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Woord van de voorzitter

Kiezen voor Vlaanderen

N

aar aanleiding van het bijna-wereldrecord regeringsvormen - de
bedenkelijke eer is vooralsnog
voor Cambodja - werden her en der protestacties met belgicistische inslag georganiseerd. Die Belgische ‘frietrevolutie’
maakt echter maar weinig indruk en toonde vooral aan dat aan Vlaamse zijde bijna
niemand nog wakker ligt van de Belgische
staat. De Franstaligen doen het uitschijnen
alsof zij echte patriotten zijn, maar hun
liefde voor dit land zal ophouden zodra
het hen geen financieel voordeel meer oplevert.
Bij het ter perse gaan van dit Vlaams Belang Magazine was nog niet duidelijk of de
zogenaamde ‘onderhandelingen’ eindelijk
www.vlaamsbelang.org/column

in een beslissende fase zijn getreden. Eerder had de N-VA zich stoer op de borst
geklopt en de zoveelste ‘deadline’ voor
een doorbraak op eind april gelegd. Het
door de traditionele partijen veelvuldig
herhaalde ‘hou me tegen of ik bega een
ongeluk’ heeft stilaan iets pathetisch. De
Vlamingen hebben recht op duidelijkheid.
De Vlaamse onderhandelaars moeten eindelijk een keuze maken: België of Vlaanderen. Het Vlaams Belang wijst alvast de weg
naar de Vlaamse republiek!

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
3

www.vlaamsbelang.org

Analyse

Twee tegen één
Met de oprichting van de ‘Fédération
Wallonie-Bruxelles’
wordt steeds duidelijker dat
de Franstaligen ernstig rekening houden met het einde van
België en daar politiek-strategisch ook naar handelen.

B

egin april beslisten de vier Franstalige partijen eensgezind om de
Franse Gemeenschap om te vormen tot een ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’. Het Vlaams Belang waarschuwt al

)PFEF'SBOTUBMJHFO
EFA'ÊEÊSBUJPO8BMMPOJF#SVYFMMFT[JFO
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vele jaren - sinds de totstandkoming van
de rampzalige drieledige gewestvorming voor een scenario waarbij twee dominant
Franstalige gewesten front vormen tegen
Vlaanderen.

Staatsgreep
Dat het einde van België voor de Franstaligen een realistisch scenario is, bewezen
al de hardnekkige pogingen om een ‘corridor’ tussen Brussel en Wallonië tot stand
te brengen. Zoals we hier reeds schreven, willen de Franstaligen bij het einde
van België hun aanspraken op delen van
Vlaanderen kunnen verzilveren. De herhaalde pleidooien voor “essentiële bruggen” tussen Brussel en Wallonië kaderen
in die strategie.
Met de recente omvorming
van de Franse Gemeenschap
tot een federatie WalloniëBrussel hebben de Franstaligen een nieuwe en verregaande stap gezet.
Ook die stap past,
zoals ook hoogleraar Staatsrecht
Hendrik Vuye in
een vrije tribune
schreef, volledig binnen de strategie van
het ‘Plan B’. Door Brussel
terminologisch vast te klinken aan het Waalse Gewest
en beide gewesten interna-

Demografie
tionaal als een ‘unité territoriale’ voor te
stellen, rekenen zij op internationale steun
op het moment van de boedelscheiding.
Vanuit Vlaanderen kwamen nogal ontstelde reacties. CD&V-boegbeeld Eric
Van Rompuy sprak van “oorlogstaal”. En
Hendrik Vuye stelde onomwonden: “In
een ander land zou men dit een staatsgreep
noemen.” (De Standaard, 06.04.2011) De
Franstalige partijen menen immers dat zij
Brussel kunnen vertegenwoordigen zonder ook maar enige rekening te houden
met de Vlaamse ministers in de Brusselse
regering. De Vlaamse excellenties in de
hoofdstad staan erbij en kijken ernaar.

Voorbeeld volgen
Vlaanderen hoeft echter helemaal niet
verbaasd te zijn. De Franstalige strategie
is immers al veel langer duidelijk. Het
gaat niet om vrijblijvende provocaties en
losse flodders, maar integendeel om een
beredeneerd plan waarbij Brussel - en een
deel van Vlaams-Brabant - op termijn bij
Wallonië moet worden ingelijfd. Onrustwekkend is echter wél dat de Vlaamse
traditionele partijen haast apathisch blijven toekijken en vasthouden aan heilloze
‘communautaire onderhandelingen’.
“Met de Fédération Wallonie-Bruxelles
ligt alvast de naam vast van de toekomstige nieuwe staat in Europa”, noteerde
een krant. De Vlaamse partijen moeten
nu krachtig reageren. Het wordt tijd dat
Vlaanderen het Franstalige voorbeeld
volgt, Brussel een aantrekkelijk toekomstperspectief biedt als tweetalige hoofdstad
van het onafhankelijke Vlaanderen en actief een ‘plan B’ voorbereidt.

H

et Vlaams Belang is een trendsetter. Onze
partij zet lijnen uit die jaren en soms decennia later door politieke kuddedieren
worden opgepikt. Dat was zo met het Vlaamse
onafhankelijkheidsstreven, maar evengoed met de
immigratiestandpunten van onze partij. Wat dit
laatste betreft, zijn de rechts-nationale partijen
trouwens zowat overal in Europa de wegbereiders
van een strenger immigratiebeleid. In dit magazine staan we dan ook uitgebreid stil bij het congres
‘Kordaat immigratiebeleid werkt’ en de blauwdruk
die het Vlaams Belang terzake presenteerde (blz.
26-33).
Vanuit Brussel en Wallonië komen intussen steeds
meer signalen die erop wijzen dat de Franstaligen
zich al geruime tijd voorbereiden op het einde van
België.Terwijl de verenigde francofone partijen een
‘Federatie Wallonië-Brussel’ oprichten, verliezen de
Vlaamse partijen vooral veel tijd. En die tijd speelt
in het nadeel van de Vlamingen in Brussel en de
Vlaamse Rand, zo blijkt uit een demografische
analyse die senator Bart Laeremans maakte. In
2015 zal Brussel ruim 1,2 miljoen inwoners tellen
en in 2030 zal dit verder oplopen tot meer dan
1,5 miljoen. Die bevolkingsgroei is uitsluitend het
gevolg van de nieuwe immigratie en het geboorteoverschot bij migrantengezinnen. Het spreekt
voor zich dat de hyperimmigratie tot een verdere
daling van het aantal Nederlandstaligen in Brussel
zal leiden, terwijl Vlaams-Brabant nog meer dan
vandaag te lijden krijgt onder de verBrusseling.
De blauwdruk voor een strikter immigratiebeleid
moet het tij alsnog helpen keren. Hopelijk zien de
traditionele partijen in dat het Vlaams Belang het
ook ditmaal bij het rechte eind heeft.
De redactie
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Actua kort

Laurent in Congo

1 dag werken
Het OCMW van Oostende slaat andermaal
alarm. Het moet immers
opdraaien voor het
leefloon van 42 nietBelgische 65-plussers die
naar hier kwamen in het
kader van de gezinshereniging. Kostprijs: 62.000
euro. Het geld is bijna
op en dus tovert het
OCMW ‘een creatieve
oplossing’ uit de hoed.
De leefloners krijgen een
job aangeboden bij een
stedelijke vzw. “Als we
die mensen één dag laten
werken, hebben ze recht
op een minimumpensioen.” Voor een alleenstaande bedraagt het
leefloon 740 euro, het
minimumpensioen 916
euro. Een win-winsituatie,
zeg maar, want het pensioen wordt betaald door
de federale overheid. Er
is maar één verliezer en
dat is de belastingbetaler…
6

312.000 euro per jaar. Dat is het
‘leefloon’ van prins Laurent.
Maar het zou wel eens kunnen dat hij het straks met
heel wat minder
moet stellen.
Laurent trok - tegen het advies van
vader Albert en premier Leterme in - naar Congo.
Na het oneigenlijk gebruik van marinegelden, de
verkoop van foto’s van zijn kinderen, het afblaffen van journalisten en vliegtuigbemanning, is dit
wellicht het incident te veel. De Congo-trip zorgde
opnieuw voor een fiks debat over de koninklijke
dotaties (13,7 miljoen euro per jaar). Terwijl prins
Laurent en prins Filip (Jommeke en Filiberke) zélf
de poten van onder de monarchie zagen, pleit het
Vlaams Belang opnieuw voor de onmiddellijke
afschaffing van alle dotaties. Stop die poppenkast!

Rode burcht
“Als je lid bent van een politieke partij, kun je niet
onpartijdig zijn. En wie schrijft voor een partijblad
is geen journalist maar een propagandist.” Dat
zegt gewezen VRT-journalist Dirk Tieleman in het
vakblad De Journalist. Tieleman erkent “dat de
nieuwsredactie van de VRT openlijk links was” (is?)
en vond zichzelf ook “een rooie rakker”. “Tot de
schellen van de ogen vielen in de Sovjet-Unie”. In
zijn biecht ergert Tieleman zich nu aan de politieke
correctheid en de ‘pensée unique’ in de redactielokalen. Het verstand komt met de jaren. En het
berouw na de zonde.

Zonder PS
Terwijl de druk alom
toeneemt om een
regering te vormen
zonder de N-VA,
lanceert politicoloog
Bart Maddens een
interessante denkpiste
om uit de politieke impasse
te geraken. Waarom vormen
we geen regering zonder de PS? Reynders noemde
dat ooit al “een staatshervorming op zich”. Maddens
geeft toe dat zijn voorstel weinig kans maakt, maar
ziet er wel een efficiënt dreigement in om de PS tot
toegevingen te dwingen. Omdat de federale regering
geen democratische legitimiteit meer heeft, moet de
Vlaamse regering het laken naar zich toetrekken en
een feitelijk confederaal regime installeren. Buiten de
Belgische lijntjes kleuren dus. Net wat wij al heel de
tijd zeggen.

Boerka
Jaren geleden diende het Vlaams
Belang een eerste wetsvoorstel
in om de boerka en andere
gelaatsverhullende gewaden te
verbieden. Dat verbod werd
intussen goedgekeurd in de
Kamercommissie. De nieuwe
prikkelpop van Groen! en ‘Slimste Mens’ Eva Brems kantte zich scherp tégen een
verbod, omdat dit België op de kaart zou zetten
als een ‘islamofoob land’, ‘net als Zwitserland waar
geen minaretten meer gebouwd mogen worden’.
Brems komt uit de stal van Amnesty International.
Die ‘mensenrechten’-club trok eerder al ten strijde
tegen het boerkaverbod in Frankrijk en het hoofddoekenverbod op scholen. Raar maar waar.

