde VBJ actie 
aan de hoofdingang met een spandoek: 
‘Dik betaald door Vlaanderen!’ De kun-
stenaars lijken immers te vergeten dat de 
cultuurwereld jaarlijks zo’n 480 miljoen 
euro subsidie ontvangt van de Vlaamse Ge-
meenschap. Daarvan gaat zelfs meer dan 5 
miljoen euro per jaar naar de KVS, waar-
van de artistieke leiding zich steeds vaker 
op eenzijdige wijze mengt in politieke 
vraagstukken.

Jong VLD en Jeunes MR
slaan handen in mekaar 

Jong VLD en Jeunes MR slaan de handen in 
elkaar in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west, en dat enkele da-
gen nadat MR-kopstuk 
en kandidaat-voorzitter 
Charles Michel verklaar-
de dat zijn partij enkel 
bereid is in een regering 
te stappen als Brussel wordt uitgebreid. 
“Wie dacht dat de MR-eis tot annexatie 
van Vlaams grondgebied in Vlaanderen in 
dovemansoren zou vallen, slaat de bal mis,” 
reageren Brussels parlementslid Dominiek 
Lootens en voorzitter van Vlaams Belang-
Brussel Frédéric Erens. “Open VLD blaast 
in deze tegelijkertijd warm en koud: Jong-
VLD roept op om tweetalige lijsten en 
fracties te vormen met MR, maar amper 
drie dagen eerder verklaarde Els Ampe 
- trouwens erevoorzitter van diezelfde 
Brusselse Jong-VLD - nog letterlijk dat 
tweetalige kieslijsten niet aan de orde zijn. 
Weten ze bij de liberalen nog wel wat ze 
willen?” 

‘Studentenmars’? Nee bedankt! 

De ‘studentenmars’ Shame kon duidelijk op 
heel wat bijval rekenen bij de Franstaligen 
en in de politiek, de media en de vakbon-
den. Vooral de openlijke steunbetuiging van 
zowat alle Vlaamse politieke jongerenafde-
lingen om deel te nemen aan de mars (gaan-
de van Groen!, SP.a, Open VLD tot  CD&V) 
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sprong daar-
bij in het oog, 
want laat het 
net diezelfde 
politieke par-

tijen zijn die er decennia lang een boeltje 
van hebben gemaakt en ervoor zorgden 
dat België een onbestuurbaar kluwen is! 
VBJ blijft van mening dat alle politieke jon-
gerenafdelingen meer dan ooit werk moe-
ten maken van hun eigen toekomst binnen 
Vlaanderen en zich niet langer moeten 
blindstaren op een Belgische staat, die 
verder geen enkele bestaansreden of toe-
komst meer heeft.

Dik betaald door Vlaanderen (2) 

Het Belgisch onderonsje in de KVS vond 
plaats onder de noemer ‘Niet In Onze 
Naam’. “Ze doen dat met ons belasting-
geld, maar wij doen niet mee met dit feest-
je,” reageerde ondervoorzitter Dirk Ver-
haert tijdens de VBJ-actie voor de camera 
van TV-Brussel. De progressieve kliek blijft 

halsstarrig vasthouden 
aan een compleet onbe-
stuurbaar België. “Som-
migen zeggen dat het niet 
meer mogelijk is om in 
België een compromis 
te bereiken,” merkte de 

journalist terecht op. “Ach, België is een 
aaneenschakeling van onmogelijkheden en 
we bestaan nog altijd, wat is dan het pro-
bleem?”, vragen ze zich af bij de KVS. Tja… 
België misschien?

Zerotolerantie in Zelzate

In het Oost-Vlaamse Zelzate geldt voort-
aan een zerotolerantie om de problemen 
met jongerenbendes aan te pakken. Dat 
heeft het lokale bestuur beslist in samen-
spraak met het Gentse parket en de poli-
tie. Het opeenvolgend geweld in de regio, 
gepleegd door jongeren van hoofdzakelijk 

allochtone afkomst, bereikte eind vorig jaar 
een triest hoogtepunt. Een oud-leider van 
de Chiro werd na een fuif neergestoken 
en moest zwaargewond worden afgevoerd 
naar het ziekenhuis. VBJ organiseerde daar-
op met Voorpost een manifestatie voor het 
recht op veilig fuiven en een kordate aan-
pak van het geweld.

23
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Vlaams Belang Jongeren

Het geweld in onze scholen neemt verontrustend toe. Elke dag wor-
den tientallen processen-verbaal uitgeschreven voor geweld en 
agressief gedrag op school.

 Recht op veilig onderwijs

In een VTM-nieuwsuitzending van 4 fe-
bruari kwam naar voor dat de federale po-
litie tijdens de eerste helft van 2010 bijna 
8400 pv’s heeft opgesteld in verband met 
geweld op school. Dat zijn ongeveer 76 
gevallen per schooldag. Diefstal van onder 
meer gsm’s en pc’s uit klaslokalen, vecht-
partijen, het vernielen van schoolmateriaal, 
verboden wapenbezit of drugs zijn daarbij 
de belangrijkste misdrijven. 
De media, beleidsmakers of de school doen 
te weinig om het geweld kordaat aan te 
pakken. Het probleem wordt gereduceerd 
tot een ‘fait divers’; de klassieke clichés 
worden steeds opnieuw opgerakeld:   ‘Het 
gaat om een geïsoleerd geval’, ‘De politiek 
staat machteloos’, ‘Het is een maatschap-
pelijk fenomeen’, ‘Met repressie los je dit 
soort zaken niet op’, … Hoe vaak hebben 
we dat allemaal al niet gehoord?

Ook leerkrachten worden alsmaar meer ge-
confronteerd met het geweld op of rond de 
school en durven met hun verhaal vaak niet 
naar buitenkomen, uit angst voor represail-
les of omdat schooldirecties of centra voor 
leerlingenbegeleiding ontraden om naar de 
politie te stappen en klacht in te dienen. 
De reputatie van de school is in sommige 
gevallen zelfs zo belangrijk, dat misdrijven 
gewoonweg worden toegedekt.

VBJ wil het taboe rond geweld op school 
doorbreken. Geen halfzachte praatjes en 
fl uwelen handschoenen voor ons, maar 
nultolerantie tegenover geweld op school, 
een kordate aanpak van misdrijven, gerich-
te controles en strenge straffen voor amok-
makers. Veilig onderwijs is een basisrecht 
voor iedereen! Tijd voor een andere aan-
pak! 

VBJ stelt voor:
• Nultolerantie tegenover geweld op school;
• Een kordate aanpak van misdrijven en strenge straffen voor amokmakers;
• Gerichte controles door de politie op verboden wapenbezit en drugs in scholen; 
• Nauwe samenwerking tussen de directies van probleemscholen en de politiediensten;
• Strikte opvolging van probleemjongeren;
• Oprichting van een politiemeldpunt voor geweld op school; 
• Oprichting van een ombudsdienst voor gepeste leerkrachten en leerlingen;
• Een grotere responsabilisering van de ouders bij aanhoudend spijbelgedrag, met moge-

lijke intrekking van kinderbijslag, zoals in de ons omringende landen reeds het geval is; 
• Individuele en intensieve begeleiding van slachtoffers van pestgedrag en agressie.
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Eind januari verzamelden 
kaderleden en mandataris-
sen van het Vlaams Belang 
voor de nationale nieuw-
jaarsreceptie in Antwerpen. 
Aangezien er het laatste 
jaar in de Belgische poli-
tiek niets is veranderd, 
stelde partijvoorzitter 
Bruno Valkeniers dat hij even-
goed zijn toespraak van vorig 
jaar had kunnen bovenhalen. 
“Laat 1 januari 2012, het ko-
mende Nieuwjaar, de dag zijn 
waarop Vlaanderen zichzelf 
teruggevonden heeft en Europa 
een staat rijker is,” zo klonk 
het. De volledige nieuwjaars-
boodschap kan u lezen via 
www.brunovalkeniers.be. 

