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Ik heb dit jaar tot mijn schande moe-
ten vaststellen dat het niet meer lukt 
om verdere stappen in de staatsher-

vorming te zetten door onderhande-
lingen met de Franstaligen.” Dit citaat, 
afkomstig van Bart De Wever, kwam er 
in navolging van de mislukte onderhan-
delingen van 2007. Je kan je de vraag 
stellen wie die man voor de gek heeft 
gehouden door het laatste jaar net het 
tegenovergestelde te doen.

Het verwijt dat het Vlaams Belang 
steeds langs de federale zijlijn blijft 
staan en “weigert” mee te stappen in 
een door de Franstalige gedomineerde 
Belgische logica, klinkt na de exit van de 
N-VA dan ook bijzonder huichelachtig. 

Het toont nogmaals aan dat de ver-
dampingsstrategie van de N-VA een 
naïeve illusie is. Want dat is net de kern 
van het onderscheid tussen hen en het 
Vlaams Belang. Een gecompromitteerd 
Belgisch (con)federalisme, tegenover 
een Vlaamse onafhankelijke staat die 
zelf de teugels in handen neemt, en 
de Vlamingen na 181 jaar wanbestuur 
bevrijdt uit het destructieve Belgische 
carcan. De dag dat ook zij deze Orde-
lijke Opdeling als enige ernstige alter-
natief aanvaarden kunnen we samen de 
Vlaamse Republiek stichten.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Een mislukte strategie

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 De wanhoopspoging 
van Laken

Analyse www.vlaamsbelang.org

De 21 juli-toespraak van ko-
ning Albert loog er niet om: 
België loopt op z’n einde. Met 
een haast zielige toespraak 
zette de laatste koning der 
‘Belgen’ z’n ultieme wapen in 
om de Belgische non-staat als-
nog te reanimeren: het irratio-
nele wapen van de emotie.

Zielige vertoning
Een mens zou er haast medelijden mee 
krijgen: een oude man die al gesticulerend 
een stevige portie gespeelde verontwaar-
diging oproept om zijn bescheiden inko-

men te vrijwaren. De Belgische monarch 
trok tijdens zijn jaarlijks betoog werkelijk 
alle registers open: “Op den duur wekt 
deze crisis bij een aanmerkelijk deel van 
de bevolking onbegrip ten opzichte van 
de politiek die maar geen oplossing biedt 
voor de problemen. Het risico bestaat dat 
een vorm van poujadisme zou ontstaan die 
de democratie ernstig kan schaden”, aldus 
Van Saksen Coburg. Dat het zesde staats-
hoofd het niet nodig vond enige argumen-
tatie te leggen in zijn slaapverwekkende 
verhandeling zullen we maar aan de arme 
man zijn gezegende leeftijd wijten. Dat hij 
echter zijn grondwettelijk boekje meer dan 
te buiten ging, is er meer dan over. Voor 
het Vlaams Belang werden wetten in het 
leven geroepen om ons politiek te muil-
korven, fi nancieel droog te leggen en als 
het even kan achter slot en grendel te ste-
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ken. Grondwetsspecialist Paul Van Orsho-
ven sprak in navolging van het koninklijke 
gebeuren dan ook van een “ongrondwette-
lijke en kapitale fout.” Ook Paul Geudens 
(Gazet van Antwerpen, 22.07.11) merkt 
terecht op dat de koning uit zijn rol is ge-
vallen. “Albert lapte zijn grondwettelijke 
plicht tot discretie aan zijn laars. Dat pre-
mier Leterme dit toeliet is ongehoord.” In 
tegenstelling tot de man in de straat kan de 
Lakenaar op zijn blauwbloedige oren sla-
pen. Als staatshoofd is hij grondwettelijk 
onverantwoordelijk en bijgevolg juridisch 
onschendbaar. Handig, nietwaar?

Amateurtheater
Het schabouwelijke theaterstuk over ver-
bondenheid en samenhorigheid was bo-
vendien totaal ongeloofwaardig uit de 
mond van een man die zijn eigen doch-
ter en zijn eigen kleinkinderen weigert 
te erkennen, niet voldoende had aan één 
vrouw en bovendien een publieke vete 
uitvecht met zijn jongste zoon. We maken 
in deze context dankbaar gebruik van een 
citaat van royaltywatcher Jan Van Den 
Berghe die het volgende stelde: “Onze 
koninklijke familie is de meest disfunctio-
nele koninklijke familie en zelfs de meest 
disfunctionele familie tout court ter we-
reld. Niet alleen hebben de leden allemaal 
een slag van de molen, maar ze gunnen 
elkaar ook nog eens het licht in de ogen 
niet. ‘Eendracht maakt macht’ is onze 
leuze, maar dat schijnt aan Laken voorbij 
te gaan. De kroon van onze vorst is een 
doornenkroon geworden, en zijn troon een 
elektrische stoel.” 

We konden het niet beter verwoorden, 
Jan. 

Voorwaarts

Zoals U weet waren de voorbije 
maanden geen rozengeur en ma-
neschijn voor onze partij. Spijtige 

verwikkelingen zorgden ervoor dat een 
aantal prominente partijleden een an-
dere weg kozen.

Een losgeslagen Noorse psychopaat 
richtte een waar bloedbad aan (blz. 
40-43). Als gevolg hiervan ontketenden 
een aantal journalisten en zogenaamde 
intellectuelen een ware heksenjacht op 
alles wat zich rechts en islamkritisch 
noemt. 

Intussen stijgt de politieke instabiliteit 
naar een betreurenswaardig hoogtepunt 
en lijkt Vlaamse frontvorming - nog maar 
eens - voltooid verleden tijd. 

“Never waste a good crisis.” Onder het 
moto van wijlen Winston Churchill is de 
politieke malaise meer dan ooit een sig-
naal voor onze partij om de inhoudelijke 
forcing op te voeren. Stilstaan is immers 
achteruitgaan.

Met een nationale campagne (blz. 30-
31) en een vracht aan parlementaire 
initiatieven plaatst het Vlaams Belang, 
als vertolker van de Vlaamse Beweging, 
de Vlaamse onafhankelijkheidgedachte 
opnieuw in het centrum van het debat. 
Hiermee bieden we een uniek en pro-
bleemoplossend antwoord op het mis-
lukte staatshuwelijk: de artificiële echt-
verbintenis die België heet.

De redactie
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www.vlaamsbelang.org/actueel

Boerka

De Raad van Europa 
verzet zich tegen de 
invoering van een 
boerkaverbod. Europees 
commissaris Thomas 
Hammerberg laat onder-
zoeken of het verbod in 
strijd is met de Europese 
regelgeving en de men-
senrechten. Hammerberg 
schrijft de nieuwe wet - 
die straks mogelijk navol-
ging krijgt in Nederland, 
Oostenrijk, Denemarken 
en Zwitserland - toe 
aan een groep “bevoor-
oordeelde xenofoben.” 
Het verbod werd hier 
democratisch en vrijwel 
unaniem goedgekeurd 
in het parlement. Maar 
volgens Hammerberg 
horen al die parlementai-
ren wellicht in dezelfde 
hoek thuis als die gekke 
Noorse schutter…

Actua kort

Honoré Gepluimd

Als een minister over ‘het 
milieu’ begint, hou dan je 
geldbeugel maar vast. Er 
komt een hervorming van de BIV aan. De 
‘belasting op de inverkeerstelling’ (voortaan een 
Vlaamse bevoegdheid) is een eenmalige belasting 
die men moet betalen bij de inschrijving van een 
wagen. Voor een modale gezinswagen bedraagt die 
nu tussen 61,5 en 222,75 euro. Straks wordt dat 
vier, vijf of zes keer zoveel. Alsof de automobilist 
nog niet genoeg wordt gepluimd. Voor een twee-
dehandswagen kan de BIV duurder zijn dan de aan-
koopsom. Bovendien zullen heel wat gezinnen de 
aankoop van een nieuwe wagen uitstellen, zodat de 
leeftijd van het wagenpark stijgt. Geen goeie zaak 
voor het milieu dus. Tot slot is het wel erg jam-
mer dat N-VA en CD&V zo het beeld creëren dat 
‘meer Vlaanderen’ ook ‘meer belastingen’ betekent. 
Dom, dom, dom.

NMBS

Overstappen op de trein dan 
maar? Hm, liever niet, als het 
even kan. De stiptheid van 
de spoorwegen is er ook dit jaar - na het rampjaar 
2010 - nog fl ink op achteruit gegaan. Overvolle, 
slecht onderhouden en afgeschafte treinen, da-
gelijkse vertragingen, gebrekkige informatie voor 
de klant, politieke benoemingen, de almacht en de 
stakingsterreur van spoorvakbonden: de pendelaar 
is altijd de dupe. En beterschap is niet meteen in 
zicht. Intussen bengelt de NMBS, met een schul-
denberg van 3 miljard euro, op de rand van het 
faillissement. Het ‘Sabena-scenario’ doemt op.
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Hubert Henderickx
Begin augustus overleed Hubert Henderickx op 78-jarige leeftijd. 
Hubert was een uit Limburg uitgeweken Luikenaar die al meer 
dan twintig jaar in het centrum van Koekelberg woonde. Van 2001 
tot 2006 zetelde hij daar voor het Vlaams Belang in de gemeente-
raad. Die functie hernam hij uiteindelijk opnieuw in 2010. Hubert 
was er de man niet naar om vanop de zijlijn toe te kijken: hij stond 
voor zijn overtuiging en handelde ernaar.

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

In memoriam

7

Panic Room

Herman Van Rompuy - de 
zogenaamde ‘president 
van Europa’ - liet in zijn 
villa een ‘panic room’ 
installeren. Dat is een 
ondoordringbare bunker 
waarin miljonairs of pre-
sidenten kunnen vluchten 
bij een aanval door gang-
sters of terroristen. Het 
gegeven was al voer voor 
spannende Hollywood-
fi lms. In de fi nanciële 
wereld grijpt de paniek 
om zich heen, na nieuwe 
alarmerende cijfers over 
de budgettaire toestand 
van Griekenland, Portu-
gal en Italië. ‘Niks aan de 
hand’ kakelt Van Rompuy 
in houthakkers-Engels. 
Misschien moeten ze de 
man even opsluiten in zijn 
‘panic room’ om weer tot 
zijn verstand te komen…

Kaviaarsocialisten

689.000 euro. Per jaar. Dat zou Luc Van den Bos-
sche krijgen als voorzitter van de raad van bestuur 
van Brussels Airlines. Dat bedrag zou ook op de 
rekening van een bedrijfje worden gestort. Kwestie 
van de personenbelastingen te omzeilen. Zeg maar: 
ontduiken. Na berichten in de pers, zag VDB af 
van de job en zoekt hij andere oorden op. Fer-
nand Koekelberg wil nog even baas van de politie 
blijven. Ondanks nieuwe fraude-berichten en een 
aanklacht wegens verkrachting. Ook Didier Bellens 
zit in slechte papieren. De topman van Belgacom 
(wedde: 2,5 miljoen euro per jaar) zou een zak-
centje bijverdiend hebben bij de malafi de verkoop 
van een Belgacom-gebouw. Van den Bossche, 
Bellens en Koekelberg komen stuk voor stuk uit 
de stal van de socialisten. En wie de kat bij de melk 
zet… Of is het kaviaar?
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Vraaggesprek
over de oprichting

van de Vlaamse
Solidaire Vakbond.