Pampers
33 miljoen euro. Dat
is het bedrag dat 22
‘Marokkanen-gemeenten’ in Nederland in
3 jaar tijd opstreken
om Marokkaanse
probleemjongeren
weer op het rechte
pad te krijgen. “Weggegooid geld” is nu de
bikkelharde conclusie
van een onafhankelijke
studie. Maar het pamperbeleid gaat door.
De multiculturele
industrie is een sector
die voor heel veel geld
en leuke jobs zorgt.
En die winkel moet
blijven draaien. Of dat
nu resultaat oplevert
of niet. Ook in eigen
land.
7

David Yeagley
over Amerikaans-Indiaans
patriottisme
8

Vraaggesprek

Amerikaans-Indiaans
patriottisme
Op de American Renaissance Conferentie, waar ook Filip
Dewinter het woord voerde, hadden we een gesprek met David
Yeagley. Yeagley, een afstammeling van Comancheleider Bad
Eagle, is een Amerikaans-Indiaan die in Oklahoma een stichting heeft opgericht voor Amerikaans-Indiaanse patriotten.
Daarnaast is hij hoogleraar Literatuur en auteur van verscheidene boeken en essays. De boodschap van Yeagley en zijn
Comanches is duidelijk: minderheden moeten stoppen met jammeren en hun uiterste best doen om zich op te werken in de
maatschappij waarin ze leven.
U bent een rechtstreekse afstammeling van Bad Eagle, een leider van de
Comanches.

troepen hebben toen heel wat cavalerietechnieken van de Comanches overgenomen.

Dat klopt. Bad Eagle leefde van 1839
tot 1906 en was een van de vele Comanche-leiders. De Comanches verschillen
van zowat alle andere stammen en zijn
opgedeeld in verschillende groepen met
elk een leider.

Wat is uw beroep?

Maar ze vochten samen tegen de
blanken? Zij waren eigenlijk de allereerste guerrilla’s?
Inderdaad. Bovendien vochten ze te
paard, een dier dat ze een mythische
betekenis toedichten. De Amerikaanse

Ik ben journalist en componist. Ik heb
een volledige opera en de soundtrack
voor een film geschreven. Ik ben de allereerste Amerikaanse Indiaan die een
subsidie kreeg om filmmuziek te maken. Ik beheer ook een stichting voor
Amerikaans-Indiaanse patriotten, de
‘Bad Eagle Foundation’. Amerikaanse
Indianen houden van hun land. Er zijn
momenteel nog 190.000 levende Amerikaans-Indiaanse veteranen, wat een pak
meer is dan elke andere minderheids-
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Vraaggesprek

groep in de Verenigde Staten. Ook voor
de Indianen is de Amerikaanse vlag een
symbool van trots.

ren een erg agressieve, kleine stam, en
slaagden erin op twee generaties tijd het
grootste jachtgebied van het continent te
veroveren. Ik herken mezelf in de blanU komt op voor de Amerikaanse In- ke man en ik hou van de Comanches.
Om die reden
dianen. Kan u
%FCMBOLFNBO
bewonder ik de
daar wat meer
UPPOEF[JDI
blanke man.
over vertellen?

“

VJU[POEFSMJKL

Er leven ongeDe Amerikaanse
EBQQFSFO
veer twee milIndianen zijn met
joen Indianen
uitsterven
beWBTUCFSBEFO
in
Amerika.
dreigd. Al sinds
mijn zes jaar leef ik met het besef dat Vindt u dat ze een natie vormen en zo
mijn volk dreigt te verdwijnen. Maar ik behandeld moeten worden?
ben ook een Amerikaanse patriot, omdat
ik van mening ben dat een sterk Amerika De Indiaanse stammen beantwoorden
de Amerikaanse Indianen enkel ten gun- aan alle criteria van het begrip ‘natie’.
ste kan zijn, maar ook simpelweg omdat Ze onderscheiden zich ook liever dan op
ik veel bewondering heb voor Amerika. te gaan in de grote Amerikaanse maatElk volk dat het durft opnemen tegen schappij. Indianen zijn blij om Indiaan
de Comanche Indianen is dapper en te zijn. Ze willen niet veranderen, ze
bewonderenswaardig. Ik bewonder wat hebben geen behoefte om te concurreAmerika verwezenlijkt heeft, en ik zeg ren met andere culturen. De Indianen
dat zonder enige schaamte. De oorlog zijn de enige gemeenschap in het hart
was niet fair want we werden in aantal van de Verenigde Staten die er vrede
overtroffen. De individuele gevechten mee neemt anders te zijn.
waren echter wel eerlijk, en de blanke
man toonde zich uitzonderlijk dapper Hoewel u een Comanche Indiaan
en vastberaden. Wat hij verwezenlijkt bent, heeft u het niet over racisme of
heeft, is eigenlijk datgene wat de Co- (positieve) discriminatie. Hoe komt
manches op een veel kleinere schaal dat?
hebben verricht. De Comanches wa-
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Ik groeide op in een blanke school, ik proberen om Amerikaans te worden. De
was er de enige Indiaan. Ik bleek over Indianen hebben gevochten voor het priheel veel talenten te beschikken. Op vilege om Indiaans te blijven, en het ziet
ernaar uit dat
vlak van sport
De Indianen
de blanken in
maar bijvoorde toekomst
beeld ook op
[JKOEFFOJHF
ook
zullen
gebied
van
HFNFFOTDIBQ
moeten vechspelling was
ten om hun
ik beter dan de
JOIFUIBSUWBOEF
eigenheid te
blanke kinde7FSFOJHEF4UBUFOEJF
behouden. Ze
ren. Ik groeilijken te zijn
de op met de
FSWSFEFNFFOFFNU
vergeten hoe
overtuiging dat
BOEFSTUF[JKO
vaak ze dat in
Indianen altijd
moesten proberen beter te doen, leiders- het verleden hebben moeten doen. Deze
figuren proberen te zijn. Ik voelde me generatie lijkt geen enkel historisch behelemaal niet onderdrukt, de enige druk sef te hebben. En net in Europa, waar
die ik voelde was die om beter te preste- de grandioze architectuur iedereen herren. Naarmate ik ouder werd, besefte ik innert aan die rijke geschiedenis, is dat
dat de echte uitdaging van de Indianen onbegrijpelijk.
onafhankelijkheid is, zelfvoorzienend te
zijn. De Indiaanse stammen kunnen niet Ik maak altijd de vergelijking met een
functioneren onder de regels die Wa- gevecht tussen twee strijders. Als de
shington oplegt. Het is alsof je een hoed verliezer eervol is, dan heeft hij respect
probeert op te zetten, waarvan je weet voor de winnaar. Hij klaagt niet over
zijn verlies, dat is oneervol. Wat hij doet
dat hij toch niet past.
is uitzoeken hoe hij sterker wordt, hoe
U gelooft niet in de multiculturele sa- het komt dat hij verloren heeft. Als je
gewoon bij de pakken blijft zitten, heb
menleving?
je een negatieve houding. Van alle beNeen. Ik ben van mening dat - met uit- volkingsgroepen in de Verenigde Staten
zondering van de Indianen - iedereen worden de Indianen getroffen door de
die naar Amerika komt maar beter moet hoogste graad van alcoholisme en zelf-

“
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Vraaggesprek

Ik geloof in mijn eigen kracht. Ik vind
het wel een positieve zaak dat als een
Indiaan bijvoorbeeld dokter, advocaat
of ingenieur wil worden en de intentie
heeft om nadien terug te keren naar huis
om het reservaat verder te ontwikkelen,
hij hiervoor financiële steun krijgt. De
Indianen beschouwen dit niet als positieve discriminatie, maar als een buit
Wil dat zeggen dat we ook halfdood die onze voorvaderen hebben binnengehaald.
De
zijn? Neen! Wij
*LWPFMEFNF
blanke
man
zijn
geboren
in Washingstrijders, en als
IFMFNBBMOJFU
ton heeft deswe geen tegenPOEFSESVLU 
tijds beloofd
stander
meer
om voor ons
hebben, roeien
EFFOJHFESVLEJFJL
te zorgen als
we
uiteindeWPFMEFXBTEJFPN
we de wapens
lijk onszelf uit.
zouden neerDat is ook het
CFUFSUFQSFTUFSFO
leggen. “Zoprobleem van
de blanke man. Hij is veel te goed om lang de wind waait en het gras groeit,
iemand als zijn vijand te beschouwen. zullen we voor jullie zorgen”, luidde
Wanneer de moslims hem aanvallen, het. Onze voorvaders hebben die overvraagt hij zich af wat hij misdaan heeft eenkomst met bloed bezegeld. Indianen
en waarom ze hem haten. Ik zeg dan: beschouwen het als een eerbetoon aan
“Er is een reden waarom ze je haten, hun voorvaderen om dat overheidsgeld
ze zijn jouw vijand.” Als je leven op te aanvaarden.
het spel staat, kan je geen tijd verliezen
met je af te vragen waarom de vijand je In het begin van het vraaggesprek
noemde u de Amerikaanse vlag een
dood wil.
symbool van trots. Is dat dan niet de
vlag van de onderdrukker, de koloGelooft u in positieve discriminatie?
nist?
moorden. Dat komt door die negatieve
houding, door het ontbreken van ambitie. We moeten ons neerleggen bij het
feit dat we in de praktijk slechts halve
Indianen meer zijn. We rijden geen
paard meer, we jagen niet langer. We
hebben enkel ons bloed en enkele ceremonies.

“
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De vlag symboliseert de kracht van gewoon omdat ik zelf ook niet-blank
het land. Het draait niet om vergiffenis ben. Ik heb niet gevochten met de Afrikanen of de Chinezen.
schenken aan de VS, maar
&FSTUTDIJFUFO  Ze zouden me overigens
om bewondering voor dit
land. De tactiek van links is
EBOQBTWSBHFO nooit hebben kunnen verom alle minderheidsgroeTUFMMFO slaan! Enkel de blanke
Angelsaksische man heeft
pen onder één en dezelfde
noemer te plaatsen. Ik beschouw dat als me verslaan. Voor hem moet ik uitkijeen belediging. Ik voel me niet verbon- ken, maar voor niemand anders!
den met andere niet-blanke volkeren,

“

%FTQSFLFSTPQEF"NFSJDBO3FOBJTTBODF$POGFSFOUJF
1SPG3BZNPOE8PMUFST 6OJWFSTJUFJU%FMBXBSF %S%BO3PPEUWPPS[JUUFS1SBBH 1SP
"GSJDBOFS"DUJPO(SPVQ +BSFE5BZMPS WPPS[JUUFS"NFSJDBO3FOBJTTBODF 1SPG3PCFSU
8FJTTCFSH 6OJWFSTJUFJU*MMJOPJT )VHI,FOOFEZ HSPOEXFUTTQFDJBMJTU 'JMJQ%FXJOUFS 
%BWJE:FBHMFZ XPPSEWPFSEFS$PNBODIFJOEJBOFO %S4BN(%JDLTPO

7PPSNFFSJOGPSNBUJFPWFS%BWJE:FBHMFZ EF$PNBODIF*OEJBOFOFOEF#BE&BHMF
'PVOEBUJPO LBOVUFSFDIUPQXXXCBEFBHMFDPN
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Uit de parlementen

Minnelijke
schikking
De nieuwe wet op de minnelijke schikking is een feit.
Voortaan wordt een minnelijke schikking mogelijk
in alle fasen van het geding,
dus ook nadat de rechter
al een vonnis heeft geveld,
zelfs na een arrest in beroep. Het
Vlaams
Belang
heeft zich
zowel in
Kamer bij monde
van Hagen Goyvaerts
- als in Senaat - bij monde
van Bart Laeremans
- verzet
tegen de
nieuwe
wet. Er
ontstaat
nu immers
een ‘consensuele Justitie’, waarbij
parketmagistraat en dader
het op een akkoordje
kunnen gooien zonder dat
er een strafrechter aan te
pas komt. Ook Karel van
Cauwenberghe, de voorzitter van de Vereniging
van Onderzoeksrechters,
is niet te spreken over de
nieuwe wet. “Wie rijkge-

14

vulde zakken heeft, zal zijn
proces kunnen afkopen”,
stelde hij. Effectieve gevangenisstraffen zullen bovendien nog uitzonderlijker
worden dan voordien al
het geval was. De wereld
op zijn kop!

bedreigend overkomt en
de openbare veiligheid
vereist dat men zich kenbaar moet opstellen. Het
boerka-debat, tenslotte,
bewijst andermaal de
voortrekkersrol van het
Vlaams Belang.