 Bananenrepubliek zonder haast

 Nieuwjaarsreceptie

Zoals u elders in dit magazine kan lezen, is Bel-
gië voortaan wereldrecordhouder regeringsvor-
men. Op 17 februari - de dag dat het Irakese 
record sneuvelde - voerde het Vlaams Belang 
een ludieke actie door in Brussel het straat-
naambordje ‘Wetstraat’ te vervangen door een 
bordje met als opschrift ‘Zonder Haaststraat’.

Een dag eerder werd aan Berchem station een actie ge-
voerd die letterlijk goed gesmaakt werd. Militanten van 
het Vlaams Belang - in het gezelschap van Bruno Valke-
niers, Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen - deelden 
aan voorbijgangers meer dan 2.000 bananen uit, samen 
met een pamflet waarin werd gesteld dat de Belgische 
bananenrepubliek plaats moet maken voor een Vlaamse 
republiek.

Vlaams Belang in actie

26
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 Actie tegen moskee

 ‘B’ vervangen door ‘VL’

In Oostende werd een nieuwe moskee 
geopend die plaats moet bieden aan 600 
moslims. Naast een moskee die door de 
Vlaamse overheid werd erkend en gefi -
nancierd, is deze moskee het tweede is-
lamitische gebedshuis in de ‘Koningin 

der badsteden’. Reden genoeg voor een 
honderdtal Vlaams Belang-militanten 
om - onder leiding van de West-Vlaamse 
parlementsleden - actie te voeren tegen de 
islamisering van onze Vlaamse steden en 
gemeenten.

27

Eind januari bracht Filip Dewinter voor 
de hoofdingang van het Vlaams Parlement 
symbolisch de eerste VL-nummerplaat 
aan op een wagen. Nadat de Franstali-
gen het voorstel voor nieuwe nummer-
platen in geel en zwart hadden neergesa-
beld omdat die te ‘Vlaams’ zouden zijn, 
gaat het Vlaams Belang in het offensief. 

Onze partij biedt alle Vlamingen gratis 
VL-kentekens aan. Deze kunnen worden 
aangebracht op oude en nieuwe nummer-
platen, maar ook op fi etsen, boekentassen, 
enzovoort. Manifesteer u als een bewuste 
Vlaming en kleef het VL-kenteken!
Gratis bestellen kan door een SMS 
(0,50 euro per sms) te sturen naar 3111 
(vermelding ‘VL + uw naam en adres’) 

of via vl@vlaamsbelang.org.
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 Ruimte voor water

Overstromingen

Waar Maas en Schelde vloei-
en… Ons vele water is steeds 
een rijkdom maar ook vaak 
een uitdaging geweest. We 
hebben leren leven met de 
nukken van onze stromen. De 
laatste decennia is die relatie 
wat moeilijker geworden.

De Vlamingen hebben altijd gewe-
ten dat tijdens het winterseizoen 
rivieren hun winterbeddingen in-

namen en zo meersen en broeken over-
stroomden. Dat was een bron van rijkdom. 
Industrialisering bracht een ander proces 
op gang. Gaandeweg heeft men rivieren 
en beken opgesloten in hun zomerbedding 
door de aanleg van dijken. Niet zonder na-
delen want het maakt onze watersystemen 
kwetsbaar. Bij lange winterse regenperio-
des maar ook bij korte hevige stortbuien 
in de zomer kan dat ernstige problemen 
geven omdat het water onvoldoende ex-
pansieruimte heeft. Het keurslijf waarin 

het water gekneld zit, zorgt, samen met 
ruimtelijke wanorde, voor overstromingen 
in bebouwde gebieden. De lange regenpe-
riodes van november en januari brachten 
een aantal knelpunten op de zogenaamde 
neerslagrivieren zoals de Dender, de Dijle 
en de Demer aan het licht. Deze explo-
sieve stromen zijn extra kwetsbaar voor 
onverhoedse schommelingen. 

Infrastructuur en geld
Een watersysteem beheersen, vergt infra-
structuur en onderhoud. Met een prijs-
kaartje, en daar wringt het schoentje. Het 
beheer over de waterlopen werd, net als 
dat over de wegen, begin jaren negentig 
bij de vierde staatshervorming overgehe-
veld naar de Gewesten. Dat was kort na 
de besparingsrondes van de jaren tachtig. 
Vlaanderen erfde verouderde infrastruc-
tuur en slaagde er niet in een overtuigend 
investeringsprogramma op poten te zetten. 
Het werd een systematische onderinveste-
ring die we ook in het wegennet zien te-
rugkomen. Oorzaken? Er is de afgelopen 
twintig jaar te weinig aandacht geweest 
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voor structureel onderhoud door foute 
beleidskeuzes maar ook door de Vlaam-
se budgettaire situatie. Vlaanderen heeft 
steeds gemeend te moeten zorgen voor 
een begrotingsoverschot om de armlastige 
federale begrotingscijfers op te smukken. 
Maar tegelijk is het ook slachtoffer van het 
afromen van de Vlaamse welvaart door de 
transfers. Een rijk gewest met achterblij-
vende infrastructuur! 

Gebrek a an Vlaamse 
daadkracht
Ondertussen heeft Wallonië wel volop 
geïnvesteerd in zijn water- en andere we-
gen. Dat werd duidelijk toen Vlaams Par-
lementslid Marleen Van den Eynde eind 
december het politiek debat in het Vlaams 
Parlement hierover opende. Verschillende 
specialisten hadden de aandacht gevestigd 
op het verschil in aanpak van de Dender 
in Vlaanderen en Wallonië. Terwijl de 
Vlaamse overheid werkte aan computer-
modellen die het gedrag van de stroom in 
kaart brengen, heeft Wallonië gebaggerd 
en een aantal sluizen op de Dender gemo-
derniseerd. Terecht kiest Vlaanderen voor 

een duurzame en zachtere aanpak maar de 
investeringen blijven achter. Tekenend is 
dat het “arme” Wallonië ondertussen wel 
volop geld kan uitgeven aan infrastruc-
tuur. Vlaanderen heeft bovendien ook 
geen zelfverzekerde houding aangenomen 
tegenover de Waalse aanpak. Ieder water-
bouwkundige weet immers dat Wallonië 
had moeten wachten tot stroomafwaarts 
in Vlaanderen de nodige maatregelen wa-
ren genomen om de versnelde afvoer van 
water mogelijk te maken. In het antwoord 
op een vraag van Vlaams Parlementslid 
Erik Tack antwoordde Vlaams minister 
Crevits in januari dat de nodige werken 
op de Dender zo snel mogelijk uitgevoerd 
zullen worden. Over de dieperliggende 
oorzaken bleven de regering en de meer-
derheid in het Vlaams Parlement oorver-
dovend stil…

Niet de splitsing van bevoegdheden maar 
wel het financieel onevenwicht in dit land 
en de slappe houding van de Vlaamse 
overheid tegenover haar Waalse buur zijn 
de oorzaken van een mank beleid. Het 
failliet van de Belgische staatshervormin-
gen. Een Vlaamse republiek, portemon-
nee in eigen handen! 
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 Van Vlaamsgezind
 tot politiekcorrect

Terugblik

Op 19 december vorig jaar 
werden Suske en Wiske, Vlaan-
derens bekendste en meest 
tot de verbeelding sprekende 
stripfi guurtjes, 65 jaar. 