8
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 “De drie zuilvakbonden 
zijn zowat de laatste 
verdedigers van Laken. 
Tijd voor verandering”

Vraaggesprek

Aan de vooravond van 11 juli 2011 vond in het Vlaams 
Parlement een opmerkelijke bijeenkomst plaats: zo’n 15 
Vlaamsnationalisten richtten er de ‘Vlaamse Solidaire Vakbond’ 
(VSV) op, een Vlaamsnationaal antwoord op de drie bestaande 
zuilvakbonden ABVV, ACV en ACLVB. Het initiatief gaat uit van 
Vlaams Belangers, en wij zochten er enkele op: voorzitter Rob 
Verreycken, kamerlid Guy D’haeseleer, Vlaams parlementslid 
Linda Vissers en kamerlid Peter Logghe. 

Een nieuwe vakbond? Wat is daarvoor 
de aanleiding?

Rob: Zoals bekend hebben de drie zuil-
vakbonden ACV, ABVV en ACLVB de 
oorlog verklaard aan het Vlaams Belang, 
door honderden van onze mensen uit te 
sluiten als lid. De voorbije jaren heeft de 
Vakbondscel van het Vlaams Belang die 
mensen geholpen, en tegelijk de bonden 
het vuur aan de schenen gelegd. Het boek 
‘Welkom in Vakbondistan’ geeft daarvan 
een overzicht. Maar intussen kregen we 
wel van vele mensen de vraag: hoe moet 

het nu verder, en wat is het alternatief 
voor de belgicistische bonden?

Guy: De start van de VSV mag niet los 
gezien worden van de communautaire 
context. Uit de verkiezingsuitslag is ge-
bleken dat de Vlamingen schoon genoeg 
hebben van de belgicistische koers van 
CD&V, Open VLD en SP.a. Maar achter 
de schermen zijn het uitgerekend de drie 
vakbonden die hun vele geld en invloed 
gebruiken om die partijen in een belgi-
cistische richting te dwingen. De bonden 
in dit land zijn zowat de laatste verde-
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Vraaggesprek

duur fraudegevoelig systeem van syndi-
cale premies. Het resultaat is dat de bon-
den in België niet meer het belang van 
de werknemers verdedigen, maar enkel 
hun eigen belang. Elke wijziging aan het 
rotte Belgische status-quo bedreigt hun 
voorrechten en hun geld.

Linda: De wijze waarop de bonden in dit 
land op elk niveau belastinggeld binnen-
rijven is onwaarschijnlijk. Ik stel in het 

Vlaams Parlement bijvoorbeeld al ge-
ruime tijd vragen over de manier waarop 
in de Vlaamse Maatschappij voor Wa-
tervoorziening (VMW) Vlaams belas-
tinggeld als geld voor ‘vorming’ wordt 
uitgedeeld aan de bonden, die daarmee 
vervolgens plezierreisjes en feestjes or-
ganiseren. En dat terwijl elke vakbond al 
een peperdure ‘vormingsinstelling’ heeft 
die ook al rijkelijk gesubsidieerd wordt! 

digers van Laken geworden; het protest 
daartegen moet dus opgevoerd worden, 
het is tijd voor verandering.

Daarmee zitten we meteen bij de kern 
van de zaak: hoe is die belgicistische 
houding van de bonden te verklaren?

Rob: In het naoorlogse België is een 
systeem ontstaan waarbij aanvankelijk 
vooral ACV en ABVV, later aangevuld 

met het kleine ACLVB, steun verlenen 
aan de zittende regering van de bevrien-
de partijen, CD&V, SP.a en Open VLD, 
in ruil voor enorme voorrechten en mas-
sa’s belastinggeld. Dat is uitgemond in 
een peperduur systeem dat uniek is in 
Europa: 200 miljoen euro ‘administra-
tiekosten’ per jaar voor de uitbetaling 
van werkloosheidsgeld, een monopolie 
op de syndicale verkiezingen, een peper-

“
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De wantoestanden zijn duidelijk, maar 
ook op Vlaams niveau durven en willen 
CD&V, Open VLD en SP.a daaraan niet 
raken.

Veel kritiek dus op de vakbonden, 
maar is er dan wel plaats voor de te-
rechte sociale verzuchtingen van de 
Vlaamse werknemers? 

Rob: Wij zijn tegen de wanpraktijken 

van deze bonden in dit België, maar wij 
zijn niet tegen een vakbond an sich. Dat 
werknemers zich verenigen voor wel-
vaart en welzijn voor iedereen is legi-
tiem. Denk maar aan de vakbond Soli-
darnosc in Polen, die mee aan de basis 
heeft gelegen van de val van het com-
munisme in Oost- en Midden-Europa. 
Vakbonden kunnen dus wel degelijk een 
positieve rol spelen.

Peter: In de statuten van de VSV heb-
ben we duidelijk ingeschreven dat we de 
klassenstrijd zoals die gepromoot wordt 
door het socialisme afwijzen, maar tege-
lijk ook de maatschappelijke ontwrich-
ting zoals die veroorzaakt wordt door het 
liberalisme. De mislukte Schengenzone 
zonder binnengrenzen die massale ille-
gale immigratie vergemakkelijkt, de fail-
liete euro die ervoor zorgt dat de werk-

nemers in de noordelijke landen mogen 
betalen voor de failliete regeringen in het 
zuiden: dat zijn de nieuwe uitdagingen 
waar een vakbond in het belang van de 
werknemers tegen moet opkomen.

Wat gaat de VSV de komende maan-
den doen?

Guy: De oprichting van de VSV moet 

“
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Vraaggesprek

vooral gezien worden in de aanloop naar 
de sociale verkiezingen van mei 2012. 
In alle grotere bedrijven kunnen werk-
nemers dan hun afgevaardigden kiezen, 

maar alleen in België hebben CD&V, 
Open VLD en SP.a de wet zo geschre-
ven, dat alleen hun monopoliebonden 
kandidaten kunnen voordragen. Om dat 
aan te klagen willen we symbolisch als 
vakbond kandidaten voordragen om het 
monopolie te doorbreken. Die kandi-
daatstellingen zijn op dit ogenblik wette-
lijk helaas ongeldig, maar we willen dat 
monopolie aanvechten via procedures, 
desnoods tot bij het Europees mensen-
rechtenhof. In 2008 hebben we dat ge-
daan namens honderden individuele Vla-
mingen, nu willen we dat doen namens 
een vakbond.

Rob: Tegelijk gaan we internationale 
contacten leggen. Uit de procedures van 
de voorbije jaren is gebleken dat de Bel-
gische rechters wel bereid zijn concrete 

financiële benadelingen van Vlaamse 
werknemers te beëindigen; zo is op onze 
eis de benadeling van niet-gesyndiceer-
de bouwvakkers veroordeeld en gestopt. 
Maar de Belgische rechters blijken niet 
bereid vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van vereniging te laten prime-
ren op de wetgeving die ACV, ABVV en 
ACLVB bevoordeelt; dat zal dus moeten 
aangevochten worden met een omweg 
via het buitenland.

Is de VSV de vakbond ‘van het Vlaams 
Belang’, en kunnen mensen lid wor-
den? 

“
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Linda: De VSV wordt gestart met de 
sympathie van het Vlaams Belang, laat 
daar geen enkele twijfel over bestaan. 
Dat het Vlaams Belangers zijn die dit 
initiatief nemen, daar zijn we trots op. 

Maar de VSV is méér dan ‘de vakbond 
van het Vlaams Belang’: we hopen te 
gaan samenwerken met andere al be-
staande kleine onafhankelijke bonden, 
en een netwerk op te bouwen van vrij-
willigers en medewerkers om informatie 
en advies uit te wisselen. Je hoeft geen 
Vlaams Belang-lid te zijn om met ons 
mee te doen.

Rob: Tegelijk willen we geen valse ver-
wachtingen wekken. De drie zuilvak-
bonden hebben een kantorennetwerk, 
duizenden personeelsleden, miljarden 
euro’s in kas... We zijn dus eerlijk tegen 

de mensen: wij kunnen op dit ogenblik 
niet de diensten verlenen die een zuil-
vakbond wel kan verlenen. Rome is ook 
niet op één dag gebouwd... Daarom wer-
ven we op dit ogenblik geen leden en 
vragen we ook geen lidgeld. We zoeken 
wel sympathisanten en medewerkers. 

“
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Nummer één!

Hoewel sommige media 
hun uiterste best doen om 
de inzet van de parle-
mentsleden van het Vlaams 
Belang te negeren of te 
minimaliseren, tonen de 
statistieken steevast aan 
dat onze partij de meest 
actieve politici in haar 
rangen heeft. Zo blijkt uit 
de meest recente cijfers 
van de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers dat 
Gerolf Annemans op de 
derde plaats staat - als 
eerste Vlaming - wat het 
aantal ingediende voorstel-
len betreft. In de ranglijst 
van zowel de schriftelijke 
als de mondelinge vragen 
doet Peter Logghe het 
zelfs nog beter. Logghe 
staat, met 617 schriftelijke 
en 183 mondelinge vragen 
op een jaar tijd, afgetekend 
op de eerste plaats. Wat 
de mondelinge vragen 
betreft, staat Tanguy Veys 
op nummer twee. 

Vergroening 
autofi scaliteit

Vanaf 1 januari 2012 zal de 
Vlaamse regering de ‘ver-
groening’ van de Belasting 
op Inverkeerstelling (BIV) 
invoeren. In de praktijk 

gaat het echter om een 
regelrechte belastingver-
hoging die de gewone Vla-
ming het hardst zal treffen. 
De minder kapitaalkrachti-
ge Vlaming die een recente 
tweedehandswagen of 
een kleine stadswagen wil 
aanschaffen, zal fl ink wat 
meer BIV moeten betalen. 
Tot zes keer meer dan nu 
het geval is! Automobilis-
tenvereniging VAB noemde 
het plan al niet conse-
quent, onduidelijk, asociaal 
en dus onaanvaardbaar. 
De Vlaams Belang-fractie 
heeft, bij monde van Filip 
Dewinter en Marleen 
Van den Eynde, aange-
kondigd 
zich te 
verzetten 
tegen de 
decretale 
invoering 
van deze 
nieuwe BIV. Onze partij 
wil geen verkapte be-
lastingverhoging maar is 
voorstander van een posi-
tief stimuleringsbeleid, met 
onder andere de invoering 
van een schrootpremie. 

Veiligheid 
motorrijders

Kamerlid Tanguy Veys 
peilde bij minister van 

Financiën 
Reynders 
naar zijn 
standpunt 
over de 
be-
lofte van 
staatssecretaris Etienne 
Schouppe om de btw op 
veiligheidskledij en de 
verplichte helmen voor 
motorrijders van 21% 
naar 6% te verlagen. In 
het kader van de veilig-
heid zou dat namelijk een 
uitstekend signaal zijn. 
Reynders maakte er zich 
echter heel makkelijk 
vanaf, door te verwijzen 
naar een Europese richtlijn 
die een beperkte lijst van 
categorieën van goederen 
en diensten omvat waarop 
de lidstaten een verlaagd 
btw-tarief mogen toepas-
sen. Veiligheidskledij en 
helmen voor motorrijders 
zijn hierin niet opgeno-
men, dus kan volgens 
Reynders een btw-verla-
ging onmogelijk in over-
weging worden genomen. 
Tanguy Veys wees Reyn-
ders er fi jntjes op dat hij 
als minister op Europees 
vlak altijd een wijziging kan 
bepleiten. In afwachting 
daarvan stelde hij voor dat 
Reynders op fi scaal vlak 
initiatieven neemt zodat 

Uit de parlementen
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de verplichting niet alleen 
een fi nanciële belasting 
zou betekenen voor de 
motorrijders, maar dat 
vooral de veiligheid zou 
primeren. Want daar 
draait het tenslotte om!