Verbod op boerka

Octopus

Jaren geleden pleitte onze
partij als allereerste voor
een verbod op het dragen
van een boerka en andere
gelaatsverhullende gewaden. Inmiddels keurde de
Kamercommissie Binnenlandse
Zaken een
dergelijk
verbod
goed.
Annick
Ponthier
toonde zich uiteraard
tevreden. “Het dragen
van gezichtsbedekkende
sluiers symboliseert de
onderdrukte, passieve,
stemloze en ‘onzichtbare’
status van de vrouw, wat
fundamenteel in strijd
is met de positie van de
vrouw in het Westen”,
aldus het Kamerlid. Bovendien spreekt het voor
zich dat het dragen van
gelaatsverhullende kledij

Het Vlaams Belang was
verbaasd om ministerpresident Kris Peeters
onlangs te horen verklaren
dat de Octopusnota - een
bijlage bij het regeerakkoord waarin de communautaire eisen zijn vervat door alle Vlaamse partijen
als basis moet worden
gebruikt voor de communautaire onderhandelingen.
Het is zeer bizar dat Peeters pas na negen maanden onderhandelen plots
tot die conclusie komt. In
het verleden weigerde hij
immers om een initiatief
te nemen en noemde
hij het Octopusakkoord
slechts een ‘toetssteen’ of
een ‘referentiepunt’. Filip
Dewinter riep de ministerpresident dan ook op om,
als het hem écht menens
is, rechtstreeks met de
Waalse regering te onderhandelen over een staats-

XXXWMBBNTCFMBOHLBNFSGSBDUJFCFrXXXWMBBNTCFMBOHWMBBNTQBSMFNFOUPSH
XXXWMBBNTCFMBOHFVSPQBFVrXXXWMBBNTCFMBOHCSVTTFMCFrXXXWMBBNTCFMBOHTFOBBUCF

hervorming en daarbij de
Vlaamse onafhankelijkheid
als stok achter de deur te
gebruiken.

werken. Deze sector is
bijzonder belangrijk voor
alle Vlamingen en verdient
veel respect.

Inspanningen voor
zorgsector

Seksueel misbruik

Uit studies is gebleken dat
de zorgsector tegen 2014
nood heeft aan 120.000
nieuwe werkkrachten. In
het Vlaams Parlement riep
Marijke Dillen dan ook
op om
tegemoet
te komen
aan de
verzuchtingen van
de sector
en hekelde ze het feit dat
er nog altijd geen sociaal
akkoord is. “De verzuchtingen van de sector zijn
meer dan terecht”, aldus
Dillen. “Een van de concrete eisen is een verbetering van de koopkracht,
meer bepaald een correcte verloning van overuren,
weekendwerk, nachtwerk,
onregelmatige werktijden
alsook een volwaardige
dertiende maand.” Dillen
vroeg de bevoegde minister Vandeurzen om zo snel
mogelijk met de zorgsector een akkoord uit te

Het Vlaams Belang heeft
het commissierapport en
de aanbevelingen van de
Bijzondere Commissie
Seksueel Misbruik goedgekeurd. Onze partij is
tevreden dat het rapport
de slachtoffers centraal
stelt en aanbevelingen naar
voor schuift die een einde
moeten stellen aan de
laksheid, het vergeten en
het verzwijgen uit het verleden. Alle partijen zijn het
er ook over eens dat de
aanbevelingen geen aanval
zijn tegen de Kerk, maar
een aanbod aan het instituut om morele verantwoordelijkheid te nemen.
Mede dankzij het pleidooi
van het Vlaams Belang
krijgen rechters nu ook de
mogelijkheid om pedofielen een woonverbod op te
leggen. De geest van mei
’68 lijkt eindelijk verdwenen te zijn, enerzijds wat
de laksheid in politioneel
en gerechtelijk optreden
betreft en anderzijds
inzake de onverantwoor-

delijke visie die al te lang
door de linkse kerk werd
gehuldigd. “Van de soixante-huitard-geitenwollensokkenboerkes liefst geen
pedofielenpropaganda-eieren meer”, aldus Kamerlid
Bert Schoofs. Omdat
alles uiteraard nog
beter kan,
zal onze
partij nog
nieuwe
wetgevende initiatieven nemen om
een aantal uitgangspunten
van dit rapport verder aan
te scherpen.

Fijn stof
Het Vlaams Belang is
verontwaardigd over de
beslissing van de interministeriële conferentie
waardoor dieselwagens
hun fiscaal voordeel
verliezen. Het is allerminst
duidelijk of de maatregel,
waarover op geen enkel
moment werd overlegd
met de sector, een gunstig
effect zal hebben op de
uitstoot van fijn stof. Zoals
Vlaams Parlementslid
Marleen Van den Eynde
aangaf, zal het gunstige
effect zich eerder situeren
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Uit de parlementen

in de schatkist.Voornamelijk oudere dieselwagens
zijn verantwoordelijk voor
de uitstoot van fijn stof.
Daarom diende Van den
Eynde een voorstel in om,
net zoals in vele van onze
buurlanden, een schrootpremie in te voeren. Deze
premie zal worden toegekend aan de eigenaars van
oude, vervuilende dieselwagens wanneer zij een
milieuvriendelijk voertuig
kopen. Dit is de enige
manier om het fijn stof
succesvol te bestrijden en
een gezondere leefomgeving te creëren.

Prinselijk
Senaatsmandaat
Naar aanleiding van de discussie omtrent de royale
dotatie van prins Laurent
diende het Vlaams Belang
een oud voorstel tot herziening van de Grondwet
van Senator Yves Buysse
opnieuw in. Het voorstel
bepleit de
afschaffing
van de
Senatoren van
rechtswege. Het
is immers
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compleet in tegenspraak
met de democratische
rechtsstaat en bijzonder
stuitend dat de Belgische
prinsen levenslang, en
enkel op basis van hun
afstamming, in een vertegenwoordigend lichaam
kunnen zetelen zonder
zich aan de volksuitspraak
te hebben onderworpen.

Veiligheid
openbaar vervoer
Naar aanleiding van het
debat dat plaatsvond in
de commissie Openbare
Werken en Mobiliteit van
het Vlaams Parlement over
het veiligheidsplan van
De Lijn, stelde het Vlaams
Belang zijn veiligheidsplan
voor het openbaar vervoer voor.
Vlaams
Parlementslid
Marleen
Van den
Eynde zat
samen met een werkgroep
buschauffeurs en formuleerde enkele concrete voorstellen om het
jaarlijks stijgende geweld
op het openbaar vervoer
aan te pakken. Onze partij
vraagt een lijst met risi-

cobuurten en -lijnen. Ook
dienen er extra middelen
te worden geïnvesteerd
in het preventiebeleid
en is er onder het personeel van het openbaar
vervoer grote vraag naar
een cursus wettelijke
zelfverdediging. Tenslotte
is de inzet van extra
lijncontroleurs - uitgerust
met steekwerende vesten
- onontbeerlijk, alsook een
versnelde installatie van
meer camera’s.

Ontmaskerd
Het begint haast routine
te worden: de N-VA die
zich keer op keer een
immigratiekritisch imago
tracht aan te meten, maar
daar in de feiten niet
naar handelt. Kamerlid
Alexandra Colen kon
de N-VA
opnieuw
ontmaskeren. Colen
diende
een
voorstel
in dat de opzegging van
de gastarbeidersverdragen beoogt - met onder
meer Marokko, Turkije en
Algerije - wat zou leiden
tot een échte verstren-

XXXWMBBNTCFMBOHLBNFSGSBDUJFCFrXXXWMBBNTCFMBOHWMBBNTQBSMFNFOUPSH
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ging van het beleid en de
problematiek van de gezinshereniging ten gronde
zou aanpakken. De N-VA
wenste ons wetsvoorstel
echter niet te steunen en
onthield zich… Tegelijkertijd pleitte zowel de N-VA
als de Open VLD voor
de heroprichting van de
Taskforce Terugkeer, die in
2001 werd opgericht om
illegalen sneller naar hun
land van herkomst te doen
terugkeren maar al snel
een stille dood stierf. Uiteraard valt zo’n initiatief
alleen maar toe te juichen,
maar zoals Kamerlid Filip
De Man stelde, is de Open
VLD haar opengrenzenbeleid van de afgelopen
tien jaar blijkbaar vergeten
en willen beide partijen
doen vergeten dat ze het
regeerakkoord-Leterme I
hebben gesteund, waarin
een nieuwe collectieve
regularisatieronde vervat
zit…

Europese top
Sinds Herman Van
Rompuy voorzitter is
geworden van de Europese Raad, is het aantal
vergaderingen in Brussel
aanzienlijk toegenomen.

Onlangs ging de Europese
top wederom gepaard met
betogingen, en steevast
krijgt de hoofdstad te
kampen met een enorme
verkeerschaos. Daarnaast
is er de overlast voor
de omwonenden van de
Europese wijk en de hoge
kostprijs van de ordehandhaving. Europarlementslid
Philip Claeys pleit ervoor
Brussel gedeeltelijk te
ontlasten van Europese
topontmoetingen en heeft
voorgesteld om de topontmoetingen telkens te
laten plaatsvinden in het
land dat het zesmaandelijkse voorzitterschap van
de Europese Unie waarneemt.