Hun schepper, Willibrord ‘Willy’ 
Vandersteen (1913-1990), was - 
meer nog dan zijn generatiegeno-

ten Marc Sleen, Jef Nijs en Bob De Moor 
- een weergaloos verteller met een einde-
loze fantasie. Een werkpaard ook, dat een 
ongeziene productiviteit aan de dag kon 
leggen. Het is echt niet overdreven te stel-

len dat de voorbije halve eeuw zowat 
elk kind in Vlaanderen opgroei-

de met zijn geesteskin-
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deren. Suske en Wiske, Bessy, De Rode 
Ridder en Robert en Bertrand om er maar 
enkele te noemen. 

Op het eerste gezicht bestaat Vandersteens 
oeuvre inderdaad uit onschuldig vertier 
voor kinderen, en heden ten dage gaan 
zijn erfgenamen daar ook prat op. De 
tekenaar liet tenslotte in zijn testament 
duidelijk optekenen dat zijn stripfi -
guurtjes nooit aan religie, seks of 
politiek gelieerd mochten worden. 
Maar voor wie de moeite doet en-
kele albums van Suske en Wiske 
ter hand te nemen, komt dit laatste 
toch een beetje vreemd over… In 
verwijzingen is de politiek immers 
nooit ver weg en zelfs in vele verhaal-
lijnen vindt men politiek terug. 

Politieke 
boodschappen
In De knikkende knoken (2009) zien we 
bijvoorbeeld hoe een middeleeuwse 
schout, genaamd ‘Gregorius Busch’, uit 
de angstpsychose van mensen munt pro-
beert te slaan. Bijrollen zijn in dit album 
onder meer weggelegd voor ‘Hugo Zon-
der Humor’ en ‘Bert Zonder Bijnaam’. 
Zonder al te veel moeite kunnen we in 
deze fi guren Hugo Coveliers en Bert An-
ciaux herkennen. In De Koeiencommissie 
(2000), dat handelt over de dioxinecrisis, 
mogen we dan weer kennis maken met 
personages als ‘premier Guy Verhoef-
stadt’, ‘Johan Vandelasnotte’ en ‘Flup 
De Zomer’. Het verdronken land (1999) 
behandelt duidelijk de problematiek rond 
het verdwijnen van het dorp Doel, terwijl 
De rebelse Reynaert (1998) bulkt van de 

verwijzingen naar de zaak-Dutroux. En 
het album De Krimson crisis (1988) is 
eigenlijk één lang reclamepamfl et voor 
de ‘Vlaanderen Leeft’-campagne van de 
toenmalige minister van Cultuur, Patrick 
Dewael.

In bovengenoemde stripalbums, stuk voor 
stuk werk van de opvolgers van Vander-
steen, werd duidelijk een loopje genomen 
met Vandersteens wilsbeschikking. Maar 
eigenlijk hebben de auteurs Paul Geerts, 
Marc Verhaegen en Peter Van Gucht niets 
anders gedaan dan een traditie voortgezet. 
Immers, bij nader inzien blijken de ou-
dere albums, de boeken van de hand van 
de meester zelf, ook bol te staan van poli-
tieke boodschappen…

Sommige van de veelgeprezen klassiekers 
uit de beginperiode van Suske en Wiske 

deren. Suske en Wiske, Bessy, De Rode 
Ridder en Robert en Bertrand om er maar 
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kan men zonder overdrijven zelfs politie-
ke pamfl etten noemen. De in de dagblad-
pers debuterende Vandersteen hekelde de 
naoorlogse repressie, koos onomwonden 
de kant van koning Leopold III in de ko-
ningskwestie, bekritiseerde zelfs de geal-
lieerden en zag de aanslag op de IJzerto-
ren als een bijzonder laffe daad die onge-
daan gemaakt moest worden. 

De koningskwestie, die het naoorlogse 
België op de rand van een bur-
geroorlog bracht, 
was bijvoorbeeld 
het centrale thema 
in Het eiland Amo-
ras (1947), het al-
lereerste echte Suske 
en Wiske-album. In 
dit boek stonden twee 
bevolkingsgroepen, 
de ‘vetten’ en de ‘ma-
geren’, lijnrecht tegen-
over elkaar. Net zoals er 
enkele jaren later in De 
koning drinkt (1949) een 
hevige strijd woedde tus-
sen de ‘droge levers’ en de 
‘kannekijkers’. Twee verha-
len waarin een koningschap veiliggesteld 
werd na allerhande dreigingen te hebben 
overwonnen. In Lambiorix (1950) ging de 
jonge Vandersteen nogmaals dezelfde weg 
op. Een Gallische koning, Lambiorix, zag 
zich wegens een oorlog genoodzaakt zijn 
volk te verlaten en daarvan maakte zijn 
snode concurrent Arrivix gebruik om zijn 
plaats in te nemen… en wederom kwam 
tot ieders tevredenheid de oude koning 
weer op de troon. In De stalen bloempot 
(1951) nam Suske de plaats in van Leo-

pold III en werd hij staatshoofd van Amo-
ras. Hij wou er naar Antwerps voorbeeld 
een kathedraal laten bouwen, maar diende 
daarbij af te rekenen met de zogenaamde 
‘stalen bloempotters’. Deze laatsten, een 
heidens clubje neen-stemmers, stonden 
duidelijk model voor de tegen de terug-
komst van de koning gekante socialisten.

Kenmerkend is trouwens ook de aandacht 
die Vandersteen in die dagen be-
steedde aan de amnestie-kwes-
tie.  In omzeggens elk verhaal 
werd de tegenstander uitdruk-
kelijk vergeving geschon-
ken. Lambiorix deed het 
bijvoorbeeld “omdat er al 
zever genoeg geweest is.” 
De lezers konden Van-
dersteens boodschap 
moeilijk verkeerd be-
grijpen. Het album 

De bokkerijders 
(1956) was dan 
weer één grote 

aanklacht tegen de 
uitwassen van repressie en 

epuratie. Het verhaal handelde over 
ene Johan Matheus Lambik, een voorva-
der van de kostelijke stripheld. Een mise-
rabel leven had Johan Matheus in een ro-
versbende doen belanden, maar ondanks 
zijn aldaar gepleegde misdaden was hij 
een goed mens gebleven. Helaas kon de 
voorvader niet rekenen op rechtvaardige 
en begripvolle rechters. Ook hier was de 
boodschap niet mis te verstaan. Vander-
steen dreef het zelfs zover een nevenfi -
guurtje uit het album de naam ‘Bertus 
Den Haze’ mee te geven, een verwijzing 
naar de destijds bekende journalist Bert 

Terugblik
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over elkaar. Net zoals er 
enkele jaren later in De 

(1949) een 
hevige strijd woedde tus-
sen de ‘droge levers’ en de 
‘kannekijkers’. Twee verha-

die Vandersteen in die dagen be-
steedde aan de amnestie-kwes-
tie.  In omzeggens elk verhaal 
werd de tegenstander uitdruk-
kelijk vergeving geschon-
ken. Lambiorix deed het 
bijvoorbeeld “omdat er al 
zever genoeg geweest is.” 
De lezers konden Van-
dersteens boodschap 
moeilijk verkeerd be-
grijpen. Het album 

De bokkerijders 

aanklacht tegen de 
uitwassen van repressie en 

epuratie. Het verhaal handelde over 
ene Johan Matheus Lambik, een voorva-
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D’Haese, die zich verzette tegen de re-
pressie.