Vlamingen buiten!

Onlangs hekelde VOKA-
voorzitter Luc De Bruyc-
kere het slechte bestuur 
van Brussel en stelde hij 
terecht dat onze hoofd-
stad een anti-Vlaamse stad 
aan het worden is. Genoeg 
voor Brussels minister-
voorzitter Charles Picqué 
(PS) om De Bruyckere een 
leugenaar en een imbeciel 
te noemen. Meer zelfs: “A 
ce genre de Flamand (…) 
je dis: ‘Vlamingen buiten!”, 
verklaarde de PS’er in een 
interview. Het is niet de 
eerste keer dat Picqué de 
Vlamingen beledigt. Voor 
Brussels Parlementslid 
Dominiek Lootens is de 
maat dan 
ook meer 
dan vol. 
“Met zijn 
rabiaat an-
ti-Vlaams 
discours 
waarbij hij als een soort 
Brusselse Fidel Castro 
iedere vorm van Vlaamse 

kritiek als staatsgevaarlijk, 
idioot en leugenachtig 
afschildert, kan hij niet lan-
ger fungeren als minister-
voorzitter voor alle Brus-
selaars”, aldus Lootens. 
Charles Picqué zou dus 
beter ontslag nemen uit 
zijn functie. Brussel is niet 
gebaat bij een hooghartige, 
anti-Vlaamse minister-
voorzitter. 

Nepagenten 

In de Kamer kwam Peter 
Logghe van minister 
Turtelboom te weten dat 
het aantal criminele feiten 
gepleegd door nepagenten 
in een jaar tijd verdub-
beld is. Vorig jaar werden 
549 feiten geregistreerd, 
terwijl er dat in 2009 
‘slechts’ 286 waren. De 
voornaamste slachtoffers 
zijn nog steeds bejaarden. 
De buit kan oplopen van 
enkele honderden tot 
meer dan 100.000 euro. In 
één op vijf gevallen wordt 
een vorm van geweld of 
bedreiging gebruikt, zoals 
het in bedwang houden 
van slachtoffers of het 
toebrengen van slagen. 
Het Vlaams Belang heeft 
al meerdere veiligheids-
campagnes gevoerd, zoals 
‘Veilig Ouder Worden’, 

waarin deze problematiek 
ter sprake kwam. Belang-
rijk is om, indien iemand 
beweert agent te zijn, een 
legitimatiebewijs te vragen. 
Personen die weigeren, 
laat u eenvoudigweg niet 
binnen.

Afschaffi ng 
racismewet

Zoals bekend, werd Geert 
Wilders vrijgesproken van 
‘groepsbelediging’, ‘discri-
minatie’ en ‘aanzetten tot 
haat tegen moslims’. Filip 
Dewinter feliciteerde 
Geert 
Wilders 
en noem-
de het 
oordeel 
van de 
rechtbank 
“een overwinning voor de 
vrije meningsuiting en de 
democratie.” De senator 
noemde de muilkorfwet-
ten overbodig en nutte-
loos, en de uitspraak van 
de Nederlandse rechtbank 
is een signaal dat het 
debat over de islam overal 
in Europa moet kunnen 
gevoerd worden. Ook is 
de uitspraak een scherpe 
vingerwijzing aan het adres 
van de Belgische justitie 
die een politiek proces 
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tegen onze partij heeft 
gevoerd en ons mond-
dood trachtte te maken. 
Om die reden diende Filip 
Dewinter in de Senaat een 
wetsvoorstel in voor de 
afschaffi ng van de huidige 
wet op het racisme. 

Franstalige 
insinuaties 
weerlegd

Na een maandenlange 
reeks hoorzittingen heeft 
de ‘Werkgroep belast met 
het onderzoek naar het 
taal(on)evenwicht bij het 
leger’ haar werkzaamhe-
den afgerond. De werk-
groep werd opgericht op 
vraag van FDF-Kamerlid 
en burgemeester van 
Linkebeek Damien Thiéry, 
die per se wilde aantonen 
dat de Franstaligen in het 
leger gediscrimineerd 
worden. Niets blijkt echter 
minder waar. Zo is de aan-
wervingspolitiek van het 
leger strikt gebaseerd op 
de 60/40 verhouding tus-
sen Vlamingen en Fransta-
ligen. Daarnaast bleek ook 
dat de taalexamens voor 
hogere offi cieren correct 
verlopen. Het slaagper-
centage voor de taalexa-
mens bij Nederlandstalige 
kandidaten ligt simpelweg 

hoger dan bij Fransta-
lige kandidaten, wat de 
Franstaligen nu eenmaal 
enkel aan zichzelf te wijten 
hebben. Kamerlid Annick 
Ponthier 
diende 
een wets-
voorstel 
in dat de 
toevoe-
ging van 
het jaarlijkse verslag 
betreffende het taaleven-
wicht in het leger aan 
de beleidsnota van de 
minister bepleitte, zo-
dat een tijdverspillende 
werkgroep overbodig 
wordt. Het voorstel werd 
echter verworpen door 
de meerderheid, die de 
instandhouding van het 
cordon sanitaire blijkbaar 
belangrijker vindt dan een 
effi ciënte werking van het 
parlement. 

Vlaanderen 
strengst aangepakt

In de Senaat vroeg Anke 
Van dermeersch de sta-
tistieken 
op betref-
fende het 
aantal 
belasting-
plichtigen 
dat in 

2010 geen aangifte van 
zijn personenbelasting 
indiende. Verhoudingsge-
wijs is Vlaanderen de beste 
leerling van de klas, met 
slechts 3% belastingplich-
tigen die geen aangifte in-
dienden. In Wallonië is dit 
dubbel zoveel (6,24%) en 
in Brussel zelfs meer dan 
het driedubbele (10,56%). 
Vlaanderen wordt echter 
wel het strengst aange-
pakt. Vijftien procent van 
de Vlamingen die geen aan-
gifte indiende, kreeg een 
aanslag van ambtswege. In 
Wallonië was dat slechts 
10% en in Brussel amper 
6%. Hoewel de cijfers nog 
onvolledig zijn, is de trend 
duidelijk. Naar aanleiding 
van deze zoveelste scheef-
trekking, pleitte Anke 
Van dermeersch voor 
een grondig onderzoek 
naar de wijze waarop de 
verschillende gewestelijke 
directies omspringen met 
het opleggen van ambts-
halve aanslagen. Indien dit 
niet op objectieve gronden 
gebeurt, blijft de Vlaming 
opdraaien voor het lakse 
beleid in Wallonië. 

Kiesdecreet 
goedgekeurd

Na een zeer chaotische 

Uit de parlementen
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zitting, waarin de Vlaamse 
meerderheid het maar 
niet eens raakte, werd het 
nieuwe kiesdecreet uitein-
delijk toch goedgekeurd. 
En dat was enkel en alleen 
te danken aan het Vlaams 
Belang. Onze partij had 
zich bereid verklaard om 
het decreet - dat onder 
meer voorziet in een ver-
mindering van het aantal 
provincieraadsleden - te 
steunen op voorwaarde 
dat de meerderheid de 
voorziene provinciale 
kiesdrempel zou laten 
vallen. Zo geschiedde, en 
het Vlaams Belang zorgde 
daarmee niet enkel voor 
een noodzakelijke twee-
derdemeerderheid, maar 
meteen ook voor een 
breuk binnen de Vlaamse 
meerderheid. Dankzij onze 
partij wordt het aantal 
provincieraadsleden einde-
lijk verminderd én wordt 
er geen ondemocratische 
kiesdrempel ingevoerd. 

IJzeren Rijn

In de Kamer werd een 
resolutie goedgekeurd in 
verband met de IJzeren 
Rijn, de (oude) spoor-
wegverbinding tussen 
Antwerpen (de haven) en 
het Duitse Ruhrgebied. 

Vlaanderen en Duitsland 
pleiten al jaren voor 
de heropening van de 
spoorlijn, maar omdat het 
traject in Nederland door 
een natuurgebied loopt, 
liggen onze noorderburen 
dwars. De gestemde re-
solutie voorziet in nieuwe 
gesprekken, gecoördineerd 
door de premier. Volks-
vertegenwoordigers 
van alle partijen onder-
tekenden de resolutie, 
ook Bert Schoofs. Dat 
zorgde 
echter 
voor 
paniek 
binnen de 
traditione-
le partijen. 
SP.a, Open VLD en CD&V 
trokken snel hun hand-
tekening in en dienden 
prompt een eigen resolu-
tie in met identiek hetzelf-
de voorstel. Het Vlaams 
Belang keurde de resolutie 
goed, maar Bert Schoofs 
onthield zich uit protest 
tegen deze bedenkelijke 
gang van zaken. Wordt er 
werkelijk iemand beter 
van deze dwaze spelletjes?

Linkse agressie

Europarlementslid Philip 
Claeys heeft aangekon-

digd de 
Europese 
Commis-
sie aan 
de tand 
te voe-
len over 
de subsidiëring van de 
vzw ‘GetBasic’, die nauw 
samenwerkt met de linkse 
website DeWereldMorgen. 
Op deze site verscheen 
onlangs een tekst waarin 
opgeroepen werd Euro-
pees Parlementslid Jean-
Luc Dehaene te ontvoe-
ren, samen met alle leden 
van de Europese Commis-
sie. “Men mag gekant zijn 
tegen alles waar Jean-Luc 
Dehaene of de Europese 
Commissie politiek voor 
staan, maar oproepen tot 
hun ontvoering is duidelijk 
oproepen tot het plegen 
van misdrijven en geweld 
en dat is volstrekt ontoe-
laatbaar”, aldus Claeys. “Ik 
vraag de Europese Com-
missie volledige uitleg over 
deze subsidiëring en de 
gevolgen die zij verbindt 
aan deze ontoelaatbare 
linkse oproep tot agressie 
tegen leden van de Eu-
ropese commissie en het 
Europees parlement.”
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 Inbuvable!

Nota-Di Rupo

Wat Di Rupo begin juli presen-
teerde, was geen ‘evenwichtig 
compromis’, maar een zuur 
brouwsel dat voor Vlaanderen 
absoluut onverteerbaar is. 

Net voor het ter perse gaan van ons 
vorige nummer stelde Di Rupo 
zijn langverwachte nota voor. Al 

snel werd duidelijk dat het werkstuk van 
de Franstalige kandidaat-premier voor 
Vlaanderen absoluut geen basis kon vor-
men voor verdere onderhandelingen. Om 
te beginnen kon zelfs een blinde zien dat 
de nota-Di Rupo mijlenver verwijderd 
bleef van de Octopusnota van de Vlaamse 
regering die door álle Vlaamse onderhan-
delende partijen als basis was gesteld. 
Concreet blijven in de nota van Di Rupo 
alle Franstalige taboes overeind. Van de 
door Vlaanderen gevraagde ‘Coperni-
caanse omwenteling’ of ‘systemische 
hervorming’ is hoegenaamd geen sprake. 
Toch heeft CD&V erin toegestemd aan te 
schuiven aan de onderhandelingstafel.