Falend
opvolgingsbeleid
Tegen België lopen 109 inbreukprocedures vanwege
de Europese Commissie.
Met een gemiddelde van
40 procedures per lidstaat, is dit land veruit de
slechtste leerling van de
klas. Daarenboven boeken
de andere lidstaten sinds
november 2007 doorgaans vooruitgang, wat
voor België absoluut niet
het geval is. Het slechte

resultaat komt er doordat de overheid pas eind
2009 een systematische
screening heeft opgestart
van de inbreukprocedures. Een jaar later moest
er al een reflectieproces
worden opgesteld om de
procedure bij te schaven.
Maar ook dat heeft tot op
heden weinig zoden aan
de dijk gebracht, gezien de
FOD Buitenlandse Zaken
de Europese Commissie
heeft moeten contacteren
om te vragen welke de
109 inbreukprocedures
juist zijn die tegen dit land
lopen. “Het is gewoon hallucinant dat men niet eens
precies weet over welke
zaken er inbreukdossiers
lopende zijn, ook niet nadat daarvoor in 2009 een
actieplan werd opgesteld.
Volgens ons is het hoog
tijd om een serieus opvolgingssysteem op poten
te zetten,
want dat
kan echt
niet meer
door de
beugel”,
aldus
Senator Anke Van dermeersch.
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Regering

Uit de hand
lopende zaken
Leterme heeft er duidelijk
weer zin in. Een nieuw kabinet
is nog lang niet in zicht en dus
breidt zijn ontslagnemende
regering haar bevoegdheden
sluipenderwijs uit. Maar kan
dat wel?
Om de schijn te redden, werd er in de
Kamer nog wel een spoedzitting georganiseerd over de Belgische deelname aan
de militaire interventie in Libië, maar
de F16’s waren toen al op weg naar hun
doelwitten. Een ‘formaliteit’ volgens
sommigen, maar Gerolf Annemans zag
dat anders. Zijn kritische vragen in het
parlement werden door journalist Paul
Geudens beantwoordt met scudraketten.
“Vlaams Belang, Rusland en China: één
front!”, klonk het pathetisch. Is het niet
waar, dan is het toch leuk gevonden. De
journalist noemde de tussenkomst van
Annemans ‘puur egoïsme’. De partij zou
- zo werd ten onrechte gesuggereerd - het
liefst van al “achterover leunen en toekijken hoe ze elkaar uitmoorden.” Nu is
het Vlaams Belang wel wat gewoon als
het over tendentieuze berichtgeving gaat,
maar de karikatuur van Gazet van Antwerpen was grensverleggend. Intussen
kreeg Gerolf Annemans wel gelijk van
gezaghebbende buitenlandse commenta-
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toren en defensiespecialisten. Maar er is
meer.

Buiten het boekje
Volgens Gerolf Annemans zitten we intussen opgescheept met “een regering van
uit de hand lopende zaken.” Ze stelde een
begroting op, gaat nu ook een meerjarenbegroting uitwerken, trekt mee ten oorlog
tegen een land dat ons niet eens bedreigt
en voerde in de vlucht nog snel wat politieke topbenoemingen door. Ook andere
politici zijn het eens met Annemans en
stellen dat de ontslagnemende regering
haar boekje te buiten gaat en zich veel
te veel macht toe-eigent. Journalist Guy
Tegenbos (De Standaard) maakt zich
zorgen: “De oude regering - die in het
nieuwe parlement nog wel een meerderheid heeft, maar in het noorden maar een
derde van de kiezers vertegenwoordigt doet haast alles. (...) Alsof de verkiezing
van juni 2010 nooit heeft plaats gehad.”
Terwijl België F16’s uitstuurt om de democratie (?) in Libië te redden of te gaan
vestigen, wordt er in eigen land een loopje genomen met de democratie.

Zetel
“Geef ons 500 dagen, als het moet”, zegt
Jean-Luc Dehaene, de grote ‘democraat’
die in zijn gloriedagen het parlement met
volmachten buitenspel zette. Een voor-

%FGFEFSBMFSFHFSJOHIFFGUHFFOFOLFMFEFNPDSBUJTDIFMFHJUJNJUFJUNFFS

stel dat de Franstaligen als muziek in de
oren moet klinken. Didier Reynders heeft
al laten verstaan dat de ‘regering van lopende zaken’ best nog wat verder kan
doen - tot in 2014 als het even kan. Dat
is natuurlijk een droomscenario voor de
Franstaligen. Zij zitten in een zetel, ze
vragen niets en zijn dik tevreden met het
behoud van het Belgische status quo. Ze
hoeven alleen maar elk Vlaams aanbod
stoïcijns af te wijzen en te wachten tot
de Vlaamse onderhandelaars zwaar door
de knieën gaan. De druk neemt toe, ook
in de zogeheten ‘Vlaamse’ pers. En Yves
Leterme heeft duidelijk de smaak weer
te pakken. Wie hem nog uit de Wetstraat
16 wil krijgen, zal flink wat spek moeten

eten en heel wat op tafel moeten leggen.
Intussen zitten we wel opgescheept met
een regering die aan Vlaamse zijde maar
30 op 88 zetels telt en verder geen enkele
democratische legitimiteit meer heeft.
Misschien zouden Vlaamse opiniemakers
dáár wat meer van wakker moeten liggen, in plaats van goedkoop te insinueren
dat het Vlaams Belang aan de zijde van
Rusland en China zou staan in het Libiëconflict. Of hoe het Vlaams Belang nog
eens uit de kast wordt gehaald als handige
bliksemafleider. En intussen trok ontslagnemend minister Steven Vanackere naar
het Midden-Oosten om er het Belgische
staatsmodel aan de man te brengen. Hoe
verzinnen ze het?
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Vlaams Belang in actie

Voorpost wandelt
Op initiatief van Voorpost trok een tweehonderdtal militanten - waaronder een
delegatie van het Vlaams Belang - onlangs door Edingen, een van de Vlaamse
gemeenten die bij de vastlegging van de
taalgrens in 1962 door Wallonië werd geannexeerd. De boodschap van de heelNederlandse actiegroep was duidelijk:
er kan geen sprake zijn van welke
Vlaamse territoriale toegeving dan ook
in ruil voor een zogenaamde uitbreiding
van de bevoegdheden van Vlaanderen en
Wallonië. De Vlaamse partijen moeten
overgaan tot de enige onderhandelingen
waar Vlaanderen baat bij heeft: die over
de definitieve splitsing van België en de
oprichting van de Vlaamse republiek.

Moskee in Schelle
als moslimextremisten en hebben sommigen terroristen in hun vriendenkring.

In Schelle zijn er
plannen om een
moskee en bijhorende Koranschool op
te richten. De initiatiefnemers verschuilen zich achter een onbestaande vzw, en
slechts drie van hen wonen effectief in
Schelle. Bovendien staan verschillende
leden van de moskeevereniging bekend
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Reden genoeg voor het Vlaams Belang om
actie te voeren. Militanten, mandatarissen
en buurtbewoners verzamelden in Schelle,
ontrolden er spandoeken en luisterden er
naar
een
toespraak
van
Filip
D ew i n t e r.
In de dagen
en weken
die volgden op de
actie, zijn onze militanten de straat opgegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de komst van
de moskee. Stop de islamisering!

Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Grote overwinnaar

N

Voor alle
informatie kan u

aast de dagelijkse manipulatie door de media worden onze
jongeren ook op school geconfronteerd met politiekcorrect
gezwets. Afﬁches van linkse verenigingen die ophangen
in klaslokalen in basisscholen, linkse leerkrachten die zonder
schaamte hun anti-Vlaamse theorieën opdringen, leerlingen met
andere meningen die worden geviseerd,... Het komt nog al te
vaak voor.

steeds

Gelukkig maken ook heel wat Vlaamse secundaire scholen er werk
van om aan politieke vorming te doen waarbij alle strekkingen
vertegenwoordigd zijn. In april en mei staan er dan ook regelmatig schooldebatten op het VBJ-programma. Een van die debatjes
werd onlangs gemodereerd door een journalist van Gazet van Antwerpen. Hij was zodanig onder de indruk van de ‘ruk naar rechts’
bij de jeugd dat hij er ‘s anderendaags zijn hoofdartikel aan wijdde.

Madouplein 8/6

Zo vond hij het opmerkelijk dat Vlaams Belang, N-VA, en LDD samen een ruime meerderheid haalden en dat onze VBJ-er als grote
overwinnaar uit de stembus kwam (met 30% van
de stemmen, dubbel zoveel als bij de start van
het debat). Ons verbaast dat allerminst. Het
zijn allen gemotiveerde en overtuigde jonge
mensen die de stap naar VBJ zetten. Van
carrièrejagers en postjespakkers hebben wij
geen last.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

terecht bij het
nationaal
secretariaat
van VBJ
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Heb je vragen of
opmerkingen?
Wil je aansluiten bij
VBJ of gewoon
informatie ontvangen?
Laat het ons weten
via info@vbj.org

DOE MEE MET ONZE CAMPAGNE. BESTEL NU !
Ook jij kan meehelpen om van deze campagne een
succes te maken. Bestel vandaag nog je pamﬂetten/
afﬁches om bij jou op school te verdelen! De pamﬂetten en afﬁches zijn volledig gratis.
Bestel via 02/219.27.28 of via info@vbj.org
www.vbj.org

21

Vlaams Belang Jongeren

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

VBJ-zelfklever
€ 1,00

Sleutelhanger/
ﬂesopener
€ 2,50
Sticker
"VBJ houdt van Haram"
€ 0,50
T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00

VBJ-pin
€ 1,50

Tafelvlag
€5

VBJ-vlag
€ 10,00

T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00
VBJ-polo
heren/dames
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 12,50

Gratis
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Afﬁches,
pamﬂetten en
balpen

dwars door VLAANDEREN
Plataforma per Catalunya

Vlaams
volksverteg e n w o o rdiger Chris
Janssens
trok
namens VBJ
naar Catalonië op
uitnodiging
van Plataforma per
Catalunya
(PxC). Zondag 28 maart vond immers in Vic, in de
provincie Barcelona en op zo’n 70 km van
de metropool, het verkiezingscongres van
PxC plaats naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 22 mei aanstaande.

ideeën uit te wisselen omtrent de jongerenwerking van PxC en VBJ. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 22 mei zullen immers heel wat Catalaanse jongeren
kandidaat zijn.Tijd dus voor Plataforma per
Catalunya om ook met een eigen jongerenafdeling te beginnen!
Taalklacht tegen
ministerie van Defensie

VBJ ontving een brief van Defensie voor de
organisatie van jeugd- en jongerenkampen
op hun infrastructuur, wat natuurlijk geapprecieerd wordt. Minder te waarderen is
het feit dat Defensie niet in staat blijkt een
eentalig Nederlandse brief op te maken ter
attentie van een - kennelijk - Nederlandstalige jongerenorganisatie. Om de puntjes
toch even op de ‘i’ te zetten, heeft VBJ

Bij de Catalaanse parlementsverkiezingen
van november 2010 haalde de jonge partij
de kiesdrempel net niet. Dat zette echter
geen domper op het enthousiasme van de
meer dan 500 congresgangers, die onder
meer naar een toespraak van voormalig
Vlaams volksvertegenwoordiger Hilde De
Lobel konden luisteren.
Na het congres was er gelegenheid om
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Zomeruniversiteit Kroatië:
sprekers bekend

dwars door VLAANDEREN
tegen dit schrijven van het ministerie,
‘Direction Général Material Resources’,
formeel klacht ingediend wegens flagrant
in tegenspraak met de wetgeving op het
gebruik der talen in bestuurszaken.