Wanneer Lambik in De zwarte madam 
(1949) op een gegeven ogenblik het bel-
fort van Kortrijk moest dynamiteren, en 
zich daarbij openlijk zorgen maakte over 
de wederopbouw, was dat een overduide-
lijke verwijzing naar de in puin liggende 
IJzertoren. In De mottenvanger (1958) 
wou de auteur dan weer waarschuwen 
tegen de gevaren van propaganda. Door 
middel van glorioldrank en sanscrupules-
elixir kwamen de anders zo vredelieven-
de Lambik en Sidonie in dit verhaal als 
wrede oorlogsvoerders tegenover elkaar 
te staan...

Bochten
De vraag dringt zich 
bij dit alles natuurlijk 
op of Willy Vandersteen 
dan zo’n idealist was, 
die het niet kon laten 
zijn stripverhalen voort-
durend te kruiden met 
zijn sterke politieke over-
tuiging. Kenners, zoals 
Vandersteen-biograaf Pe-
ter Van Hooydonck, kun-
nen dit moeilijk geloven. 
Volgens hen was hij eerder 
een auteur die zich zonder 
veel moeite kon aanpassen aan de visie 
en de verlangens van zijn werkgevers. En 
dat waren in de begindagen van Suske en 
Wiske de kranten De Nieuwe Standaard 
en - de toen nog Vlaamsgezinde - De 
Standaard.

Vandersteen heeft inderdaad steeds aan-
gevoeld vanwaar de wind kwam, en heeft 
in zijn carrière een aantal fl inke bochten 
gemaakt. Hij was het die in 1942 onder 
de schuilnaam Kaproen antisemitische 

prenten tekende en zichzelf in 1945 in 
het weekblad Franc Jeu afbeeldde tussen 
feestvierende bevrijders, onder een opge-
hangen Hitler-pop. Hij was het die zijn 
eerste verhaaltjes voorzag van uitgespro-
ken rechtse en Vlaamse commentaren, en 
die enkele decennia later, in het ecologi-
sche album De toornige tjiftjaf (1970) de 
held Lambik kritiekloos vergeleek met 
diens collega Ché Guevara.

De man mag dan al wat bochten genomen 
hebben, feit blijft dat zijn uiterst succes-
volle carrière in de eerste plaats te dan-
ken was aan zijn uitzonderlijk talent. En 

zo dient Vandersteen in de 
eerste plaats herinnerd te 
worden. Als kunstenaar 
met pen en met potlood, 
door fans bewonderd en 
door collega’s gewaar-
deerd om zijn werklust 
en zijn fantasie. Hergé 
betitelde de man die 
als geen ander de sfeer 
van de Spaanse be-
zetting op papier 
kon zetten, terecht 
als de Breugel van 
het beeldverhaal. 

Maar waar men bij 
de doeken van Pieter Breugel 

de oude nog kan discussiëren over het al 
dan niet aanwezig zijn van politieke bood-
schappen is dat bij de stripauteur zoals ge-
steld dus niet het geval. Met het politieke 
luik van zijn testament is nooit rekening 
gehouden. Dat werd overigens ook toege-
geven door huidig Suske en Wiske-scena-
rist Peter Van Gucht, in een interview op 
radio één (14 januari 2009). Het kan in de 
toekomst altijd gebeuren dat er nog poli-
tiek in Suske en Wiske komt, stelde hij on-
omwonden. “Het is gewoon grappig om in 
te spelen op de actualiteit.” 

wrede oorlogsvoerders tegenover elkaar 

De vraag dringt zich 
bij dit alles natuurlijk 
op of Willy Vandersteen 
dan zo’n idealist was, 
die het niet kon laten 
zijn stripverhalen voort-
durend te kruiden met 
zijn sterke politieke over-
tuiging. Kenners, zoals 
Vandersteen-biograaf Pe-
ter Van Hooydonck, kun-
nen dit moeilijk geloven. 
Volgens hen was hij eerder 
een auteur die zich zonder 

zo dient Vandersteen in de 
eerste plaats herinnerd te 
worden. Als kunstenaar 
met pen en met potlood, 
door fans bewonderd en 
door collega’s gewaar-
deerd om zijn werklust 
en zijn fantasie. Hergé 
betitelde de man die 
als geen ander de sfeer 
van de Spaanse be-
zetting op papier 
kon zetten, terecht 
als de Breugel van 

Maar waar men bij 
de doeken van Pieter Breugel 

de oude nog kan discussiëren over het al 
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 Quid Brussel?

Opinie

Een allereerste optie voor Brussel is 
natuurlijk de oude Vlaamse droom: 
een Brussel dat integraal deel uit-

maakt van Vlaanderen. Economisch is 
het voor beide partijen ongetwijfeld de 
meest voordelige optie, maar politiek lijkt 
ze weinig realistisch. De kans dat Brus-
sel vrijwillig de staatkundige banden met 
Wallonië (of Frankrijk) zou willen door-
knippen, is vrijwel nihil. Meer hoeven we 
daar dan ook niet over te zeggen.

Een tweede optie is een condominium, 
een gemeenschappelijk bestuurd gebied, 
zoals nadrukkelijk naar voor gebracht 
door de N-VA. Politiek gezien is dit waar-
schijnlijk het meest gunstige scenario 
waar Vlaanderen op kan hopen, en ook 
economisch is dit scenario zo slecht nog 

niet omdat Vlaanderen invloed zou kun-
nen blijven uitoefenen op het Brusselse 
beleid, het beheer van de Brusselse infra-
structuur inbegrepen. Veel hangt echter 
af van wie Vlaanderen als beleidspartner 
tegenover zich krijgt in zo’n constructie. 
Gaat het over Brussels-Franstalige poli-
tici die er alleen maar belang bij hebben 
dat het condominium zo goed mogelijk 
functioneert, en die zich daar ook ratio-
neel naar gedragen, dan kan ze best ge-
smeerd lopen (Strikt genomen spreken we 
dan trouwens eerder van een min of meer 
autonoom Brussel binnen Vlaanderen). Is 
Frankrijk de partner, en kijken de Franse 
politici eerder pragmatisch tegen de zaken 
aan, dan kan ook dat een positief verhaal 
worden. Wordt Vlaanderen echter gecon-
fronteerd met Waalse politici die Brussel 

Brussel staat met stip genoteerd als het meest heikele punt waar-
over onderhandeld zal moeten worden bij een eventuele splitsing 
van België. Het klassieke verwijt van de Belgische partij aan de 
Vlaamse Beweging luidt bovendien al decennialang dat haar ver-
wachtingen en eisen over Brussel totaal onrealistisch zijn. Maar 
zijn de Franstalige verwachtingen, eisen en vooral dreigementen 
dan zoveel realistischer? Het zou wel eens kunnen dat de Brusselse 
bevolking voor hen een verrassing van formaat in petto heeft.