Borrelnootjes
De overdracht van bevoegdheden naar 
Vlaanderen wordt voorgesteld als een gi-
gantische stap voorwaarts. Niets is minder 
waar. Van homogene bevoegdheidspak-
ketten is geen sprake, en de belangrijkste 
hefbomen blijven hoe dan ook op Bel-
gisch niveau geregeld. Van een echte fis-

cale autonomie is al evenmin sprake. In 
plaats van de volle bevoegdheid inzake de 
personenbelasting over te hevelen - zoals 
overigens gevraagd werd in de Vlaamse 
resoluties - moet Vlaanderen het doen met 
wat op- en afcentiemen op de bestaande 
Belgische belasting.

Om de overheidsfinanciën te saneren 
wordt Vlaanderen ook nog eens vriende-
lijk verzocht 2,8 miljard te besparen, ter-
wijl wij de enigen zijn die een begroting 
in evenwicht hebben. De begroting van de 
Belgische, Waalse en Brusselse regering 
zit al jaren zwaar in het rood. Spaarzaam-
heid wordt in dit land niet beloond. Inte-
gendeel. 

Groot-Brussel
Voor de logische splitsing van BHV dien-
de Vlaanderen geen prijs te betalen, aldus 
de Vlaamse partijen een paar jaar geleden. 
Ook hier is het tegendeel waar. Om te be-
ginnen, komt er geen volledige splitsing 
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoor-
de, aangezien de zes faciliteitengemeen-
ten deel zullen uitmaken van zowel de 
Brusselse als de Vlaamse kieskring. De 
faciliteiten in ‘De Zes’ worden uitgebreid 
en de omzendbrief-Peeters verdwijnt in de 
prullenmand, terwijl de bevoegdheid van 
de Vlaamse overheid inzake de benoe-
ming van de burgemeesters wordt uitge-
hold. Het spreekt voor zich dat de zes faci-
liteitengemeenten hiermee verder worden 
losgewrikt uit Vlaanderen en een nieuwe 
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stap wordt gezet in de richting van hun an-
nexatie door Brussel.

Alsof dit nog niet volstaat, wordt er ook 
een ‘grootstedelijke gemeenschap’ in het 
vooruitzicht gesteld, die bevoegdheden 
zal hebben inzake werkgelegenheid, eco-
nomie, openbare werken, mobiliteit en 
milieu. Alle gemeenten in de brede om-
trek van Brussel, dus ook de gemeenten 
zonder faciliteiten, zullen vrij kunnen toe-
treden. Dat komt neer op het creëren van 
de stoutste droom van de Franstaligen: ‘le 
très grand Bruxelles’. 

‘Brussel Frans’
De voornemens voor een betere tweeta-
ligheid in Brussel zijn oogverblinding: de 
verplichte tweetaligheid voor aangestel-

den van de lokale besturen (met inbegrip 
van OCMW’s, politie, ziekenhuizen, …) 
wordt afgeschaft. Het jarenlang illegaal 
omzeilen van de taalwetgeving door de 
Franstalige lokale bewindslui wordt met 
klinkende munt gehonoreerd. 

Bovenop al deze compensaties krijgen de 
Franstalige partijen hun lang verhoopte 
extra geld voor Brussel (liefst 461 miljoen 
euro per jaar) dat vooral door de Vlamin-
gen zal moeten opgehoest worden. Het 
gaat bovendien om een blanco cheque 
vermits deze nieuwe jaarlijkse geldstroom 
niet wordt gekoppeld aan enige voorwaar-
de. 

Slotsom: de Vlamingen, in het bijzonder 
in de Vlaamse Rand en Brussel, zijn meer 
dan ooit het kind van de rekening. Bij de 
CD&V heeft Kris Peeters het onderspit 
moeten delven voor diegenen die het Bel-
gische belang weer hoger stellen dan het 
Vlaams belang. 

VLAAMS-BRABANT
GEEN PASMUNT
VOOR BELGIË !
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 Peperdure euroramp

Crisis in Europa

Toen de euro in 2002 werd in-
gevoerd stond de politieke eli-
te te juichen van plezier. Nog 
geen 10 jaar later betaalt een 
Vlaams gezin van vier jaar-
lijks meer dan 1000 euro, voor 
Griekenland alleen...

Dehaene, Verhofstadt, Van Rompuy: 
hun vreugde was bij de komst van 
de euro unaniem. En de kritiek-

loze media liepen hen achterna. ‘De in-
voering van de euro zal de prijzen voor de 
mensen niet doen stijgen’, zo klonk het. 
‘En de welvaart en de financiële stabili-
teit zullen alleen vergroten.’ Wie daaraan 
durfde twijfelen was een euroscepticus, ja 
zelfs een boze nationalist.

De invoering van de euro nam vanuit een 
federalistische EU-utopie bewust de na-
tionalistische tussenschotten van de nati-
onale munteenheden tussen de nationale 
economieën weg. Leuk voor een toerist 
om minder muntjes in de portefeuille te 
hebben, maar het zorgde er ook voor dat 
geld lenen in pakweg Ierland en Grieken-
land even goedkoop werd als in Duitsland. 
Het gevolg was leningwoede en bouw-
gekte - tot de zeepbel uiteenspatte. Eerst 
ging Ierland voor de bijl, daarna Portugal, 
en - vooral - Griekenland. Cyprus, Italië 
of Spanje is wellicht de volgende in het 
rijtje. Het water stroomt nu in alle com-

partimenten binnen - en het zal blijven 
stromen, zolang men niet durft toegeven 
dat de euro mislukt is.

Vlaamse melkkoe
De voorbije maanden hebben verstandige 
mensen opgeroepen om een begeleid ver-
trek van Griekenland uit de Eurozone mo-
gelijk te maken, maar het mocht niet ba-
ten. Om het gezicht van de Europese elite 
te redden die ons de euro heeft opgedron-
gen, en roekeloze banken als ACV-bank 
Dexia te redden, is er voor 2011 nog maar 
eens een ‘reddingspakket’ goedgekeurd, 
waarvan 3,7 procent te betalen door de 
‘Belgische’ belastingbetalers.

De Europese fractie van het Vlaams Be-
lang heeft de schokkende kostprijs bere-
kend: 259 euro per ‘Belg’ in 2011. Als 
bovendien rekening gehouden wordt met 
het feit dat Vlaanderen met Brussel in dit 
land voor 71 procent de federale schatkist 
vult, dan betekent dit dat elke inwoner 
van Vlaanderen en Brussel liefst 271 euro 
mag betalen, terwijl een Waal maar 232 
euro betaalt. Een doorsnee gezin van vier 
Vlamingen betaalt dit jaar voor Grieken-
land dus liefst 1084 euro…

Een eerder steunpakket in 2010 kostte ook 
al eens 278 euro per Vlaming en dus meer 
dan 1000 euro per Vlaams gezin. De eu-
roramp in Griekenland heeft elk Vlaams 
gezin van vier personen nu dus al meer 
dan 2000 euro gekost.
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Exit Griekenland?
Bij dat alles gaan tal van economen en 
specialisten ervan uit dat Griekenland 
vroeg of laat failliet zal gaan, waardoor al 
dit geld definitief verloren zal zijn… “Wij 
willen Vlaams geld in Vlaamse handen”, 
klinkt het bij Europees parlementslid Phi-
lip Claeys. “Door van de EU een trans-
ferunie naar onzalig Belgisch model te 
maken, vergooien de traditionele politici 
de welvaart van deze en toekomstige ge-
neraties. Voor het Vlaams Belang mag een 
uitstap van Griekenland en andere zuider-
se landen uit de euro géén taboe zijn.”

Ook in de Kamer is het Vlaams Belang de 

énige kritische stem. Er is niets opgelost, 
zo stelde Kamerlid Hagen Goyvaerts: “Als 
boutade zou men kunnen stellen dat de 
Eurotop de fles Ouzo alleen een paar me-
ter (een paar jaar) verder heeft geschopt.” 

“Voor Griekenland is de euro een blok aan 
het been. De euro belemmert het Griekse 
economische herstel, het heeft geen con-
currentiële economie en een te dure munt. 
Ik ben zeer benieuwd wanneer men over 
de exit van Griekenland uit de euro zal 
spreken en er terug over de invoering van 
de Drachme zal gesproken worden. Voor 
het Vlaams Belang is een tijdelijk ‘Acro-
polis Adieu’-scenario de enige echte op-
lossing zowel voor de stabiliteit in de eu-
rozone als voor de Grieken zelf.” 

VBM 2011-09.indd   21 18/08/11   10:32



2222

Zogezegd

“In ons land ontsnappen vijfmaal meer gevangenen uit de nor dan in Nederland. 
Vijfmaal meer! 117 in België, 24 in Nederland in de periode 2006-2010. Als dit aantal 
zo massaal verschilt, is dat geen toeval meer. De misdaad en de misdadigers zijn niet 
zo sterk verschillend in die landen. Het zit dus in het beleid.”

Journalist Guy Tegenbos

in , 2 augustus 2011

“Formateur Di Rupo wil zijn pappenheimers na hun maand vakantie eerst even 
onder vier ogen spreken voor hij aan de onderhandelingen met acht begint. Is er 
dan niemand die hem erop durft te wijzen welke potsierlijke indruk dit maakt? Niet 
zozeer op de fi nanciële markten, maar op de de modale Brusselaar, Waal of Vlaming 
met zijn twee weken zomervakantie? (...) De eerste onderhandelaar die straks nog 
het woord hoogdringendheid in de mond neemt, verdient hoongelach.”

Redacteur Jan Segers

in , 8 augustus 2011

“De kopjes onder de Britse relschoppers kleuren zwart, het protest in de (Franse) 
banlieus was Noord-Afrikaans getint en als er in België een auto in brand wordt 
gestoken, gebeurt dat in de migrantenwijken.”

Journaliste Sofi e Vanlommel

in , 10 augustus 2011.
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De toekomst is verzekerd

Een dertigtal enthousiaste VBJ’ers trok deze zomer voor 
een intensieve maar leerrijke vormingsweek naar het 
mooie Kroatië. Alle aanwezigen kunnen getuigen dat 

deze editie van de traditionele zomeruniversiteit meer dan ge-
slaagd is, zowel op gebied van kwaliteit als op vlak van sfeer 
en kameraadschap!

Tussen de talrijke theoretische sessies door werd in groepjes 
vol overgave gewerkt aan de zogenaamde ‘Rode Draad’. Da-
gelijks werden daarbij ijverig persmededelingen geschreven, 
pamfl etten ontworpen en zelfs persconferenties gegeven in 
de hoop om daags nadien de VBJ-gelegenheidskrant te halen. 

Op de volgende bladzijden van dit magazine vindt u een ge-
detailleerd (foto)verslag van de geslaagde zomeruniversiteit. 
Wij stellen vast dat het aantal jongeren dat zich hiervoor 

engageert jaar na jaar toeneemt. En dat er veel 
potentieel te bespeuren valt, ook bij de talrijke 
nieuwelingen dit jaar, verbaast ons allerminst. 
Het bevestigt wat we bij VBJ reeds wisten: de 
jeugd staat klaar!