Het programma van de
Zomeruniversiteit 2011, van donderdag
21 tot en met dinsdag 26 juli, krijgt
stilaan vorm. Het belooft alvast een
fraaie editie te worden met heel wat
interessante sprekers, zoals:

rFilip Dewinter
Fractievoorzitter
in het Vlaams parlement;

r+BO1FOSJT
Vormingsnamiddag
‘Spreken in het openbaar’

Spreken in het openbaar prijkt op de
eerste plaats in de top tien van angsten,
nochtans kom je met een goede voorbereiding en wat oefenen al een heel eind.
Hiervoor organiseerde VBJ regio GentEeklo een vormingsnamiddag met nationaal VBJ-voorzitter Barbara Pas. Op het
regiosecretariaat van Gent-Eeklo werd
een leerrijke namiddag goed gevuld met
een toelichting, nuttige tips en enkele
praktijkoefeningen.

Vlaams volksvertegenwoordiger;

r#BSCBSB1BT
Nationaal VBJ-voorzitter;

r1BVM.FFVT
Medewerker Kamer van
Volksvertegenwoordigers;

r3PC7FSSFZDLFO
Jurist
Medewerker Europees Parlement;

r(VJ7BO(PSQ
Historicus;

r3JUB%F#POU
Volksvertegenwoordiger;

r(FSPMG"OOFNBOT
Fractievoorzitter
in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers;

r#SVOP7BMLFOJFST
Nationaal partijvoorzitter.
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Immigratie

Succesvol congres
Voor het congres ‘Kordaat immigratiebeleid werkt’ was de
Zuiderkroon in Antwerpen te
klein voor het zeer talrijk aanwezige publiek.

D

at het Vlaams Belang over een
zeer trouwe en immer enthousiaste aanhang beschikt, werd op 10
april in Antwerpen nog maar eens bewezen. Ondanks de stralende lentezon liep
de Zuiderkroon eivol voor het immigratiecongres van onze partij. In de voormiddag
debatteerden buitenlandse gasten onder de

deskundige leiding van Europarlementslid
Philip Claeys over de immigratievoorstellen die in het buitenland regeringsbeleid
zijn. ’s Namiddags kwamen de politieke
kopstukken aan bod.

Waar is dat feestje?
Tijdens zijn openingsspeech zette Filip
Dewinter meteen de toon: “Op de vraag
‘Waar is dat feestje?’ antwoorden illegalen, asielzoekers en immigranten ‘Hier
is dat feestje!’. Het wordt tijd dat er een
einde komt aan dat feestje waar wij de rekening voor betalen.” De Vlaams Belangfractieleider in het Vlaams Parlement

'JMJQ%FXJOUFSi/BBTUJOCVSHFSJOHNPFUEFLMFNUPPOPPLPQSFNJHSBUJFMJHHFOu
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%F;VJEFSLSPPO[BUBGHFMBEFOWPM

maakte duidelijk dat het vijf voor twaalf
is: “In de jaren negentig ontving ons land
jaarlijks tussen de 60.000 en 70.000 immigranten. In 2004 waren dat er 91.683
en sinds 2005 jaarlijks meer dan 100.000.

En in 2009 zelfs 132.451, wat vergelijkbaar is met de bevolking van een stad als
Brugge!” Terwijl Vlaanderen de hoogste
bevolkingsdichtheid van Europa heeft,
immigreerden de afgelopen twee decen-

,FO&LFSPUI ;XFEFO%FNPDSBUFO
'JPSFMMP1SPWFSB -FHB/PSE FO)BSBME7JMJNTLZ '1¸ 
CSBDIUFOFFOCPPETDIBQVJUIFUCVJUFOMBOE
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#SVOP7BMLFOJFSTi)FU7MBBNT#FMBOHJTEFFOJHFQBSUJK
EJFWPMVJULJFTUWPPSEF7MBBNTFSFQVCMJFLu
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7#+WPPS[JUUFS#BSCBSB1BTMFJEUIFUHFTQSFLNFUFOLFMF
CFMPGUFWPMMFKPOHFSFOJOHPFEFCBOFO
WMOS5PN7BO(SJFLFO 'FNLF1JFUFST ,FWJO%F"OOB
#BSCBSB1BT ,MBBT4MPPUNBOTFO/BUIBMJF#FIJFMT

nia meer dan 1,7 miljoen vreemdelingen
naar ons land. Aan die explosie moet dringend een halt worden toegeroepen.

Coburg als volgmigrant
Naast de politieke toespraken waren er
fel gesmaakte boodschappen van buitenlandse vertegenwoordigers, korte politieke filmpjes en een verfrissend jongerendebat. In zijn slottoespraak toonde
Bruno Valkeniers zich verheugd over het
Europees front van rechts-nationale visiepartijen dat gestalte kreeg. “Wij zetten de
nieuwe toon, tegen het politieke establishment in. We moeten met onze vrienden
uit Nederland, Oostenrijk, Denemarken,
Zwitserland, Zweden, Italië een hecht

netwerk vormen. Wij hebben immers een
beschaving te verdedigen!” De knipoog
van de partijvoorzitter naar de Congoreis
van prins Laurent - “hij mag er voor mijn
part blijven, en de hele familie Coburgers
mag als volmigrant gerust mee” - kon op
instemmend applaus van het publiek rekenen.
Bruno Valkeniers beloofde de aanwezigen dat het Vlaams Belang de stok achter
de deur is en blijft. “Wij blijven als ideeenpartij een cruciale rol spelen. En geen
frietrevoluties, geen cordon sanitaire,
geen KVS-feestjes van de belgicistische
gauche caviar zullen ons tegen kunnen
houden. De toekomst is immers aan de
onafhankelijke Vlaamse republiek!”

%FWPMMFEJHFUPFTQSBLFO GPUPTFOCFFMEWFSTMBHFOWJOEUVWJBXXXWMBBNTCFMBOHPSH
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www.vlaamsbelang.org/dossier

Dossier

Elders in Europa
kan het wel!
De ochtendzitting van het
congres ‘Kordaat immigratiebeleid werkt’ bestond uit een
panelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende
rechts-nationale partijen en
verenigingen uit Europa,geleid
door Europees parlementslid
Philip Claeys. Het Vlaams Belang staat in Europa alleszins
niet alleen in zijn strijd tegen
de massale immigratie.

&VSPQBSMFNFOUTMJE1IJMJQ$MBFZT
POEFSWSPFHEFCVJUFOMBOETFHBTUFOPWFS
IFUJNNJHSBUJFCFMFJEJOIVOMBOE
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K

ent Ekeroth, één van de twintig
nieuw gekozen parlementsleden
van de Zweden-Democraten,
maakte meteen duidelijk dat het asiel- en
immigratiebeleid van de Zweedse regering ongeveer even rampzalig is als dat
van België. Er is een feitelijk open-grenzenbeleid, en vreemdelingen krijgen zonder enige beperking toegang tot de sociale
zekerheid vanaf dag 1. Ministers ontkennen dat er zoiets bestaat als een Zweedse
identiteit, of maken ze belachelijk. Het
feit dat de Europese Unie alsmaar meer
het beleid inzake asiel en immigratie naar
zich toetrekt, is voor Ekeroth en zijn partij
een argument om uit de EU te stappen.

Grootste partij
Bernhard Rochowanski, parlementair
fractiemedewerker en immigratiespecialist van de Freiheitliche Partei Österreichs
(FPÖ), stelde dat het thema van de massale immigratie een belangrijk thema is
geworden voor zijn partij en dat dit door
de kiezers gewaardeerd wordt. De FPÖ
is volgens een recente peiling de grootste partij van Oostenrijk. Ongetwijfeld
dragen de pleidooien voor een restrictief
immigratiebeleid daartoe bij, net als het
verzet tegen de mogelijke toetreding van
Turkije tot de Europese Unie. Het is dan
ook waarschijnlijk dat een (te verwachten) nieuwe rechtse regering sterke klemtonen zal leggen in die richting.

Taylor Rose bracht een getuigenis uit de
Verenigde Staten, als vertegenwoordiger
van de studentenorganisatie ‘Youth for
Western Civilisation’ en als militant van
de Tea Party. Volgens hem kent Amerika
dezelfde problemen als Europa. Ook daar
is men volledig de controle kwijt over de
immigratie, die grotendeels bestaat uit Latino’s. De Obama-administratie doet niets
omdat ze er electoraal belang bij heeft. De
Republikeinse partij laat het afweten omwille van de druk van Big Business, dat
in de (ook illegale) immigratie een middel
ziet om de lonen te drukken. Rose wees op
de nefaste invloed van de sfeer van politieke correctheid die elk debat bemoeilijkt
of onmogelijk maakt. De Amerikaanse
druk op Europa, zowel van Bush destijds
als van Obama nu om Turkije als lidstaat
op te nemen, is daar een voorbeeld van.

Multiculturele
mislukking
De advocate Judith Wolter sprak namens
Pro Köln. Zij leidt de gemeenteraadsfractie van deze burgerbeweging in Keulen.

Het mag dan al zo zijn dat verschillende
Duitse ministers onlangs verklaarden dat
de multiculturele maatschappij een mislukking is geworden, in het beleid valt
daar volgens haar bitter weinig van te
merken. De problemen worden nog altijd
onder de mat geveegd, en van een echt debat over een koerswijziging is nog altijd
geen sprake. Ondertussen ontwikkelen de
parallelle samenlevingen van onder meer
Turken in de grote steden zich ongestoord
verder.
Wim Vreeswijk, een ancien van de nationale beweging (vier jaar lid van de provinciale staten en vijftien jaar gemeenteraadslid in Utrecht) schetste de situatie in
Nederland. Volgens hem kennen de meeste landen in West-Europa dezelfde problemen. Het is ontegensprekelijk zo dat er in
Nederland sinds de Fortuyn-revolutie en
de opkomst van de PVV van Geert Wilders een mentaliteitswijziging ten goede
is gekomen. Hij vreest dat het immigratieprobleem zodanig uit de hand is gelopen
dat het maar zeer moeilijk zal kunnen opgelost worden, maar ziet wel verschillende positieve zaken in het regeerakkoord.
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Het Deense voorbeeld
Veel aandacht ging naar Karsten Holt,
fractiemedewerker van de Deense Volkspartij in het Europees Parlement. De
Deense regering voert immers het meest
restrictieve immigratiebeleid in de Europese Unie, en is daarvoor aangewezen
op de steun van de Deense Volkspartij.
Op die manier is de partij van Pia Kjaersgaard erin geslaagd haar stempel te drukken op het beleid. Dat ging volgens Karsten Holt allemaal niet zonder slag of
stoot. Hij gaf twee voorbeelden van succesvolle en broodnodige maatregelen om
het sociale-zekerheidstoerisme tegen te
gaan. Zo werd de minimumleeftijd voor
importbruiden verhoogd tot 24 jaar, wat

leidde tot een spectaculaire terugval van
het aantal gevallen van ‘gezinsvorming’.
Een andere maatregel was dat de toegang
tot de sociale zekerheid afhankelijk werd
gemaakt van een minimum aantal jaren
verblijf in Denemarken. Volgens peilingen staat meer dan 70% van de Deense
kiezers achter deze maatregelen.
Het door de congresgangers fel gesmaakte
panelgesprek maakte duidelijk dat er onder de rechts-nationale partijen in Europa
een grote eensgezindheid bestaat over
een kordaat immigratiebeleid. Ook onder
de kiezers. Het Deense voorbeeld toont
aan dat de problemen wel degelijk kunnen aangepakt worden, met succes en met
massale steun van de publieke opinie.