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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vooral willen gebruiken om een tegenstre-
ver te dwarsbomen, dan ziet het er natuur-
lijk al veel slechter uit.

Brussel als een volledig Franse stad, dat 
wil zeggen zonder Vlaamse medezeg-
genschap, lijkt me een onwaarschijnlijk 
scenario. Vermoed kan worden dat onder 
meer Duitsland en Groot-Brittannië wei-
nig enthousiast op zo’n plan zouden rea-
geren. Ik acht het trouwens al bijzonder 
onwaarschijnlijk dat Wallonië zomaar bij 
Frankrijk zou mogen aansluiten.

De idee die de laatste tijd veel opgeld 
heeft gemaakt, is die van een Wallo-Brux-
constructie, zeg maar het wallobruxisme. 
Dit is het scenario dat de Franstalige 
politici nastreven, al dan niet om op ter-
mijn te kunnen aansluiten bij Frankrijk. 
Toch moet ook gezegd worden dat aan 
de praktische uitwerking ervan enkele 
fundamentele problemen vastzitten. Mijn 
vermoeden is dat Wallo-Brux niet goed uit 
de startblokken zal raken, geen lang leven 
beschoren zal zijn, of nooit meer zal wor-
den dan een kwakkele constructie zoals de 
Uniestaat van Rusland en Wit-Rusland.

Ten eerste is er immers het geografische 
feit, waar de Franstalige politici zich trou-
wens pijnlijk bewust van zijn. Ten tweede 
passen Brussel en Wallonië economisch 
niet bij mekaar. Ook cultureel hebben 
Brussel en Wallonië weinig of niets met 
mekaar gemeen, en zelfs taalkundig zijn 
de overeenkomsten kleiner dan men op 
het eerste zicht zou vermoeden.

Bovendien heeft de Brusselse bevolking 
het niet hoog op met Wallonië, en weet 
men ook in de omgekeerde richting zijn 
emoties redelijk goed onder controle te 
houden voor de voorlopig nog Belgische 
hoofdstad. Maar het zijn de details die wel 
eens de doodsteek zouden kunnen geven 
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voor Wallo-Brux. Wat wordt de naam, de 
vlag, het volkslied, om over de hoofdstad 
van die staat nog maar te zwijgen?

Blijven nog over als alternatieven: Brussel 
als onafhankelijke stadstaat en Brussel als 
Europees district. Wat precies het onder-
scheid tussen de twee zou zijn, is ondui-
delijk, maar vermoedelijk gaat het over 
niet meer dan de graad waarin de EU de 
Brusselse stadstaat zou financieren. Maar 
hoeveel Europese lidstaten zullen geïnte-
resseerd zijn in een nieuwe (financiële) 
lastpost, zeker als men beseft dat de Brus-
selse bevolking hoe langer hoe minder 
Europees wordt?

Het is trouwens de samenstelling van de 
Brusselse bevolking die op termijn wel 
eens voor een onaangename verrassing 
zou kunnen zorgen, niet in het minst voor 
de Franstaligen. Is het bijvoorbeeld wel zo 
slim om te dreigen met een Brussels refe-
rendum in het geval van een splitsing van 
België? Een peiling van Le Soir toonde 
in september van verleden jaar aan dat in 
Brussel slechts een derde van de onder-

Opinie

vraagden zou willen aansluiten bij Wallo-
nië, terwijl een kwart de voorkeur gaf aan 
Brusselse onafhankelijkheid (al dan niet 
als Europees district). Er is echter één pro-
bleempje met die peiling: ze werd uitge-
voerd via het internet. En de vraag is dan 
meteen: in hoeverre zouden de immigran-
ten in Brussel, straks de helft van de be-
volking, in die peiling vertegenwoordigd 
zijn? Of zelfs nog maar vertegenwoordigd 
kúnnen zijn? Het is nochtans hun mening 
die straks de doorslag zal geven, en ik be-
twijfel het sterk dat er bij hen veel aan-
hangers van het wallobruxisme te vinden 
zouden zijn. Hoe langer de splitsing van 
België op zich laat wachten, hoe minder 
zeker de greep van de PS op die immi-
grantenbevolking zal zijn, en hoe groter 
de kans dat politici uit die bevolkings-
groep zich zullen beginnen organiseren 
in een eigen partij. Met als onvermijdelijk 
gevolg: hoe groter ook de kans dat de ei-
gen belangen zwaarder zullen doorwegen 
dan die van de Waalse PS.

Want laten we die vraag maar eens stellen: 
welk belang heeft de moslimbevolking in 
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Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

Brussel bij een aansluiting bij Wallonië? 
Voor het geld zal men het alvast niet hoe-
ven te doen. Voor het internationaal aan-
zien ook al niet. En waarom een kleine 
minderheid binnen Wallo-Brux vormen, 
als men zelf volledig de plak zou kunnen 
zwaaien binnen Brussel? Want inderdaad: 
wat als er in de aanloop naar een referen-
dum enkele Brusselse imams opstaan die 
er onomwonden voor pleiten de onafhan-
kelijkheid te kiezen, in de hoop de stad 
op relatief korte termijn tot een kalifaat te 
kunnen omvormen?

Het is daarom ironisch te noemen dat de 
Franstaligen uiteindelijk misschien wel 
Brussel zullen verliezen door het wapen 
dat zijzelf gebruikt hebben om de stad zo 
snel mogelijk te ontvlaamsen: de massale 
immigratie. Een Franstalige meerderheid 
in Brussel was voor hen immers niet ge-
noeg: elk Vlaams spoor moest zo snel en 
zo radicaal mogelijk gewist worden. Ik 
twijfel er echter aan of zij op dit ogenblik 
al beseffen wat de gevolgen van hun da-
den zijn, of dat zelfs nog maar beginnen 
te beseffen. Het zal dan ook een pijnlijk 
ontwaken worden voor de Maingains van 
het FDF en de Milquets van het cdH als 
zij plots geconfronteerd zullen worden 
met faciliteiten voor Franstaligen in een 
overwegend Arabisch Brussel, om over de 
rest nog maar te zwijgen.

Voor één iemand zal het ontwaken mis-
schien iets minder pijnlijk zijn: Philippe 
Moureaux. Kwatongen beweren immers 
dat hij omwille van zijn huwelijk reeds 
bekeerd is tot de islam. 

Filip Van Laenen
De auteur is redacteur van 

The Brussels Journal
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 Kruitvat
 Midden-Oosten

Buitenland

39

Eind vorig jaar stak Mohammed Boua-
zizi, een zesentwintigjarige Tunesische 
fruitverkoper, zichzelf in brand nadat hij 
was gebroodroofd door corrupte agenten. 
Zijn wanhoopsdaad kreeg enorme weer-
klank en was het signaal voor een heuse 
volksopstand. Vier weken na de vrijwil-
lige vuurdood van Bouazizi was Tunesië 
een ander land en moest dictator Ben Ali, 
die meer dan twintig jaar met ijzeren vuist 
over het land had geheerst, de wijk ne-
men naar Saoedi-Arabië. Het Tunesische 
voorbeeld werkte inspirerend en waaide 
al snel over naar andere Arabische lan-
den. Het duurde niet lang vooraleer ook 
in Egypte massaal werd gedemonstreerd 
tegen de hoge werkloosheid, de uitzicht-
loze toekomst, de verstikkende dictatuur 
en de verziekte cultuur van corruptie die 
typerend zijn voor de  (post)socialistische 
regimes in het Midden-Oosten. Pikant de-
tail: tot voor enkele weken waren zowel 
de RCD van Ben Ali als de NDP van Moe-
barak lid van de Socialistische Internatio-
nale, al worden sommigen daar vandaag 

natuurlijk niet graag aan herinnerd. 