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren
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Vlaams Belang Jongeren

Van bij de eerste dag werd de zomeruni-
versiteit ijverig ingezet. ‘s Morgens ver-
trok de groep te voet naar het centrum van 
Knin om een bezoek te brengen aan het 
tweede grootste fort van Europa. Op deze 
historische plaats werden in 1688 de Tur-
ken defi nitief verjaagd uit de regio en in 
1995 hees het Kroatische bevrijdingsleger 
er in bijzijn van president Franjo Tudman 
en generaal Ante Gotovina de vlag van het 
onafhankelijke Kroatië. Met een adem-
benemend vergezicht op de achtergrond, 
wierp Filip Dewinter een blik op de toe-
nemende islamisering van het Westen. 

Terug aangeko-
men in het hotel 
stonden na het 
middagmaal nog 
twee sessies op 
het programma 
waarbij de ge-
schiedenis van 

Kroatië uitgebreid aan bod kwam. Rob 
Verreycken gaf toelichting vanaf de 
burgeroorlog, terwijl 
Vlaams parlementslid 
Jan Penris zich toe-
legde op de geschie-
denis daarvoor.

De goedgevulde dag 
werd afgesloten met 
een gesmaakte proeverij van de voor-
naamste streekproducten. 

Kamerlid Rita De Bont wist op de twee-
de dag meteen de VBJ’ers te boeien met 
de geschiedenis van de Zuid-Afrikaners, 
vanaf de komst van de Nederlandse koop-
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mannen in de zeventiende eeuw tot aan 
het einde van de Apartheid. De voorma-
lige voorzitster van de Vlaams Volksbe-
weging is dan ook ervaringsdeskundige. 
Ze woonde immers met haar gezin enkele 
jaren in Zuid-Afrika.

Daarna gaf Frederik Pas, 
beter bekend als huiscar-
toonist Fré, een overzicht 
van het gebruik van propa-
gandatechnieken door de 
eeuwen heen. Onder meer 
de Griekse sofi sten, de missionering in de 
Nieuwe Wereld, Thomas More en uiter-
aard Machiavelli kwamen aan bod. In een 
tweede luik ging Fré nader in op verschei-
dene propagandatechnieken die we kun-
nen gebruiken in de praktijk.

Na het middageten 
nam Tomislav Su-
nic, voormalig diplo-
maat voor Kroatië in 
Brussel en professor 
aan de Universiteit 
van California, het 
woord. Hij belichtte 
de nationalistische 
strijd van de Kroaten, 
die los wilden komen 
van het door Serviërs gedomineerde Joe-
goslavië. In 1991 sprak 94% van de Kro-
aten zich in een referendum uit voor on-
afhankelijkheid. Prof. Sunic sprak tevens 
zijn steun uit voor de Vlaamse onafhanke-
lijkheidsbeweging en beantwoordde enke-
le vragen van de VBJ’ers over identiteit.

Als laatste spreker van de dag mocht 
Vlaams parlementslid Wim Van Dijck 
VBJ onderhouden over de verschillende 
communicatiemiddelen die gebruikt kun-

nen worden om 
onze boodschap 
kenbaar te ma-
ken.

Om de leerrijke 
dag af te sluiten, 
trok de groep ter 
ontspanning naar 
het centrum van 
Knin. 

Paul Meeus startte de 
derde dag van de zomer-
universiteit met een uit-
gebreide sessie over Joris 
Van Severen en het Ver-
dinaso. Hij toonde unieke 
fi lmfragmenten van para-
des en landdagen van het 
Verbond van Dietse Nati-
onaal-Solidaristen, alsook de herdenking 
aan het graf van Joris Van Severen. In een 
tweede luik kregen de VBJ’ers een repor-
tage te zien van de slachting te Abbeville 
op 20 mei 1940.

Na een uitgebreide lunch nam Gerolf 
Annemans het woord over zijn nieuwste 
boek ‘De Ordelijke Opdeling van België. 

Zuurstof voor 
Vlaanderen’. 
In zijn uit-
e e n z e t t i n g 
verduidelijkte 
hij het enige 
alternatief van 
het Vlaams 
Belang: een 
volwaardige 
en onafhanke-
lijke Vlaamse 
republiek.
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Hierna werden de VBJ’ers vergast op een 
interessante uiteenzetting van Dr. Hist. 
Gui Van Gorp over de naoorlogse repres-
sie. Ook tijdens deze sessie werd uniek 
beeldmateriaal vertoond over de plaatsen 

waar de 242 terechtgestelden van de na-
oorlogse repressie om het leven kwamen. 

Ten slotte mochten de VBJ’ers in groepjes 
van vijf hun fi ctieve partijen en standpun-
ten verdedigen op een persvoor-
stelling. Ze kregen door de ‘gele-
genheidsjournalisten’ het vuur aan 
de schenen gelegd, maar brachten 
het er bijzonder goed vanaf.

Na de vele interessante sessies was 

het op dag vier, met enkele toeristische 
uitstappen, tijd voor ontspanning. In de 
voormiddag trok de voltallige VBJ-groep 
naar het nationaal park Krka. Dit natuur-
park is een absolute must voor wie naar 
Kroatië reist en dankt haar naam aan de 
rivier Krka, een 72 kilometer lange wa-
terloop die ontspringt aan de voet van het 
Dinarisch gebergte nabij onze thuisbasis 
Knin. De overweldigende watervallen 
maken het nationaal park Krka één van de 
mooiste natuurplekken van Kroatië.

De namiddag werd gevuld met een be-
zoek aan het belangrijkste Servisch-or-
thodox klooster uit het bisdom Dalmatië. 
De funderingen van het gebouw dateren 

van het jaar 1345 en werden op-
getrokken bovenop catacomben 
uit de eerste eeuw na Christus. 
Het is trouwens op deze plek dat 
apostel Paulus predikte voor de 
allereerste christenen in Dal-
matië. De rondleiding werd 
verzorgd door een authentieke 
orthodoxe priester, en dit in 
het prachtige kader van het na-
tionale park Krka waarin het 
klooster gelegen is.
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’s Avond legden alle deelnemers een exa-
men af over de sessies die ze eerder kon-
den volgen. Nadien volgde een cantus on-
der leiding van Frederik Pas.

De laatste dag trok de groep in de voor-
middag naar de Adriatische kust van Kro-
atië. Partijvoorzitter Bruno Valkeniers 
richtte zich als laatste spreker tot de deel-
nemers. Aansluitend volgde de uitreiking 
van de diploma’s aan alle deelnemers en 
namen sommigen even de tijd voor een 
verfrissende duik in zee.

Nog voor het ver-
trek naar de lucht-
haven werd in de na-
middag halt gehou-
den in Šibenik, het 
administratieve, po-
litieke, economische 
en sociaal-culturele 
centrum van het dis-

trict Šibenik-Knin. De stad ligt ongeveer 
halverwege de Adriatische kust in een pit-
toreske, grillig gevormde baai waarin de 
rivier Krka uitmondt. Het karakteristieke 
stadje ademt absolute charme uit en wordt 
gekenmerkt door tientallen kleine straat-
jes en mysterieuze doorgangen.

‘s Avonds keerden de VBJ’ers veilig en 
wel terug naar huis na een bijzonder ge-
slaagde editie van de zomeruniversiteit! 
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 De barsten in België

Communautair

Vorstelijke paniek op 21 juli. 
Wanhoopskreten in de Waalse 
pers. “Belgique, c’est vraiment 
foutu?” De schrik zit er diep in. 
Zó diep dat de Franstaligen 
aan noodscenario’s sleutelen: 
de fameuze Wallo-Brux-as, een 
klein-België. 

“Het Belgische huwelijk tussen Vla-
mingen en Walen is voorbij. De poli-
tieke wil om samen te blijven is, zeker 

aan Vlaamse kant, voorbij.” Dat zei gewe-
zen VRT-journalist Jos Bouveroux bij de 
verschijning van zijn erg leerrijk boek ‘De 
barst in België… is er altijd al geweest’. 
Bouveroux duikt in de geschiedenis en 
schetst het relaas van een langdurig schei-
dingsproces. De Franstaligen droomden 
aanvankelijk van een eentalig Franse staat 
en zouden zo zelf de kiemen zaaien voor 
het ontstaan van de Vlaamse beweging. 
Het gematigde Vlaamse voorstel voor de 
invoering van de algemene tweetaligheid 
in België (jaren 20) werd furieus van de 
hand gewezen door de Franstaligen.

Ook later zouden zij telkens weer voor een 
verdere radicalisering aan Vlaamse kant 
zorgen. De geleidelijke ‘federalisering’ 
en de opeenvolgende staatshervormingen 
moesten ‘erger’ voorkomen en de Bel-
gische meubels redden. Bij de konings-

kwestie (de terugkeer van Leopold III) 
kon de Waalse minderheid (58% tégen) 
haar wil opleggen aan de Vlaamse meer-
derheid (72% voor). Een meerderheid die 
in 1970 met de intussen beruchte grendel-
wetten (pariteit, bijzondere meerderheden 
en alarmbellen) aan banden werd gelegd. 
Maar zelfs dat zou niet baten. België is 
hopeloos vast gereden. De taalkloof is een 
politieke en sociaal-economische kloof 
geworden. Ook in de Vlaamse bedrijfswe-
reld wordt luidop over Vlaamse onafhan-
kelijkheid nagedacht.

Nepstaat
Het is een vaak gehoorde hypothese dat de 
communautaire kwestie slechts een zaak 
van ‘de politiek’ zou zijn, en niet van ‘de 
mensen’. ‘Vlamingen en Walen kunnen het 
best goed met elkaar vinden’, wordt dan 
geopperd. Maar is dat wel zo? Dat blijkt 
alvast niet uit het stemgedrag (Vlaanderen 
rechts, Wallonië links) en ook niet uit het 
recente onderzoek van Mark Elchardus. 
De socioloog voelde tientallen Vlamingen 
en Franstaligen aan de tand over hun we-
derzijdse houding en ervaringen. De opge-
tekende verhalen (‘Eén land, twee talen’) 
blijken vooral negatief te zijn. Vlamingen 
storen zich aan de taalonkunde of onwil 
van de Franstaligen. Die vinden dan weer 
dat de Vlamingen maar wat meer goede 
wil moeten tonen en niet zo zwaar mogen 
tillen aan de taalgrens en de taalwetten. 
Het dovemansgesprek in de ‘Dorpstraat’ 
lijkt daarmee op een perfect doorslagje 
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van de politieke impasse in de Wetstraat. 
Jos Bouveroux wees er al op dat het ge-
brek aan een gemeenschappelijke taal en 
project, een Belgische identiteit en natie-
gevoel uiteindelijk wellicht fataal zullen 
zijn. Het moet voor de socialist Elchardus, 
die droomt van een interculturele dialoog 
en Vlaams-Waalse verzoening, een koude 
en ontnuchterende douche zijn om vast te 
stellen dat alleen in het buitenland of bij 
grote sportmanifestaties er zoiets lijkt te 
bestaan als een vaag ‘België-gevoel’. Dat 
is wat mager als basis om een land op te 
bouwen of in stand te houden. 