7MOS8JN7SFFTXJKL ,BSTUFO)PMU +VEJUI8PMUFST
#FSOIBSE3PDIPXBOTLJFO5BZMPS3PTF
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Resoluties voor een
kordaat immigratiebeleid
De partijraad van het Vlaams Belang keurde een aantal resoluties goed voor een kordaat immigratiebeleid.
Een greep uit de voorstellen. Er moet eerst en vooral
een immigratiestop komen.

Wat het asielprobleem betreft, wordt onder
meer gepleit voor de inschrijving van het
territorialiteitsbeginsel in de Conventie van
Genève, wat erop neerkomt dat vluchtelingen zoveel mogelijk in hun eigen regio
moeten opgevangen worden. De hele procedure moet versneld worden, waarbij het
hanteren van een lijst van veilige landen essentieel is.

Er moet een beleid van zerotolerantie komen tegenover illegale immigratie: illegalen
moeten effectief het land uitgezet worden, en er moeten zware sancties komen op het
tewerkstellen en huisvesten van illegalen.

Gezinsvorming en -hereniging moeten zoveel mogelijk in het land van oorsprong
plaatsvinden. Misbruiken moeten streng aangepakt worden. Tewerkstellingsverdragen
met landen als Marokko en Turkije moeten opgezegd worden.

Enkel wie met succes een burgerschapsproef aflegt, kan onze nationaliteit krijgen.
Het taboe over remigratie moet doorbroken worden. Er moet een fonds voor vrijwillige
terugkeer opgericht worden.

Om onze welvaart te vrijwaren, moet er een einde gemaakt worden aan de
magneetfunctie voor gelukzoekers uit alle windstreken.Vreemdelingen moeten zeven
van de acht jaren legaal in het land verbleven hebben en minstens drie jaar bijgedragen
hebben tot de sociale zekerheid, vooraleer zij er zelf kunnen van genieten.
In een ‘Blauwdruk voor een kordaat immigratiebeleid’ maakte het Vlaams Belang een oplijsting van maatregelen zoals zij in landen als Denemarken, Italië, Nederland en Zwitserland zijn
beslist en/of uitgevoerd. Het illustreert perfect welke richting een Vlaams immigratiebeleid
zou moeten uitgaan.

8JF FFO HSBUJT FYFNQMBBS WBO EF CMBVXESVL XJM POUWBOHFO  LBO FFO CFSJDIU
TUVSFOOBBSPOUIBBM!WMBBNTCFMBOHPSHPGUFMFGPOJTDICFTUFMMFOPQIFUOVN
NFS
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Een Confederatie van
de Lage Landen
Vlaams Belang is een voorhoede. Het enige revolutionaire politieke verbond van België. De onafhankelijkheid van Vlaanderen,
de dreiging van de niet-westerse migranten, de veiligheid van de
burgers; telkens werkt VB jaren voor de establishmentpartijen aan
strijdlustige teksten, wetsvoorstellen, acties. Een kwart eeuw later
volgen de partijen van de hoofdstroom. N-VA huldigt reformistisch
dezelfde prioriteiten. Een Confederatie van de Lage Landen lokt
bij de establishmentpartijen een spottende glimlach uit. Met welke
dromerijen zijn die gekken bezig? Vlaams Belang radicaal en N-VA
mat zijn dat perspectief genegen. En staan niet alleen.

Kwaliteitskrant
NRC Handelsblad is de enige kwaliteitskrant van Nederland en België. Onze
eersterangsgazetten steken er bleek bij
af. NRC Handelsblad bereikt de Nederlandse elite in de politiek, de economie,
de cultuur, het maatschappelijke veld. Op
vrijdag 8 april publiceerde het liberale
blad - geen populistisch papier zoals Het
Laatste Nieuws, een échte blauwe krant
- de katern “Ceci n’est pas un pays” van

12 bladzijden over België met een commentaar van de Vlaamse hoofdredacteur
Peter Vandermeersch. We zien het zijn
ex-krant, De Standaard, niet doen: een
aangenaam pleidooi voor de sterkere kennismaking, en latere verloving, van noord
en zuid, want dat is die special. Peter Vandermeersch is niet de lieveling van radicale Vlamingen; hij wordt geïdentificeerd
met de castratie van De Standaard (weg
met AVV-VVK, welkom belgicistische
commentaren en columnisten, bonjour

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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Le Soir). Vergeef hem zijn Belgische tijd
want bij zijn nieuwe blad goochelde hij en
zijn redacteuren met “Ceci n’est pas un
pays” op de 300ste dag van een uitgeblust
land een toekomst uit de inktpot.
Hoe krikken wij noord en zuid samen?
Volg een EGKS-traject. Staal en steenkool hoeven niet meer gekoppeld te worden als voorproefje van een Confederatie
van de Lage Landen, maar sterkere verwevenheden tussen de economie van Nederland en de economie van Vlaanderen zijn
de grondvesten. Mislukkingen hoeven
ons niet af te schrikken. Over twee monumentale banken van de Lage Landen zijn
twee monumentale boeken verschenen.
Boeken die verder reizen dan het leesrek
van bankiers, beleggers en journalisten.
ABN Amro symboliseert de financiële
traditie en kundigheid van Nederlanders,
Fortis distilleerde uit een traditionalistisch
Belgisch brouwsel een financieel concern
dat twintig jaar model stond voor een kosmopolitische samenwerking tussen noord
en zuid. Getuige de verkoopcijfers en de
positie in de etalages van de boekenzaken
van het jonge “De Kloof”en het twee jaar
oudere “De Prooi” raken de twee enquêtes
de harten van Vlaanderen en Nederland.
Het eerste boek analyseert hoe de breuk
tussen Belgen en Nederlanders Fortis
fataal werd, het tweede boek hoe blinde
trots ABN Amro brak. De twee onderzoeken zijn standaardwerken voor iedereen
die werkt aan de economische en politieke verbindingen in de delta van Schelde,
Maas en Rijn.
Een zijsprong. Het had minder om het
lijf en haalde, omdat er amper vernietiging was van aandeelhouderswaarde en
de schaalgrootte beperkter was, enkel de
bladzijden van de gespecialiseerde kranten in Vlaanderen en Nederland, maar de
Gimv (ooit begonnen als Gewestelijke In-
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vesteringsmaatschappij van Vlaanderen,
voor de lange, onhandelbare naam kromp)
vocht in de jaren negentig van de voorbije
eeuw om samen te gaan met het Nederlandse gelijkgeaarde Alpinvest, maar ook
die samenwerking flopte deels omwille
van de mentale kloof tussen Vlamingen
en Nederlanders.

was verslingerd op de boeken van Simon
Schama, en in het bijzonder op “Overvloed en Onbehagen, De Nederlandse
Cultuur in de Gouden Eeuw”. In de richting van een nieuwe Gouden Eeuw wilde
Verbeke werken.

Een tweede zijsprong. Het had evenzeer
minder om het lijf en de weerslag bleef
beperkt tot de advocatuur. Waar is de tijd
dat advocaat Louis Verbeke, toen de coming man van de Brusselse maatschap De
Bandt Van Hecke, zijn economische en
politieke idealen omzette in een alliantie
met het Nederlandse topkantoor Loeff in
Amsterdam. In Amsterdam-Zuid hield de
nieuwe Vlaams-Nederlandse maatschap
Loeff Claeys Verbeke kantoor voor zijn
Benelux-klanten. De samenwerking hield
geen stand, door onder meer spanningen
bij de partners in België. Louis Verbeke

Moeten eerst de fundamenten niet steviger? Unilever en Shell drijven op eeuwenlange onderstromen tussen Nederland en
Groot-Brittannië. De mercantiele traditie
van de twee landen, de banden die ontstonden door de Glorious Revolution (de
machtsovername in 1688 door de Nederlandse stadhouder Willem III en zijn echtgenote Mary Stuart als koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland),
de tweede taal van Nederland, enzovoort,
schiepen een bodem voor de twee multinationale groepen. Benelux-initiatieven
zullen beter aarden als bijvoorbeeld, en er
waren toenaderingen, een gezamenlijke business school tot stand
komt. Toekomstmuziek? Neen,
als de Vlerick Leuven Gent Managementschool, voorzitter Louis
Verbeke, ja, écht, de violen stemt
met, waarom niet, Nijenrode bij
Utrecht. Eén zakenschool voor
de ondernemingen van noord en
zuid zou het mentale ravijn versmallen.

Steviger fundamenten

Euro is nepmunt
De euro is een nepmunt en zal leiden tot een verwaseming van een
radicale Europese Unie. Wat zal
blijven is een handels- en economische samenwerking tussen een
mengeling van staten en volkeren
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van Europa. Hierbij duiken dan oude begrippen als geopolitiek en geo-economie
op. Geopolitiek was decennia een besmet
begrip door zijn deels laakbare identificatie met het nazisme. Wie gruwelt niet bij
het woord dat iedereen associeert met Hitlerianen: Lebensraum, geopolitieker kan
niet. Niemand minder dan Henry Kissinger, Amerikaan van joods-Duitse komaf,
theoreticus van het internationale beleid,
en buitenlandminister van de VS heeft jaren later het begrip geopolitiek opnieuw
toegang verschaft tot de salons van de
weldenkenden. Edward Luttwak, Amerikaan en “defense intellectual”, muntte in
de slipstroom van het woord geopolitiek
het begrip geo-economie. Geo-economie
in de delta van Schelde, Rijn en Maas betekent een Confederatie van de Lage Landen, een Benelux 2.0 (zonder de Walen,
waarom, vraag het aan Elio di Rupo en
vrienden).
Vlaanderen heeft vanaf minister-president
Luc Van den Brande een geo-economische
strategie ontwikkeld die de unieke ligging
van onze gewesten verzilvert; de haven
van Antwerpen is van alle West-Europese
groothavens het meest landinwaarts gelegen en haar hinterland reikt tot diep in
Duitsland. Vlaanderen zoekt pragmatisch
samenwerking met de Nederlandse transport- en haventraditie. Antwerpen en Rotterdam, met op de tweede rij Zeebrugge,
Gent, Oostende en Vlissingen, zijn de
Grote Poort voor het hartland van Europa.
Dat is onze EGKS en een verfrissend perspectief voor post-België. Peter Vandermeersch zal niet neen zeggen.
Frans Crols

%FBVUFVSJTWPPSNBMJH
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Visioen wordt
werkelijkheid
Ook de jongste weken zetten volgepakte schepen Afrikaanse
vluchtelingen onafgebroken koers richting Europa. Zowel de
onophoudelijke toevloed als de weifelende Europese reacties
roepen beelden op zoals beschreven in de visionaire roman
‘Le Camp des Saints’. Of hoe een visioen stilaan werkelijkheid
dreigt te worden…
Reeds in de jaren 90 was Lampedusa, een
klein eilandje ten zuiden van Sicilië, dé
bestemming voor vele Afrikaanse vluchtelingen in de hoop een verblijfsvergunning voor de Europese Unie te bemachtigen. Tussen 1997 en 2003 bijvoorbeeld
zouden er volgens Italiaanse statistieken
meer dan 20.000 immigranten via Lampedusa Italië zijn binnengeraakt. Ook Malta,
de Canarische eilanden en de Spaanse
Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta en Melilla werden in die jaren overspoeld met
illegale immigranten.
Het was te voorspellen dat na de recente
ontwikkelingen in de Arabische wereld
de invasie van Lampedusa de voorbije
weken explosief zou verdergaan. In totaal
spoelden de voorbij twee maanden al zo’n
25.000 Afrikanen - vooral Tunesiërs - aan
op de kusten van het Italiaanse eiland in
de Middellandse Zee. Het aantal vluchte-

lingen overklast er nu reeds de autochtone
bevolking die ondertussen ten einde raad
is. Het spandoek dat wanhopige inwoners aan het bezette gemeentehuis hebben bevestigd, vat perfect samen waar het
op staat: “Dit is geen racisme, maar een
kwestie van overleven.”