Men kan enkel maar met sympathie toe-
kijken wanneer een volk zich bevrijdt van 
een tiranniek regime. Maar die sympathie 
mag ons niet beletten de zaken helder te 
zien. Naast onze sympathie verdienen de 
recente revoluties wel degelijk ook onze 
bekommernis. Ben Ali en Moebarak za-
gen zich ondertussen dan wel gedwongen 
plaats te maken, maar de vraag blijft: voor 
wie?

1989 of 1979?
De voorbije weken werd meer dan eens de 
vraag gesteld of de revolutiegolf het ‘1989’ 
van de Arabieren wordt. Net zoals destijds 
in Oost-Europa slaan de omwentelingen 
van het ene land op het andere over en zijn 
het de grote massa’s die spontaan op straat 
komen, die de heersende dictaturen op de 
knieën dwingen. Maar daar houdt de ver-
gelijking zowat op. Het is immers weinig 
waarschijnlijk dat Egypte - een land dat 

De voorbije weken stond de Arabische wereld in rep en roer. De 
uitkomst van de revoltes is hoogst onzeker. Nu is echter reeds 
zeker dat de ontwikkelingen verstrekkende gevolgen zullen 
hebben voor Europa. 

VBM 2011-03.indd   39 7/03/11   08:58



Buitenland

40

geen enkele democratische traditie kent - 
het nieuwe Polen zal worden. Anders dan 
na de val van de communistische regimes 
in Oost-Europa het geval was, bestaat nu 
het gevaar dat de afgeleefde en corrupte 
regimes gewoon worden ingewisseld voor 
nieuwe dictaturen. 

Niet te onderschatten in dat verband is de 
onmiskenbare invloed van de politieke is-
lam. Zo is Egypte de geboorteplaats van 
de islamistische ‘Moslimbroederschap’, 
de  best georganiseerde en machtigste op-
positiebeweging 
van het land die 
diep verankerd 
is in de samen-
leving. Wanneer 
zij - al dan niet na 
vrije verkiezingen 
- de bovenhand 
krijgt, wordt het 
ijkpunt niet 1989 
maar 1979. In 
dat jaar rekenden 
islamitische fun-
damentalisten in 
Iran na de val van 
de sjah af met de 
seculiere overige oppositiebewegingen en 
installeerden er een theocratisch regime. 
De gevolgen zijn bekend: een voorbeeldi-
ge democratie is Iran niet bepaald gewor-
den. Veel Westerse politici en commenta-
toren benadrukken dezer dagen dan wel 
dat de opstanden werden aangevoerd door 
seculiere en pro-Westerse jongeren, maar 
dat is absoluut geen garantie dat zij straks 
ook de lakens zullen uitdelen. Het Iraanse 
scenario is in ieder geval dichterbij dan 
sommige Westerse politici in hun naïviteit 
lijken te denken. En wat voor Egypte van 
toepassing is, geldt in mindere of meer-

dere mate ook voor andere landen in de 
regio. 

Lampedusa
De ontwikkelingen aan de zuidkant van 
de Middellandse Zee zullen hoe dan ook 
verstrekkende consequenties hebben voor 
Europa. Het gaat hier voor alle duidelijk-
heid om heel wat meer dan onze geostra-
tegische belangen in deze olierijke regio. 
Wanneer de omverwerping van de oude 
regimes morgen ontaardt in chaos en/of 

een islamistische 
machtsovername, 
staat het immers 
in de sterren ge-
schreven dat een 
ongeziene exodus 
richting Europa 
op gang zal ko-
men, die zal lei-
den tot een implo-
sie van ons bestel. 
Gerolf Annemans 
gebruikte in dat 
verband reeds 
het beeld van ‘Le 
camp des saints’, 

een roman uit 1973 van de hand van Jean 
Raspail, waarin de auteur schetst hoe het 
oude continent door niet-Europese vluch-
telingen wordt overrompeld.

Het was overigens niet lang wachten voor-
aleer de eerste volgepakte schepen naar 
Europa koers zetten. De voorbije weken 
zetten reeds duizenden Tunesiërs voet aan 
wal op het Italiaanse eiland Lampedusa. 
Experts waarschuwen ervoor dat de echte 
stormloop op Europa vanuit landen als Tu-
nesië nog moet komen. Het reservoir van 
mensen dat een onzekere toekomst wil 

Nadat Ben Ali uit Tunesië was verdreven, 
volgden al snel massademonstraties in 

andere Arabische landen.
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ontvluchten en hier zijn geluk wil beproe-
ven, is dan ook onuitputtelijk. Het Duitse 
weekblad Der Spiegel (14.02.2011) herin-
nerde in dit verband aan een peiling uit 
2006, waaruit bleek dat toen reeds twee 
derde van de ondervraagde achttien- tot 
veertigjarigen eraan dacht om Tunesië te 
verlaten. Er is geen 
enkele reden om te 
veronderstellen dat 
dit cijfer vandaag 
lager zou liggen. 

Wel integendeel. 
Tunesië telt mo-
menteel 10 mil-
joen inwoners. Het 
aandeel jongeren 
in de bevolking be-
draagt 42 procent, 
de jeugdwerkloos-
heid 31 procent 
en het jaarlijkse 
inkomen per hoofd 
7.200 euro. Dat 
zijn in vergelijking 
met andere Arabi-
sche landen nog 
gunstige cijfers. In 
Egypte bijvoorbeeld - met 83 miljoen in-
woners het grootste Arabische land - ligt 
het jongerenaandeel op liefst 52 procent 
bij een gelijkaardig werkloosheidspercen-
tage, terwijl het gemiddelde jaarinkomen 
afklokt op 4.800 euro. De dreiging is dan 
ook reëel dat “de revolte van de jeugd op 
Facebook omslaat in een oversteek van de 
Middellandse Zee naar Europa” (Trends, 
27.01.2011). 

Fort Europa
Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor 

om de werking van het Europese grens-
agentschap Frontex effi ciënter te maken en 
te versterken. Als er bijkomende middelen 
voor Tunesië kunnen worden vrijgemaakt 
- meer dan 250 miljoen euro bovenop de 
bestaande jaarlijkse hulp van 80 à 90 mil-
joen euro - moet dat ook kunnen voor een 

betere bewaking 
van de Europese 
buitengrenzen. De 
Europese hulp aan 
landen als Tunesië 
mag bovendien 
geen eenrichtings-
verkeer zijn: van 
wie kan rekenen 
op Europese steun 
mag op zijn minst 
verwacht worden 
dat zij hun mede-
werking verlenen 
aan het bestrijden 
van de illegale im-
migratie. Tot slot 
wijst het Vlaams 
Belang erop dat 
er in Tunesië 
sinds de val van 
de dictatuur geen 

sprake meer is van politieke vervolging. 
Vele van de duizenden Tunesiërs die de 
voorbije weken Europa binnenkwamen, 
kunnen dan ook bezwaarlijk politieke 
vluchtelingen genoemd worden en heb-
ben kennelijk andere motieven. Het is van 
het grootste belang dat  diegenen die niet 
aan de asielcriteria blijken te voldoen, zo 
vlug mogelijk naar hun land van herkomst 
worden gerepatrieerd. Het uitblijven van 
een effi ciënt terugkeerbeleid staat immers 
synoniem met een uitnodiging aan heel 
Noord-Afrika om hier zijn geluk te komen 
beproeven. 