Democratie
Professor Guido Vanden Wyngaerd (De 
Standaard, 18.08.11) betoogt dat er ei-
genlijk maar drie opties zijn om uit de 
Belgische crisis te geraken. De prof lijdt 
aan het Vlaamse Stockholm-syndroom 
en pleit voor Plan A: een compromis mét 

behoud van de beschermingsmechanis-
men (blokkeringsmechanismen) voor de 
Franstaligen. Plan B is de boedelschei-
ding. En Plan C is een ‘Copernicaanse 
omwenteling’, waarna de Vlaamse meer-
derheid ‘de macht van het getal’ kan ge-
bruiken. Elders heet dat democratie. Plan 
A betekent verder aanmodderen binnen de 
Belgische structuren en is dus geen optie 
voor Vlaanderen. Plan B is de splitsing 
van het land. Uiteindelijk zullen de Frans-
taligen daarmee misschien wel akkoord 
gaan, stelt de prof. Al was het maar om 
plan C af te wenden, want “de Franstali-
gen zullen nooit willen leven in een land 
dat ‘gedomineerd’ wordt door een Vlaam-
se meerderheid. Dan zullen zij het zijn die 
de stekker uit België trekken.” Sommigen 
vrezen dan ook dat de volgende verkiezin-
gen niet meer om de splitsing van BHV 
zullen draaien, maar om de splitsing van 
België. Ons niet gelaten! 
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 Er is een betere weg

Nieuwe campagne

Deze maand pakt het Vlaams 
Belang uit met een gloed-
nieuwe campagne. Hiermee 
overstijgen we niet alleen het 
huidige politiek gekrakeel, we 
geven er tevens een allesom-
vattend antwoord op.

Meer dan een jaar na de verkie-
zingen zitten de politieke par-
tijen nog altijd te bakkeleien 

over de vorming van een nieuwe rege-
ring. Vlaanderen koos massaal voor een 
radicale verandering en vooral voor zeer 
verregaande autonomie. Wallonië koos 
voor de status-quo.

Wie dacht dat na de aardverschuiving van 
13 juni 2011 Vlaanderen nu eindelijk een 
eigen volwaardig tewerkstellingsbeleid 
zou kunnen voeren, wie dacht dat Vlaan-
deren eindelijk zou kunnen beschikken 
over zijn eigen sociale zekerheid, wie 
dacht dat B-H-V zonder prijs zou ge-
splitst worden, wie dacht dat we nu wel 
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een kordaat migratie- en veiligheidsbe-
leid zouden krijgen, kortom wie dacht dat 
zou geluisterd worden naar de verzuch-
tingen van de Vlaamse kiezer, is opnieuw 
bedrogen uitgekomen. Meer dan een jaar 
later is de impasse totaal, en dreigen de 
Vlamingen zich opnieuw met een kluitje 
in het riet te laten sturen.

N-VU
De partij van De Wever heeft de bevol-
king de laatste jaren wijsgemaakt dat er 
binnen de Belgische context nog struc-
turele hervormingen kunnen worden ge-
realiseerd. Net als hun voorgangers van 
de VU stapten ze in de Belgische valkuil, 
waarbij een Franstalig veto heel het land 
en bijgevolg ook Vlaanderen gijzelt.

Ze weigeren in te zien dat PS en consoor-
ten nooit tegemoet zullen komen aan het 
Vlaamse eisenpakket, 
zolang ze weten dat er 
geen stok achter de deur 
zit. Die stok is de oude 
Vlaamse eis van de onaf-
hankelijkheid. Intussen 
slabakken we verder en 
gaat er kostbare tijd en 
vooral geld verloren.

Laurette Onkelinx zei 
begin dit jaar nog, zon-
der enig schaamrood op de wangen, dat 
“zonder een federale sociale zekerheid 
België geen bestaansreden meer heeft.” 
Dat net via deze weg het gros van de mil-
jardenstroom van noord naar zuid wordt 
versluisd is hierbij geheel toevallig. Of 
toch niet?

Zo kan het niet verder. We leven in een 
land waar de minderheid nog steeds haar 
wil kan opleggen aan de meerderheid, en 
elk Vlaams streven naar autonomie kan 
blokkeren. Blijkbaar beseffen de Frans-
taligen nog steeds niet wat in Vlaanderen 
leeft. 

Betere weg
Daarom start het Vlaams Belang met 
deze campagne voor een onafhankelijk 
Vlaanderen. Reeds van bij haar ontstaan 
heeft onze partij gesteld dat binnen een 
Belgische structuur de Vlaamse verzuch-
tingen nooit zullen en kunnen worden 
ingewilligd. Zoveel jaar geleden stonden 
we met dat standpunt alleen. Vandaag 
krijgen we meer dan gelijk, en gaan de 
ogen van steeds meer Vlamingen open. 
De onafhankelijkheidsidee leeft ook in 
academische en sociaal-economische 

kringen. We staan al 
lang niet meer alleen. De 
waarheid is immers dat 
er geen Belgische rege-
ring meer kan gevormd 
worden die de weerspie-
geling is van de wil van 
de kiezer in het Noorden 
en het Zuiden van het 
land. De vraag is niet 
langer of Vlaanderen 
onafhankelijk wordt, de 

vraag is wanneer.

Daarom is het hoog tijd om de onderhan-
delingen die tot niets leiden te laten voor 
wat ze zijn, en resoluut onze eigen weg 
te gaan: de weg van het onafhankelijke 
Vlaanderen. 

“ Wie dacht dat 
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 Etnisch geweld treft 
Engeland

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

De dood van een zwarte crimi-
neel veroorzaakte in Engeland 
een kettingreactie van onge-
zien geweld. De luchtbeelden 
van Londen leken zo uit de 
Tweede Wereldoorlog te ko-
men.

Uit cijfers van de Londense poli-
tie blijkt dat 80 procent van de 
wapencriminaliteit in de stad in-

tegraal toe te schrijven is aan de zwarte 
gemeenschap. Bij de overige 20 procent 
is in drie vierde van de gevallen minstens 
één zwarte betrokken. Tenslotte is het 
aantal blanken dat betrokken is bij wapen-
incidenten meestal van Oost-Europese 
afkomst. Dit gaf aanleiding voor de Lon-
dense ‘Metropolitan Police’ om op don-
derdag 4 augustus in de wijk Tottenham 
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een gerichte actie te voeren tegen de Afri-
kaanse en Caribische bendecriminaliteit. 

Toen een patrouille een taxibusje wilde 
controleren, werden ze plots onder vuur 
genomen. Tijdens het daaropvolgende 
vuurgevecht kwam de passagier van het 
voertuig, de 29-jarige Mark Duggan, om 
het leven. Duggan was een cocaïnedealer 
en allerminst een onbekende voor het ge-
recht. Sinds de moord op zijn neef eerder 
dit jaar, ging hij overigens nooit ongewa-
pend op stap. Duggan was lid van een ben-
de, de ‘Star Gang’, die nauwe banden on-
derhoudt met ‘Man dem’, de Tottenhamse 
afdeling van een beruchte Jamaïcaanse 
bende. Pittig detail: toen Tottenham in 
1985 al getroffen werd door etnische rel-
len, werd een politieagent doodgeslagen 
door leden van ‘Man dem’…  

Mars voor 
gerechtigheid
Twee dagen later, op zaterdag 6 augustus, 
organiseerden enkele honderden inwoners 
van het ‘kleurrijke’ Tottenham zich in 
wat ze noemden een ‘Mars voor gerech-
tigheid’. De dood van Mark Duggan was 
volgens hen te wijten aan ongeoorloofd 
politiegeweld. Wat begon als een rustige 
optocht, ontaardde al snel in extreem ge-
weld. Agenten werden bekogeld met ste-
nen en molotovcocktails. Auto’s en huizen 
in brand gestoken. In straten en op pleinen 
werden barricades van brandende vuilnis-
bakken en autobanden opgeworpen. In 
totaal werden 160 personen aangehouden 
en raakten niet minder dan 35 agenten ge-
wond. Het bleek slechts een voorproefje 
van wat Engeland te wachten stond. 

De daaropvolgende dagen werd het ge-
weld nog driester en verspreidde het zich 
over het land. Naast Londen werden on-
der meer ook Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Leeds, Nottingham en Bristol 
getroffen. En het bleef niet bij willekeu-
rige brandstichtingen. Honderden ‘jonge-
ren’ plunderden de grote winkelstraten, 
staken politiecommissariaten in brand, 
beroofden en mishandelden voorbijgan-
gers - sommigen moesten niet enkel hun 
bezittingen, maar ook hun kleren afgeven 
- en vielen niet enkel agenten, maar ook 
ambulanciers en brandweerlui aan. Vol-
gens de Londense politie was er sprake 
van een duidelijk daderprofiel: Afro-Cari-
bische jongeren tussen 13 en 20 jaar. De 
eerste dodelijke slachtoffers lieten niet 
lang op zich wachten: drie jongemannen 
die hun winkel wilden beschermen, wer-
den omvergereden en bezweken aan hun 
verwondingen. 

Op het moment van publicatie, werden 
al meer dan 1000 personen gearresteerd. 
Toch kreeg de Britse politie tonnen kritiek 
over zich heen omdat ze te laks en te traag 
zou gereageerd hebben. Het duurde een 
drietal dagen vooraleer premier Came-
ron aankondigde het aantal agenten flink 
op te drijven en de inzet van waterkanon-
nen mogelijk te maken. In eerste instantie 
verzette de Britse minister Theresa May 
zich daar nog tegen en verklaarde ze de 
voorkeur te geven aan het ‘overleg tussen 
de gemeenschappen’. Ook doken getuige-
nissen op van Londense agenten die van 
hogerhand werden aangemaand om niet 
meteen op te treden tegen de relschop-
pers, maar eerst de situatie te ‘observe-
ren’. Waar hebben we dat nog gehoord...? 

VBM 2011-09.indd   33 18/08/11   10:33



34

Dossier

Linkse 
verantwoordelijkheid
Al snel werd gezocht naar een verklaring 
voor de plotse uitbraak van geweld. Links 
was er - opnieuw - als de kippen bij om 
politiek munt te slaan uit de situatie, en 
wees met een beschuldigende vinger naar 
het ‘asociale’ beleid van de Conserva-
tieven dat de ‘sociale achterstand’ zou 
voeden. Verschillende commentatoren en 
analisten gaven hen echter lik op stuk en 
stelden terecht dat het de linkse Labour-
partij is die jaren aan de macht was en dus 
zelf een verpletterende verantwoordelijk-
heid draagt in de complete ontsporing van 
bepaalde groepen ‘jongeren’. Of zoals 
Max Hastings het verwoordt in de Daily 
Mail (10.08.2011): “Het jarenlange dog-
matische linkse beleid heeft een genera-

tie jongeren voortgebracht die immoreel, 
ongeschoold en brutaal is en daarenboven 
volledig afhankelijk is van een uitkering.” 
“Ze voelen helemaal geen verbonden-
heid, zeker niet met Groot-Brittannië of 
hun woonplaats”, vervolgt de journalist. 
“Ze weten niets over het verleden van ons 
land, en zijn nog minder bekommerd om 
het heden.” Damian Thompson draait de 
rollen om en hekelt de oogkleppen van 
de linkse politiekcorrecte ‘elite’: “Deze 
bendecultuur is gewelddadig, seksistisch, 
homofoob en racistisch. Maar ze wordt 
getolereerd door veel mensen in de zwarte 
gemeenschap (…) We zien nu vele zwarte 
gezichten op tv; jammer dat er geen aan-
dacht gaat naar de blanke multicultura-
listen die deze schandelijke situatie mee 
mogelijk hebben gemaakt” (The Daily Te-
legraph, 08.08.2011).
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Slechts weinigen durfden het openlijk 
zeggen, maar de enige juiste conclusie is 
dat het om etnische rellen ging. Een ge-
lijkaardig scenario speelde zich af in Pa-
rijs in 2005, waar groepen immigranten 
de politie aanvielen en honderden voertui-
gen in brand staken na de dood van een 
jonge crimineel. Het is overigens al de 
negende keer in dertig jaar tijd dat Groot-
Brittannië opgeschrokken wordt door he-
vige rassenrellen. “De rellen hebben met 
ras te maken”, zo vindt ook Katharine 
Birbalsingh, een publiciste van Indisch-
Caribische origine. “De problemen kun-
nen slechts opgelost worden als mensen 
de waarheid durven vertellen”, vervolgt 
ze. “Maar net zoals met zoveel andere za-
ken in dit land, steken we ons hoofd in het 
zand en weigeren we om erover te praten” 
(The Daily Telegraph, 07.08.2011). 