Bijbelse exodus
Geconfronteerd met de schrijnende taferelen die zich de voorbije weken in en rond
Lampedusa afspeelden, stuurde de Italiaanse regering ondertussen verschillende
schepen naar het eiland met de bedoeling
de vluchtelingen over het Italiaanse vasteland te verspreiden. Dat is echter slechts
een druppel op een hete plaat, want de immigratiegolf rolt onverminderd verder. En
het einde is nog lang niet in zicht. Experts
waarschuwden er immers reeds voor dat
de echte toevloed nog op gang moet ko-
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men. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Maroni sprak op zijn beurt
over een te verwachten ‘Bijbelse exodus’
van 300.000 Afrikaanse vluchtelingen, en
wordt in zijn sombere voorspelling niet
tegengesproken. “De cijfers lijken hallucinant, maar in stilte vrezen de internationale organisaties op het terrein hetzelfde”,
zo wist ook De Tijd (04.04.2011).

Fundamentele keuze
Erg verbazend is het natuurlijk allemaal
niet, want zoals iedereen weet,
is het reservoir van
mensen dat hier zijn
geluk wil komen beproeven, onmetelijk
groot. Wanneer zelfs
maar een beperkt deel
van deze mensenmassa zich richting noorden in beweging zou
zetten, wordt Europa
geconfronteerd met meer
dan een humanitair probleem alleen en staat het
voor de beslissende politieke keuze tussen het concrete, eigen voortbestaan of
het abstracte ‘asielrecht’ van
anderen.

Europees
probleem
Het is echter maar de vraag of Europa nog
in staat is zo’n keuze te maken. De Europese reactie op de uitdaging waarmee
we de voorbije weken werden geconfronteerd, was in ieder geval weinig overtuigend. Er werd weliswaar een eenheid van
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Wie er in slaagt voet aan wal
te zetten in Lampedusa of
elders aan de zuidkust van
Europa, wordt zelden of
nooit teruggestuurd en
kan hier blijven. Ook
al is duidelijk dat de
Noord-Afrikaanse
mannen op Lampedusa geen politieke
vluchtelingen zijn,
maar gelukzoekers
die van de situatie
gebruik maken om
hun kans te wagen.
Toen de Italiaanse regering
besliste om geen toelating te geven aan
een schip met 1.700 Marokkanen om in
Zuid-Italië te ‘tanken’, was de Europese
Commissie er zelfs als de kippen bij om
de Italianen de les te lezen en eiste ze dat
zou worden nagegaan of er geen kandidaat-vluchtelingen aan boord waren. “Als
Italië dat had gedaan, had de EU 1.700
Marokkaanse nep-vluchtelingen meer
geteld”, aldus Vlaams Belang-europarle-

mentslid Philip Claeys in een reactie. Naar
aanleiding van een debat in het Europees
Parlement herhaalde hij dat Europa de
immigratiegolf niet langer lijdzaam mag
ondergaan en zijn buitengrenzen kordaat
moet beschermen. In dat kader pleitte hij
voor asielopvang in de eigen regio én een
herziening van de internationale verdragen inzake asiel en immigratie.

Le Camp des Saints
Veel van wat zich de voorbije weken
voor onze ogen afspeelde, doet onwillekeurig denken aan ‘Le Camp des
Saints’ van Jean Raspail.
In tegenstelling tot wat
ter linkerzijde graag
wordt beweerd, is
‘Le Camp des
Saints’ geen racistisch boek.
Dat schreef
ook de gerenommeerde
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
(25.02.2011)
ter gelegenheid van de
zevende
herdruk, die een even
zoveelste kassucces
werd: “Raspail heeft de
wereld rondgereisd en bedreigde volkeren bezocht. Hij beschreef de ondergang van beschavingen,
wier overlevingsstrijd hij ondersteunde.
Hij is ervan overtuigd dat nu het einde van
de blanke wereld is gekomen. En wat hem
het meest bekommert, is dat ze zich niet
verdedigt.”

In zijn bijna veertig jaar oude roman,
waarvan ondertussen al meer dan twee
miljoen exemplaren over de toonbank
gingen, verhaalt Raspail op beklemmende
wijze hoe een vloot van honderd schepen
met een miljoen vluchtelingen koers zet
naar het Westen. Het is slechts de vreedzame voorhoede van een geweldige demografische tsunami uit de Derde Wereld
die op Europa afkomt. Hun enige wapens
zijn hun grote aantal én het medelijden dat
ze opwekken bij de Europeanen die niet
meer over voldoende overlevingswil beschikken. Met bijtende spot rekent Raspail
af met tal van instituties, waaronder politici, vakbondsbonzen, kerkleiders en de
massamedia, die met
hun ‘verafgoding
van het vreemde’
verantwoordelijk zijn voor
het onvermogen van de
Europeanen
om zich tegen de dreigende overrompeling te
verzetten
of
zelfs maar de
gevaren te erkennen die hen bedreigen.
Ondertussen ziet het ernaar
uit dat de realiteit stilaan de fictie
dreigt in te halen. Hoe men het ook draait
of keert: geen enkele Europeaan die de
realiteit onder ogen ziet, heeft reden om
zonder zorgen de toekomst tegemoet te
zien.
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Neen

Nog niet zo lang geleden verzekerde
Yves Leterme de bevolking dat
zijn regering van lopende zaken de
energieprijzen in de hand zou houden.
Dat bleek echter een zoveelste
loze belofte.Vanaf deze maand zien
de Vlaamse gezinnen zich immers
geconfronteerd met een dubbele
verhoging van hun energiefactuur.
Bovenop de door Electrabel
aangekondigde verhoging van de
gasprijs komt immers ook nog de door
Eandis afgedwongen verhoging van de
distributietarieven.
Die laatste verhoging is het gevolg
van de extra kosten waarmee de
netbeheerder wordt geconfronteerd,
die hoofdzakelijk worden veroorzaakt
door de sterke toename van het aantal
subsidieaanvragen voor zonnepanelen.
42

Ja
In het Vlaams Parlement stelde
Jan Penris, tevens voorzitter
van de commissie Energie, dat
netwerkbeheerder Eandis zich
inderdaad geconfronteerd ziet met
extra kosten. Die zijn het gevolg van
het door de vorige Vlaamse regeringen
uitgewerkte ondersteuningssysteem
voor hernieuwbare energie. Penris
waarschuwde er de voorbije
jaren meermaals voor dat dit
steunmechanisme onbetaalbaar zou
worden.
Hij betreurde dan ook dat de Vlaamse
regering het pas nu nodig vindt om te
beginnen met de evaluatie van
het bestaande subsidiesysteem. “Het
Vlaams Belang zal er in ieder geval op
blijven aandringen dat het stimuleren
van investeringen in groene energie
niet langer een impact mag hebben
op de energiefactuur van de Vlaamse
gezinnen en bedrijven”,
aldus nog Penris.
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Boek & tijdschrift

La Nouvelle Revue d’Histoire
Om het heden te doorgronden, moet men ook
inzicht hebben in het
verleden. Dat belet niet
dat geschiedenis in ons
onderwijs nog steeds
niet de aandacht krijgt
die het verdient. Helaas
is dat ook voor onze politieke wereld het geval.
Nemen we de kwestieAfghanistan als voorbeeld.Vandaag lijkt het
Westen niet te weten
hoe men uit dit wespennest moet geraken.
Slechts weinigen zijn op
de hoogte van de hardnekkigheid van de bevolking - na Alexander De
Grote is niemand er nog
in geslaagd het land zijn
wil op te dringen - en
ook geografisch schatten politici de situatie
wel eens verkeerd in. En
wie weet welke koude
oorlog zich in de 19de
eeuw afspeelde tussen
het Verenigd Koninkrijk
en Duitsland om de controle over een gebied
dat de toegangspoort
tot Centraal-Azië is en
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tegelijk een brug vormt
tussen Oost-Azië en het
Midden-Oosten?
Het is op dergelijke kwesties dat
‘La Nouvelle Revue
d’Histoire’ (NRH)
dieper ingaat. Het
Franse historische
tijdschrift verschijnt
tweemaandelijks.
Het blad verscheen
voor het eerst in
2002 en wordt uitgegeven door een rist historici van rechtse signatuur.
Drijvende kracht achter
het blad is de bekende
publicist en historicus
Dominique Venner.
Elk nummer brengt een
uitgebreid historisch
dossier, een actueel onderwerp en enkele stukken van algemene aard.
Kwaliteitsvol uitgegeven,
telkenmale lezenswaardig
en sterk aanbevolen voor

wie geïnteresseerd is in
politiek en geschiedenis,
en lak heeft aan politieke
correctheid. In zijn soort
behoort ‘La Nouvelle
Revue d’Histoire’ immers tot het beste dat er
vandaag op de markt te
vinden is.