Het was niet lang wachten vooraleer de 
eerste volgepakte schepen naar Europa 

koers zetten.
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 Neen

Enkele weken geleden kondigde
N-VA-Kamerlid Theo Francken met
veel mediagedruis het einde van de

‘Snel Belg’-wet aan. Er verandert
echter niets voor de vreemdelingen

die ‘Belg’ willen worden via eenvoudige
verklaring op het gemeentehuis, goed

voor 75 procent van de gevallen.
Voor het overige kwart dat via de

Kamercommissie Naturalisaties
passeert, blijven de wijzigingen

beperkt tot wat cosmetica. Zo werd
de vereiste van taalkennis volledig
uitgehold en volstaat het voor de

‘kandidaat-Belg’ dat hij de ‘bereidheid’
toont om de streektaal te leren. 

Bovendien hebben de Franstalige
partijen al aangekondigd dat zij

ook in de toekomst geen rekening
zullen houden met dit verminkte

taalcriterium bij de beoordeling van
naturalisatiedossiers. Kortom: de

‘Snel belg’-wet blijft onverminderd van
kracht.

VBM 2011-03.indd   42 7/03/11   08:58



43

 Ja

“Net zoals ze zich in het Vlaams
Parlement tevreden stelt met een

vrijblijvend inburgeringsbeleid, is de
N-VA ook deze keer blij met een
dode mus”, stelde Vlaams Belang-

Kamerlid Hagen Goyvaerts in een
reactie. De show die met medewerking

van bepaalde media werd opgevoerd, 
diende om te maskeren dat de

zogenaamde verstrenging een lege
doos is. Dit politieke bedrog zal 

worden ontmaskerd wanneer weldra
opnieuw een hele reeks naturalisaties

zonder veel omhaal zal worden
goedgekeurd.

Als het de Vlaamse partijen
menens is, beperken zij zich niet

tot een cosmetische ingreep in het
huishoudelijk reglement van de

Kamercommissie Naturalisaties, maar
maken zij werk van een verstrakking

van de nationaliteitswetgeving. Het
Vlaams Belang vraagt dan ook de

prioritaire behandeling van zijn
wetsvoorstel tot invoering van een

Staatsburgerschapswetboek.
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Marie-Rose Morel

Op 8 februari overleed Marie-Rose Morel na een twee jaar durende 
strijd tegen kanker. De leeuwenmoed waarmee Marie-Rose haar vre-
selijke ziekte te lijf ging, was legendarisch en kan alleen maar bewon-
dering afdwingen. De kathedraal in Antwerpen was dan ook veel te 
klein om plaats te bieden aan de duizenden mensen die op zaterdag 12 
februari afscheid wilden nemen van Marie-Rose.

Wie een herdenkingsprentje wil ontvangen, kan een gefrankeerde 
omslag met daarop het eigen adres opsturen naar Frank Vanhecke, 
Wouwersdreef 1, 2900 Schoten.

Freya Gabriël

Op 6 januari overleed op 55-jarige leeftijd Freya Gabriël, gemeente-
raadslid in Wachtebeke.

Freya was in de jaren ’80 actief bij Voorpost. Bij de verkiezingen van 
2006 stond ze op de Vlaams Belang-lijst en nadien kwam ze als opvol-
ger in de gemeenteraad waar ze onze standpunten verdedigde zolang 
haar gezondheid het toeliet.

Freya was moeder van twee dochters en kreeg enkele jaren terug een 
eerste kleinkind om zich over te verheugen.  

Alois Bauwens

Alois was reeds lang gemeente- en OCMW-raadslid voor de VLD 
en voor het kartel Volksbelangen-VLD. In 2004 trad hij toe tot het 
Vlaams Belang uit onvrede met het vreemdelingenstandpunt van de 
VLD. Sinds 2006 was Alois OCMW-raadslid in Rumst en een jaar 
later volgde hij Iris De Pauw op in de gemeenteraad. Binnen het 
Vlaams Belang Rumst was Alois een sterke en steeds gewaardeerde 
kracht. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Alois werd 70 
jaar.

In memoriam

Aan familie en vrienden bieden
wij onze oprechte blijken van medeleven aan.
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Boek & tijdschrift

De essaybundel ‘Con-
tinent op drift’ handelt 
niet over de waan van 
de dag, maar overspant 
25 eeuwen geschiede-
nis. Vijftien a cademici 
belichten - telkens vanuit 
een zeer uiteenlopend 
perspectief - hun visie op 
Europa en de relatie tus-
sen godsdienst en staat. 
Onder meer Hans Verbo-
ven, Paul Cliteur, Gerard 
Bodifée en aartsbisschop 
André-Joseph Léonard 
pleiten voor een nieuw 
Europees humanisme. 
Onvermijdelijk fragmen-
teert de zogenaamde ‘Eu-
ropese identiteit’ in een 
mozaïek van religies met 
tegengestelde ideeënlij-
nen. Daarop proberen 
de auteurs, die veel aan-
dacht besteden aan de 
‘weerbare democratie’, 
hedendaagse antwoor-
den te geven. 

Een vraag die ook aan 
bod komt: kan een 
vernieuw(en)d conser-
vatisme opnieuw zelf-
vertrouwen genereren 
of laat het Europese 

 Wat met Europa?

wereld-
deel zich 
zomaar 
bezetten 
door een 
massale 
instroom 
van voor-
namelijk 
moslimim-
migranten? 
Publicist 
Ludo Abicht 
pleit voor 
dialoog met de 
islam, terwijl 
gewezen EU-
commissaris 
Bolkestein kiest 
voor confrontatie. 
Hoogleraar Paul Cliteur 
ziet dan weer heil in een 
institutioneel Europa van 
religieus neutrale staten. 

De auteurs stellen niet 
enkel problemen aan de 
kaak, maar leggen met-
een ook - zij het bijwij-
len zeer uiteenlopende 

migranten? 

Ludo Abicht 

dialoog met de 
islam, terwijl 
gewezen EU-
commissaris 
Bolkestein kiest 

dialoog met de 
islam, terwijl 
gewezen EU-
commissaris 
Bolkestein kiest 

Continent op drift?
Europese waarden in de schaduwen van morgen. 