Ook bij ons?
De gebeurtenissen in Londen zijn aller-
minst een primeur. Verschillende Euro-
pese grootsteden maakten al kennis met 
gewelddadige groepen immigranten die 
zich afzetten tegen onze samenleving 
en geen enkele affiniteit (willen) hebben 
met hun gastland. Onder meer Brussel is 
al meermaals het schouwtoneel geweest 

van rellen tussen immigranten en de or-
dehandhavers. Gevreesd wordt dan ook 
dat binnen afzienbare tijd zich ook bij ons 
een ‘Londen-scenario’ afspeelt. “Als mor-
gen in Brussel een jongen wordt doodge-
schoten, sluit ik niet uit dat ook bij ons 
de boel kan ontploffen”, zo vindt ook pro-
fessor Eric Corijn (Gazet van Antwerpen, 
10.08.2011). De getuigenissen van agen-
ten en hulpverleners liegen er niet om. 
In Brusselse probleembuurten, zoals het 
Molenbeek van PS’er Philippe Moureaux, 
werken zwaailichten en uniformen als een 
rode lap op een stier. “Als politieagent kan 
je echt niets goed doen”, verklaart agent 
Michel Duwyn (De Morgen, 09.08.2011). 
“Als wij ter plaatse komen, al gaat het om 
een banaal verkeersongeval, word je on-
middellijk omsingeld door 500 man die 
allemaal hun zegje komen doen. De lijst 
van scheldwoorden die wij naar ons hoofd 
krijgen, is eindeloos. Ambulanciers kun-
nen hun voertuig geen seconde alleen la-
ten of de helft van de inboedel is verdwe-
nen. Een brandweerwagen bekogelen? 
Dat is weer een stapje hoger in de rang. Ze 
weten heel goed dat ze hen niets kunnen 
maken, dat krijg je ook letterlijk te horen. 
Ze wanen zich onaantastbaar. En eigenlijk 
zijn ze dat ook.”

Net zoals in Groot-Brittannië, viert het 
politiekcorrecte knuffelbeleid ook bij ons 
al veel te lang hoogtij. Indien er geen ac-
tie ondernomen wordt, door middel van 
een doortastend en doorgedreven nultole-
rantiebeleid in combinatie met een strikt 
immigratie- en repatriëringsbeleid voor 
criminele vreemdelingen, zullen ook onze 
steden omgetoverd worden tot oorlogsge-
bied. 
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 Nota-Di Rupo = 
achteruitgang en 
stagnatie

 Een democratisch en billijk alternatief is nu nodig

Opinie

De overheveling van de kin-
derbijslagen en van 1/5de 
van de gezondheidszorg 
leek positief. Maar de be-
weerde toewijzing aan de 
gemeenschappen kwam in 
Brussel - voor de kinderbij-
slagen volledig en voor de 
gezondheidszorgen gedeel-
telijk - bij de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschaps-

commissie (GGC) uit! Een 
Vlaams kind kan dan een 
andere bijslag krijgen al 
naargelang in welk gewest 
het woont. Dit is een ver-
kapte regionalisering. Dat 
maakt de Brusselse Vlamin-
gen los van hun gemeen-
schap. Daarenboven blijft 
de financiering van deze 
materies federaal. 

Di Rupo sprak van een evenwichtig compromis. Hij kwam inder-
daad tegemoet aan enkele Vlaamse wensen, maar telkens onvol-
ledig en met zwaar beperkende voorwaarden. Ook sociaalecono-
misch deed hij hetzelfde: veel aansnijden, maar nooit diepgaand. 
Het resultaat is schadelijk voor Vlaanderen - 60% van de lezers 
van La Libre vond de nota ‘pro francophone’! - én voor het land. 
Ondertussen bleek slechts 1/3 van de Vlamingen Di Rupo’s plan 
te steunen - gemeten naar polls en naar de partijen die JA zeggen!

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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Brussel-Halle-
Vilvoorde
De splitsing daarvan is slechts gedeelte-
lijk en bezwaard met een versterking van 
de faciliteiten in de zes Vlaams-Brabantse 
randgemeenten met taalfaciliteiten (‘de 
zes’). Die faciliteiten worden in de grond-
wet vergrendeld. De uitbreiding van de 
electorale faciliteiten tot heel Vlaanderen, 
via de unitaire kieskring, is een reuzen-
stap achteruit. Ook de samenvallende ver-
kiezingen beperken de autonomie van de 
deelstaten. De omzendbrief-Peeters ver-
dwijnt. In ‘de zes’ zal men kunnen stem-
men op Brusselse lijsten. Franstaligen 
krijgen er ook voorrechten bij de recht-
banken. De voogdij over ‘de zes’ wordt 
grotendeels onttrokken aan Vlaanderen 
en toegewezen aan het Grondwettelijk 
Hof. Vlamingen kunnen niet genieten van 
soortgelijke voorrechten, noch in Waals-
Brabant, noch elders. Het gelijkheidsbe-
ginsel wordt dus geschonden. Kortom, dit 
was geen nette splitsing van BHV, maar 
een complexe discriminerende draak, ver-
dere aantasting van de democratie en slui-
pende annexatie van ‘de zes’. 

Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
Het Hoofdstedelijk Gewest werd versterkt 
en de band tussen de Brusselse Vlamin-
gen en Vlaanderen verzwakt. De materies 
die zogezegd naar de gemeenschappen 
gaan - gezondheidszorg, kinderbijslagen 
en jeugdbescherming - kwamen in Brus-
sel terecht bij de GGC. Die verkapte regi-
onalisering knipt de band met de rest van 
Vlaanderen door. De taalwetten worden 
er verder uitgehold. Di Rupo wou twee-
taligheid van de diensten en niet langer 
de verplichte tweetaligheid van de amb-
tenaren zodat één Flamand de service 
volstaat... Tweetalige lijsten in Brussel 
zorgen ervoor dat vooral de Franstaligen 
beslissen welke Vlamingen verkozen ra-
ken in het Brusselse Parlement! Brussel 
krijgt een royale extra financiering, zon-
der ernstig onderzoek naar de reële lasten 
en zonder reële verantwoording, nu noch 
later. Daarmee zou Vlaanderen het laatste 
drukkingsmiddel op de Franstaligen ver-
liezen. 

Wie won? Onze analyse toont aan dat Di 
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Rupo de meeste prioritaire eisen van de 
Franstaligen wou inwilligen, maar geen 
enkele belangrijke Vlaamse eis! Wat 
Vlaanderen zou krijgen, is geen kwart van 
het gevraagde. Dat was dus geen even-
wichtig compromis en zeker geen recept 
om de rust in en rond Brussel te herstel-
len. Integendeel de regeling voor ‘de zes’ 
is een grote stap naar de aanhechting bij 
Brussel en naar een ‘corridor’. Dat zou 
het vreedzaam samenleven niet bevorde-
ren en het communautaire conflict verder 
op de spits drijven. 

Sociaaleconomisch
Ook op dit vlak bood Di Rupo geen duur-
zame remedie tegen de gekende sociale, 
budgettaire en economische uitdagingen. 
Integendeel: onafhankelijke experten zijn 
unaniem negatief tot zeer negatief. Het 
OVV eveneens. Di Rupo’s hervorming 
van de arbeidsmarkt was beperkt, die van 
de pensioenen nog meer; besparingen on-
dermaats en extra uitgaven buitensporig. 
De instellingen zouden nog veel com-
plexer worden - dus nog minder demo-
cratisch toezicht - en de deelstaten kregen 
geen reële financiële verantwoordelijk-
heid, laat staan reële fiscale autonomie. 

Opinie

De Vlaamse partijen hebben nu de morele 
plicht om een stevig alternatief uit te wer-
ken, een evenwichtig compromis dat onze 
openbare financiën gezond maakt, de in-
stellingen hard vereenvoudigt, de gelijke 
rechten van Vlamingen en Franstaligen 
in België en gelijke rechten van alle Vla-
mingen in en buiten Brussel respecteert, 
zodat de hoop kan opleven en onze eco-
nomie kan herstellen. Kan dit nog binnen 
een confederaal België of wordt het een 
zelfstandig Vlaanderen, samen met Brus-
sel? 

Namens het Dagelijks Bestuur
van het OVV, 

Robrecht Vermeulen, Voorzitter 
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 Geen supermoskee

Het Antwerpse stadsbestuur is van plan 
om het oude GM-gebouw aan de Noor-
derlaan ter beschikking te stellen van de 
moslimgemeenschap. Indien het gebouw 
omgevormd wordt tot moskee, kunnen 
er 5000 moslims terecht. Eind juni hiel-
den parlementsleden en 
militanten het gebouw 
bezet en hingen ze er 
een spandoek aan met 
het opschrift ‘Hier geen 
moskee’. 

“Antwerpen telt momen-
teel officieel al 43 mos-
keeën. Verschillende daarvan zijn mega-
moskeeën. Het Vlaams Belang vindt het 
onaanvaardbaar dat het stadsbestuur blijft 
collaboreren met de islam en actief mee-
werkt aan de islamisering van Antwerpen. 

Op 26 juni hielden de niet-be-
noemde kandidaat-burgemeesters 
een manifestatie in Kraaiem, naar 
eigen zeggen om “respect te vragen 
voor de democratie.” Uiteraard kon 
FDF-kopstuk Maingain niet ont-
breken. Ook MR-voorzitter Michel 
steunde de manifestatie. Aan persagent-
schap Belga verklaarde hij dat de benoe-
ming van de burgemeesters een demo-
cratisch grondbeginsel is dat de Vlaamse 
regering moet erkennen.

Het Taal Aktie Komitee (TAK) en Voor-
post hadden hun sympathisanten opgeroe-
pen om voor een warm onthaal te zorgen. 
Een delegatie van het Vlaams Belang 

 Kraainem Vlaams

Vlaams Belang in actie

Indien het stadsbestuur zijn 
plannen doorzet, zal het 
Vlaams Belang niet aarze-
len om in Antwerpen over te 

gaan tot de organisatie van een volksraad-
pleging over deze kwestie”, aldus Filip 
Dewinter.