)FUCMBEJTUFLPPQJO#SVTTFMTFLSBOUFOXJOLFMT
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BWFOVFEFT5FSOFT
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&FOKBBSBCPOOFNFOULPTUFVSP

Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“De financiële bestraffing van Laurent is niet zozeer nodig om hem te treffen, maar
uit respect voor de belastingbetaler die dit allemaal met de vuist in de broekzak
moet aanzien.”
Politicoloog Carl Devos
in )FU/JFVXTCMBE, 4 april 2011
“Zijn de Franstaligen in de minderheid, dan prediken ze de minderhedenbescherming. Zijn de Franstaligen in de meerderheid, dan is democratie 50 procent plus1.”
Hendrik Vuye,
Hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit van Namen,
in %F4UBOEBBSE, 6 april 2011
“Door de aanslepende politieke impasse en de onmogelijkheid om een federale
regering te vormen kan men zich in alle redelijkheid afvragen of België wel bestand
is tegen de democratie.”
Charles Bricman, Franstalig auteur,
geciteerd in ,OBDL, 6 april 2011
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Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be
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Kalender
73*+%"(.&*
BRUSSEL. Kroegentocht.
Org.:VBJ Halle-Vilvoorde.
Inl.: Klaas Slootmans,
0479/76.37.51.
IEPER. Causerie ‘In de
voetsporen van Karel
Dillen’ met M. Dillen in het
regiosecretariaat, Stationsstr.
63 om 20u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
ANTWERPEN. Brabobar
met B. Pas in OCJ Van
Maerlant,Van Maerlantstr. om
20u. Inl.: 03/231.08.45.
ZANDVLIET.
Vormingsavond ‘De
haven vroeger en nu’
met B.Valkeniers en J. Penris
in café Oos Mej, Spaanse
Molenstr. om 20u. Org.:
VB Berendrecht-ZandvlietLillo. Inl.: A. Bosmans,
0486/87.58.83.
;"5&3%"(.&*
ZELZATE. VBJ-karaoke in
café Markt 19, Grote Markt
19 om 20u. Org.:VBJ GentEeklo. Inl.: M.Van den Berghe,
0472/04.80.02.
;"5&3%"(.&*
NAZARETH. Feestmaal in
CC De Brouwerij, Stationsstr.
3b, Eke om 18.30u. Inl.:
W.Van Den Kerckhove,
09/385.61.12.
ANTWERPEN. Avondvaart
met Festina-boot,
wandelbuffet en
EBOTBWPOE Afspraak in
Havenhuis, ‘t Eilandje om 19u.
Inl.: Regiosecr., 03/216.92.13.
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WOENSDAG 18 MEI
KAMPENHOUT. Vormingsavond ‘Europa = België in
‘t groot?’ met P. Claeys in
zaal Den Ast, Brouwerijstr. 23
om 20u. Org.:VB Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst.
Inl.: M. Fannes, 0496/55.73.36.
73*+%"(.&*
ANTWERPEN. Koken met
)%F-PCFM in OCJ Van
Maerlant,Van Maerlantstr. om
13u. Inl.: 03/231.08.45.
BRUGGE. Gespreksavond
‘Turkije bij Europa’ met
P. Claeys in De Krakele, StPieterskaai 63 om 20u. Inl.: A.
Quataert, 0486/42.75.34.
;"5&3%"(.&*
HAACHT. Breughelavond
in zaal Onder den Toren,
Markt 4 om 17u. Org.:VB
Boortmeerbeek-Haacht. Inl.:
A.Vermeylen, 0478/49.17.32.
EEKLO. Afdelingsfeest
met G. Annemans in sociocultureel centrum De Leke,
Lekestr. 33 om 19u. Inl.: P.
Pauwels, 0477/39.66.00.
ZONDAG 22 MEI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met B. Pas en B. Laeremans in parochiezaal Beigem,
Zevensterre 9 om 10u. Inl.: J.
Laeremans, 02/269.00.73.
MECHELEN. Aspergefestival in Zaal Ter Coose, Kouter 1A, Leest om 12u. Inl.: F.
Creyelman, 0495/24.42.09.
LOKEREN. Bezoek aan
Heirbrugmolen, Heirbrugstr. 164 om 14u. Inl.: P.
De Nutte, 09/348.38.86.

DINSDAG 24 MEI
LOVENDEGEM. Boekvoorstelling met G. Annemans
in Tempelhof, Tulpenstr. 11
om 20u. Org.:VB Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: G.
Neirynck, 0475/55.67.88.
;"5&3%"(.&*
OVERIJSE. Braai in zaal De
Fraat, Duisburgsestwg. 179,
Eizer om 18.30u. Org.:VB
Druivenstreek. Inl.: W. Cammaerts, 0479/92.04.49.
ZONDAG 29 MEI
SINT-GILLIS-WAAS. Lentefestijn met G. Annemans in
Parochiaal dienstencentrum,
Klapdorp 9, Sint-Pauwels om
12.30u. Inl.: E. Waterschoot,
03/779.92.13.
;"5&3%"(+6/*
HEUSDEN-ZOLDER. Varken
aan ‘t spit of visschotel
in zaal St.Vincent, Mijnwerkerslaan, Zolder-Mijn
om 18u. Inl.: M.Verswijvel,
011/57.34.56.
ZONDAG 5 JUNI
VEURNE. Varkentje aan
het spit in hoeve De Riethalm, Pompstr. 1, Houtem om
12.30u. Org.:VB KoksijdeNieuwpoort. Inl.: J. Boons,
0474/94.26.18.
73*+%"(+6/*
DUFFEL. ,SPFHFOUPDIU
Afspraak in De Klokke ,
Klokkestr. 85 om 19.15u. Inl.:
F. Loos, 0485/71.50.60.
ANTWERPEN. Brabobarcocktailbar in OCJ Van
Maerlant,Van Maerlantstr. om
20u. Inl.: 03/231.08.45.

73*+%"(+6/*
ANTWERPEN. Koken met
88JFOFO in OCJ Van
Maerlant,Van Maerlantstr. om
13u. Inl.: 03/231.08.45.
;"5&3%"(+6/*
GALMAARDEN. Aperitiefgesprek met P. Claeys in Brouwerszaal Baljuwhuis, Marktplein 17 om 10.30u. Org.:VB
Regio Halle. Inl.: D. Fonteyne,
0475/59.47.93.
;"5&3%"(+6/*
DUFFEL. Afdelingsetentje
in taverne De Warande,
Kapelstr. 17. Inl.: F. Loos,
015/31.89.36.
ZEDELGEM. Tuinfeest met
braai ten Huize SpinnewynSneppe, Torhoutsestwg. 115,
Loppem om 17u. Inl.: D.
Sneppe, 0496/08.29.34.
;"5&3%"(+6-*
LIER. Braai in Visput Moed
en Geduld, Kruispunt
Aarschotsestwg./Ring om
17u. Org.:VB Lier-Koningshooikt. Inl.: M. Taelman,
0475/75.91.38.
;"5&3%"(+6-*
LEOPOLDSBURG. Barbecue
in Parochiezaal, Beringsestwg.
15, Heppen van 14 tot 20u.
Org.:VB LeopoldsburgHeppen. Inl.: L. Coninx,
011/34.65.82.
%0/%&3%"(+6-*
ANTWERPEN. Frietdag in
OCJ Van Maerlant,Van Maerlantstr. van 11 tot 16u. Inl.:
03/231.08.45.

73*+%"("6(64564
DUFFEL. ,SPFHFOUPDIU
Afspraak in De Klokke, Klokkestr. 85 om 19.15u. Inl.: F.
Loos, 0485/71.50.60.
;"5&3%"("6(64564
NIJLEN. Braadfeest: 25 jaar
VB Bevel-Kessel-Nijlen
in Kantine FC Vera, Goorstr. om 16u. Inl.: J. Zander,
03/481.89.29.
ZONDAG 21 AUGUSTUS
STEENSTRATE. 10de IJzerwake aan het Monument van
de Gebroeders Van Raemdonck om 11u. Org. en inl.:
IJzerwake vzw, 03/238.27.49.
ZONDAG 28 AUGUSTUS
LOKEREN. Boottocht over
Durme & Moervaart, met
TUSFFLHFSFDIUFOMVODI
Afspraak aan aanlegsteiger
Prinses J. Charlottepark
om 9.30u. Inl.: P. De Nutte,
09/348.38.86.
;"5&3%"(4&15&.#&3
DIKSMUIDE. Afdelingsetentje met J. Ceder in OC
De Kring, Keiemdorpstr. 87,
Keiem om 19.30u. Inl.: K.
Bultinck, 0496/53.42.48.
73*+%"(4&15&.#&3
DUFFEL. ,SPFHFOUPDIU
Afspraak in De Klokke, Klokkestr. 85 om 19.15u. Inl.: F.
Loos, 0485/71.50.60.
TORHOUT. Gespreksavond
met A. Colen in CC Brouckère, Aartrijkestr. 6 om 20u. Inl.:
K. Bruneel, 0486/92.61.05.

;0/%"(4&15&.#&3
OOSTKAMP. Gezinsdag in
kasteel De Lakebosschen,
Lakebossendreef, Ruddervoorde om 14u. Inl.: Regiosecr., 050/39.72.81.
;"5&3%"(4&15&.#&3
SINT-PIETERS-LEEUW.
Leeuws etentje Stoempkermis in Parochiezaal, Dorp 48,Vlezenbeek
om 11.30u. Inl.: A. Speeckaert,
0477/51.16.48.
;"5&3%"(0,50#&3
DILBEEK. 9de kippenfestijn
in CC Solleveld, Solleveldweg,
St-Martens-Bodegem om
17.30u. Inl.: G.Van Hecke,
0475/98.08.90.
ZELZATE. Eetfestijn met J.
Deckmyn en T.Veys in kantine
GRECO, Zeestr. 4 om 19u.
Inl.: P. De Roo, 0486/75.13.40.
73*+%"(0,50#&3
DUFFEL. ,SPFHFOUPDIU
Afspraak in De Klokke, Klokkestr. 85 om 19.15u. Inl.: F.
Loos, 0485/71.50.60.
;"5&3%"(0,50#&3
IEPER. Voedselinzameling
UWW*FQFSTFLBOTBSNFO
aan supermarkt Spar, Meenseweg 30A om 9u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
AANKONDIGINGEN
VOOR HET
JUNINUMMER
DIENEN VIA UW
REGIOSECRETARIAAT
DOORGEGEVEN TE
WORDEN VÓÓR
10 MEI 2011

49

Zweedse Puzzel
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een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro
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Winnaars vorige maand:

WUDJHGLH
PDQYDQ
DGHO

]XUHNHUV

ELMZRRUG



RSVWRRWMH
JUDS

URHL
ULHP

OXLWHQDQW

Rembert Noëz
Mechelen

QDVFKULIW
OXLDDUG



GHHOYH
ZHHN



Ludwig Goris
Niel
Annie Matthys
Lichtaart
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DIVWDQGV
PDDW
YRRUELM

(XURSHVH
KRRIGVWDG

Henny Hoppenbrouwers
Antwerpen

-DSDQVH
SDVWD

Dirk Knaepen
Hasselt

Oplossing vorige maand: bankrover
1

2

3

4

5

6

7

8
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Stuur uw oplossing voor 10 mei met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie
.BEPVQMFJOCVTr#SVTTFMPGQV[[FM!WMBBNTCFMBOHPSH
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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Nieuwe nummerplaat?
Bestel uw VL-zelfklever!
Op de ‘nieuwe’ Europese nummerplaat blijft de bestaande
‘rood-wit-combinatie’ behouden en staat naast de cijfer- en
lettergegevens bovendien het witte ‘B’-landkenteken afgedrukt
op een blauw veld met Europese sterrenkrans.
Het Vlaams Belang gaat ook hier in het
offensief en biedt alle Vlamingen gratis
VL-kentekens aan. Deze kunnen worden
aangebracht op oude en nieuwe
nummerplaten, maar ook op fietsen,
boekentassen, enzovoort. Manifesteer
u als een bewuste Vlaming en kleef het
VL-kenteken!

6LBOEF[F(3"5*47-
kentekens
CFTUFMMFOWJB
5FMFGPPO
&QPTUWM!WMBBNTCFMBOHPSH
(0,50 euro

per sms)
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