Uitgeverij Pelckmans, 19.95 euro, 192 blz.
ISBN 978-90-2895-306-2

- oplossingen op tafel. 
Bovendien is het formaat 
van ‘Continent op drift?’ 
uitermate handig voor de 
(trein)pendelaar, en de 
meeste bijdragen vormen 
ontegensprekelijk een 
intellectuele uitdaging 
voor de lezer die zélf wil 
nadenken. 
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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
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Kalender

VRIJDAG 18 MAART

ANTWERPEN. Paëllafes-
tijn in OCJ Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. om 13u. Inl.: 
03/231.08.45. 
BOOM. Tiende Quiz ‘Wis-
selbeker Eddy Herre-
mans” in café Den Bierstal, 
Bosstr. om 19.30u. Inl.: H. Ver-
reyt, 0496/53.31.38. 
ROESELARE. Boekvoorstel-
ling ‘De Ordelijke Opdeling’ 
met G. Annemans in zaal Rola-
rius, Ardooiestwg. 250 om 20u. 
Inl.: P. Logghe, 0485/36.65.12. 
ZATERDAG 19 MAART

DIEST. Eetdag in zaal Scaf-
nis, Sint-Hubertplein, Schaffen 
om 11.30u. Inl.: A. Bonnyns, 
0472/51.76.52. 
NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr., Lebe-
ke-Outer van 17 tot 22u. Inl.: P. 
Schietecat, 0477/35.11.13. 
ZONDAG 20 MAART

ZWIJNDRECHT. Ontbijt-
buffet met B. Pas in zaal ’t 
Trefpunt. Inl.: R. Dobbeleir, 
0484/44.49.38. 
ANZEGEM. Eetfestijn met A. 
Van dermeersch in Mensinde-
zaal Tiegem om 11u. Org.: VB 
Anzegem-Avelgem. Inl.: P. De 
Groote, 0496/02.37.37. 
NINOVE. Breughelfestijn 
in zaal Jachthoorn, Kerkstr., 
Lebeke-Outer van 11.30 
tot 15u. Inl.: P. Schietecat, 
0477/35.11.13. 
MAANDAG 21 MAART

NINOVE. Breughelfestijn 
in zaal Jachthoorn, Kerkstr., 
Lebeke-Outer van 11.30 tot 

14u en van 17 tot 21u.. Inl.: P. 
Schietecat, 0477/35.11.13. 
ZATERDAG 26 MAART

EDEGEM. 2de tref- en fami-
liedag ‘Ode aan het non-con-
formisme’ in hotel De Basiliek, 
Trooststr. 22  van 13 tot 17u. 
Org.: Radio Rapaille. Inl.: www.
radiorapaille.com.
DEURNE. Politieke ge-
spreksnamiddag in het regi-
osecretariaat., Turnhoutsebaan 
105 om 14u. 
STEKENE. Voorstelling 
Vlaamse Actieve Senioren 
(Vlas) met R. Van Ranst in 
OC De Statie, Stadionstr. 113 
om 14.30u. Org.: Dr. Geert De 
Rijcker-Kring. Inl.: I. De Cock, 
03/779.78.68.
MEEUWEN-GRUITRODE. Spek 
met eieren in cafetaria Ma-
nège De Vrije Dravers, Kerk-
hofstr. om 17u. Inl.: J. Robben, 
011/79.24.65. 
ZONDAG 27 MAART

ZOTTEGEM. Ontbijtgesprek 
en boekbespreking met R. 
Verreycken en G. D’Haeseleer 
in café De Zwaan, Stations-
plein 11 om 10.30u.. Inl.: B. Van 
Pachtenbeke, 0472/82.78.58. 
KORTRIJK. 5de groots 
lentefestival met gezins-
wandeling in OC Aalbeke, 
Aalbekeplaats (bij de kerk) om 
13.30u. Org.: VB Kortrijk en 
regio Kortrijk. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43. 
DONDERDAG 31 MAART

SINT-AMANDS. Thema-
avond: ‘Een dam tegen de 
islam’ met F. Creyelman en W. 
Van Osselaer in Ontmoetings-

ruimte Dorpshuis De Leeuw, E. 
Verhaerenstr. om 20u. Org.: VB 
Klein-Brabant. Inl.: W. Verhey-
den, 0478/90.90.75. 
VRIJDAG 1 APRIL

ANTWERPEN. Brabobar - 
Gust Moors vertelt in OCJ Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. om 
20u. Inl.: 03/231.08.45. 
ZATERDAG 2 APRIL

DENDERLEEUW. 18de 
stoempfestijn in zaal De 
Roll’s, Iddergemstr. 65C van 
18 tot 22u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
LOCHRISTI. Eetfestijn met T. 
Veys in De Dekenij, Dekenijstr. 
12 om 19u. Inl.: D. De Knijf, 
0475/89.03.87. 
RONSE. Breughel eetfestijn 
in Klijpezaal, Zonnestr. (onder 
Klijpekerk) van 19 tot 22u. Inl.: 
P. Eerdekens, 0497/93.62.00. 
IEPER. 5de breughelmaal-
tijd in OC Cieper, Brugseweg 
309, Sint-Jan om 19u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01. 
MALDEGEM. Eetfestijn met 
G. Annemans, T. Veys in feest-
zaal D’Have, Adegemdorp 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. 
VRIJDAG 8 APRIL

WILRIJK. Kwis in café 
Nieuwe Kroon om 20u. Inl.: 
0489/41.37.79. 
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ZATERDAG 9 APRIL

LINT. Afdelingsetentje met 
M. Dillen in CC De Witte Me-
rel, Liersestwg. 25 om 19.30u. 
Inl.: J. Verreyt, 0479/84.44.93. 
ZONDAG 10 APRIL

DE PANNE. Tentoonstelling 
100 jaar De Panne in De 
Korre, Koninklijke baan 7. 
ZATERDAG 16 APRIL

LEUVEN. Breughelavond 
in OC Wilsele, Pastoor Era-
lystr. 2, Wilsele-Putkapel van 
17.30 tot 22u. Inl.: Regiosecr., 
016/20.43.01.
ZONDAG 17 APRIL

BRAKEL. Eetfestijn in zaal 
Vierschaar, Vierschaar om 
11.30u. Org.: VB Brakel. Inl.: V. 
Everaet, 055/42.41.07. 
LANGEMARK. Wandeling ‘In 
de sporen van Baekelandt’ 
om 14u. Aansluitend om 18 
u. Noorse visschotelfestijn 
in café De Sportwereld (zaal 
achteraan), Klerkenstr. 155 om 
14u. Inl.: D. Six, 0472/47.49.99. 

AAnkondigingen 
voor het 

Aprilnummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
17 mAArt 2011

65ste Bormsherdenking
Zondag 10 april te Merksem

11.30 u.: mis in de Sint-Franciscuskerk, Bredabaan, Merksem.

12.30 u.: herdenking aan het graf van dr. Borms op het oude 
kerkhof van Merksem aan de Van Heybeeckstraat.

Wandeling Voorpost
Zondag 27 maart

Wandel mee met Voorpost door de ontstolen Vlaamse gemeen-
ten. Geen uitbreiding van Brussel maar teruggave van wat ons 
werd ontstolen. 

Inl.: info@bormshuis.org - tel. 03/238.33.99

Inschrijvingen autobussen: 0476 453419
Info autobussen: www.voorpost.org
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Thijs De Coster
Wevelgem

Jeanne Burssens-Goossens
Destelbergen

Inge De Cokere
Anzegem

Nadine De Cuyper
Gent

Marc Geleyn
Borsbeek

Oplossing vorige maand: pepermunt

Stuur uw oplossing voor 17 maart 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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KORDAAT IMMIGRATIE-

BELEID WERKT !
10 april 2011 • 14.30 uur • Zuiderkroon • Antwerpen
KORDAAT IMMIGRATIE-
KORDAAT IMMIGRATIE-Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië ...CONGRES
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