In de namiddag werd op het dak een bar-
becue met varkensvlees gehouden.

ging graag op die uitnodiging in om de 
Franstalige hypocrisie te hekelen. “De 
Franstaligen hebben het over democratie, 
maar vergeten dat tegenover rechten ook 
plichten staan,” aldus de woordvoerder 
van TAK. “Ze staan in een Vlaamse ge-
meente en vragen respect voor de demo-
cratie. Wel, wij vragen al veertig jaar res-
pect voor het Vlaamse karakter van deze 
gemeente.”
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 Van bloedbad tot 
heksenjacht

Buitenland

Een fundamentalistische christen, 
maar tegelijk vrijmetselaar. Een 
narcistische eenzaat, verslaafd aan 

gewelddadige computerspelletjes. Intelli-
gent, maar intelligentie is geen waterdich-
te dam tegen waanzin. Een psychopaat? 
Zou kunnen, aanwijzingen genoeg. Hoe 
gek moet je zijn om een bom tot ontplof-
fi ng te brengen en vervolgens meer dan 
70 weerloze jongeren te vermoorden? 
Een vette kluif voor psychiaters, zoveel is 
duidelijk. Maar waarom wachten op hun 
rapport? De Noorse politie vond geen me-
deplichtigen, maar anderen hoefden niet 
lang te zoeken. Breivik was een ‘rechtse 
extremist’ en zo kennen we er nog wel 
wat… Dat Breivik in zijn warrige ma-
nifest van 1500 bladzijden verwijst naar 
rechtse politici en sommigen onder hen 
ook ongevraagd een mailtje stuurde, vol-
stond als ‘bewijs’. ‘Guilty by association’ 
heet dat. Schuldig door associatie. Breivik 
werd door politiek journalist Jan Segers in 

Het Laatste Nieuws (25.07.2011) neerge-
zet als “een Bange Blanke Man met een 
bloedhekel aan links en bij uitbreiding aan 
al wie zich in de beste Noorse traditie ver-
draagzaam opstelt tegen andersdenkenden 
en andersgelovigen. Een Noorse VB’er, ei 
zo na.” Een walgelijk staaltje van lijken-
pikkerij.

Heksenjacht
In Nederland kreeg Geert Wilders de 
Zwarte Piet toegeschoven. Dat een co-
alitie van linkse extremisten en moslim-
fundamentalisten bij het politieke proces 
tegen Wilders smadelijk in het zand beet 
en de PVV-voorman vrijgesproken werd 
van discriminatie, racisme en islamofo-
bie, lag hen nog zwaar op de maag. De 
brutale moordpartij in Oslo kwam dan 
ook als een geschenk uit de hemel geval-
len. De aasgieren roken bloed en stortten 
zich wraaklustig op hun slachtoffer. In ei-

De weerzinwekkende aanslagen van Anders Behrend Breivik 
hebben niet alleen een bloedbad en onnoemelijk leed veroor-
zaakt, maar ook een politieke aardschok. In heel Europa. ‘De ko-
gels kwamen van rechts’, schreeuwt links in koor. Maar is dat 
wel zo? En wat zijn de gevolgen voor het islam- en integratiede-
bat?

41
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gen land werd het Vlaams Belang uitge-
roepen tot boksbal. Bruno Valkeniers en 
Filip Dewinter namen meteen in scherpe 
bewoordingen 
afstand van de 
dolle schut-
ter, zijn ideeën 
en elke vorm 
van geweld, 
maar daar had-
den de media 
geen oren naar. 
Breivik was 
tegen de mul-
ticulturele sa-
menleving, het 
Vlaams Belang is tegen de multiculturele 
samenleving. Conclusie: Vlaams Belang 
= Breivik. Dat simplisme. De toon voor 
de heksenjacht was gezet, de brandstapel 
aangestoken. “Wij strijden met democra-
tische wapens, niét met bommen en gewe-
ren”, liet het Vlaams Belang nog verstaan. 
Onze standpunten zijn géén ‘licence to 
kill’. Maar dat paste uiteraard niet in het 
plaatje. 

‘Voedingsbodem’
‘Dat jullie geen geweld gebruiken, kan 
wel zijn, maar misschien hebben jullie 
wel de munitie geleverd of de voedings-
bodem gecreëerd?’, klonk het suggestief. 
‘Het gedachtegoed van Breivik is het 
gedachtegoed van het Vlaams Belang.’ 
Het bekende trucje: schuldig bij associ-
atie. Maar is Groen! dan verantwoorde-
lijk voor de moord op Pim Fortuyn? Hoe 
maagdelijk en onbesmet is het linkse ge-
dachtegoed? Zijn de Vlaamse socialisten 
aansprakelijk voor het geweld van de Rote 
Armee Fraction? Komaan! Links roept dat 
de moordende raid van Breivik het resul-

taat is van het ‘polariserende’ en ‘oprui-
ende’ discours van partijen als het Vlaams 
Belang en de Nederlandse PVV. Maar, 

je kan net zo 
goed beweren 
dat Breivik het 
product is van 
een ontspoorde 
m u l t i c u l t u -
rele samenle-
ving. “Totaal 
mislukt” in de 
woorden van 
Angela Merkel, 
Nicolas Sar-
kozy en David 

Cameron. Zitten zij nu ook op de beklaag-
denbank? Dat een notoire Vlaams Belang-
basher als Bart Brinckman in de uitwaaie-
rende kruitdampen van Utoya opwierp dat 
het Vlaams Belang als “electorale uitlaat-
klep” net het extremisme heeft ingeperkt, 
geeft te denken.

Iedereen verdacht
“De hysterie is weer helemaal terug in het 
islamdebat”, schrijft de linkse auteur Ca-
rel Brendel. “Alles wat rechts is of niet-
politiek-correct links of in andere vorm 
kritiek op de islam levert, wordt in de ver-
dachtenbank gezet. De problemen met de 
drie i’s - islam, immigratie en integratie 
- verdwijnen ondertussen niet. Ze worden 
ook niet opgelost door te zwichten voor 
de muilkorfbrigade. Het debat moet door-
gaan.” Eenvoudig wordt dat niet. Links 
zat in het defensief, maar grijpt de gou-
den kans die Breivik hen bood met beide 
handen aan om het debat weer naar zich 
toe te trekken. Kritiek op het multicultu-
ralisme, de open grenzenpolitiek of de is-
lam wordt meer dan ooit een heikele aan-
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gelegenheid. Gazet van Antwerpen werd 
al aan de schandpaal genageld omdat een 
redacteur het had aangedurfd te schrijven 
dat in het integratiebeleid 
zowat alles fout loopt wat 
maar fout kan lopen. Die 
nuchtere vaststelling zou 
‘nieuwe Breiviks’ wel 
eens op ideeën kunnen 
brengen. Een andere op-
gehitste lezer schreeuwde 
om ‘preventieve maatre-
gelen’ tegen ‘extremisme 
en populisme’. Wat stelt 
de man zich daar bij 
voor? Dwangbuizen en 
heropvoedingskampen 
voor andersdenkenden, 
voor al wie twijfelt aan 
de multiculturele verrij-
king en staatsideologie? 

Fundamentalisme
De ‘rechtse’ terreur van Breivik wordt in 
linkse hoek op gelijke voet geplaatst met 
het islamitische fundamentalisme: ‘even 
gevaarlijk, even dodelijk’. Niet dus. Hoe 
gruwelijk en bloedig de aanslagen in 
Noorwegen ook waren, de dodentol ver-
dwijnt nog altijd in het niets bij de duizen-
den doden van de heilige oorlog tegen het 
Westen: 11 september 2011, Bali, Londen, 
Madrid, Cassablanca, Istanbul, Mumbai 
en ga zo maar door. En, anders dan in 
de islamwereld, staan zelfs ultrarechtse 
clubjes niet te dansen op het graf van de 
slachtoffers. De ‘killer’ van Oslo staat al-
leen. Er worden nergens gekken gesigna-
leerd in een ‘t-shirt’ met de kop van Brei-
vik, in tegenstelling tot de bizarre cultus 
rond Ché Guevarra, een rode extremist die 
er ook niet voor terugdeinsde om tegen-

standers een kogel door het hoofd te ja-
gen. Links mag dus best een toontje lager 
zingen. De wezenlijke dreiging komt niet 

van rechts, waarschuwt 
de Amerikaanse Repu-
blikein Pat Buchanan te-
recht. “Die dreiging komt 
van een groeiende isla-
mitische aanwezigheid 
in een Europa dat nooit 
massa-immigratie heeft 
gekend, het komt door 
haar onvermogen om im-
migranten te assimileren, 
het komt van de groeien-
de vervreemding en ook 
van Europa’s meer dan 
sporadische sympathie 
voor islamitische militan-
ten en terroristen.”

Balans
De balans van Oslo is dramatisch en dan 
hebben we het niet alleen over het aantal 
slachtoffers. Wat links niet gelukt is met 
opgestoken vingertjes, taboes en proces-
sen, heeft de Noorse schutter mogelijk in 
zijn eentje klaar gespeeld. Links kan plots 
weer het grote gelijk en de morele superi-
oriteit opeisen. Daarom, zo stelt de Britse 
journaliste Melanie Phillips op haar blog 
(26.07.2011) vast, is links ook “met niets 
ontziende vreugde” op de Noorse gru-
weldaad gedoken. “Het was de perfecte 
stok om iedereen te slaan die weigert zich 
over te geven aan cultureel (of multicultu-
reel) totalitarisme.” Het multiculturalisme 
wordt opgepoetst en gerehabiliteerd, poli-
tieke correctheid is weer een ‘deugd’. Wie 
had dat ooit durven denken? Misschien 
krijgt Breivik dan toch nog een stand-
beeld. Van links… 
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 Ja

Eind juli beviel Vlaams minister voor
Onderwijs Pascal Smet (SP.a) van een

zoveelste hervormingsplan. Zijn 40
bladzijden tellende ‘Talennota’ werd
ondertussen goedgekeurd door de

Vlaamse regering. 

Een van de gevolgen is dat het Engels,
samen met het Frans, tweede taal

wordt in het Vlaamse onderwijs.
Bovendien wordt het vanaf het
schooljaar 2013-2014 mogelijk
om vakken zoals geschiedenis,

aardrijkskunde of wiskunde te geven in
een andere taal dan het Nederlands. 
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 Neen

“Het Vlaams Belang ontkent uiteraard
de troeven van meertaligheid niet,

maar wijst erop dat Vlaanderen
lang heeft gestreden voor de

vernederlandsing van het onderwijs
en dat de klok niet mag worden

teruggedraaid”, stelt Vlaams
volksvertegenwoordiger

Gerda van Steenberge.

Zij wijst ook op praktische bezwaren.
“Leraars die hun vakinhoud perfect

beheersen én vlekkeloos een andere
taal spreken, zijn immers niet overal te
vinden. En dan zijn er nog de leerlingen

zelf: leerkrachten waarschuwen
ervoor dat het soms al een hele klus
is om hun leerstof in het Nederlands

uitgelegd te krijgen. 

45
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Zelfwerkend patroon

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

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28
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Kalender

DUFFEL. Kroegentocht 
in De Klokke, Klokkestr. 
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
EKEREN. Meeting ‘Alle 

Macht aan de Republiek’. 

met G. Annemans. Groots 
buffet met optreden van folk-
groep Boreas in De Geesten, 
Waterstr. 16 om 20u. Org.: 
Jong Manifest en VVB Ekeren. 
Inl.: S. Utsi, 0473/70.12.06. 
TORHOUT. Gespreksavond 
met A. Colen in CC Brouckè-
re, Aartrijkestr. 6 om 20u. Inl.: 
K. Bruneel, 0486/92.61.05. 
ANTWERPEN. Kaas- en 

wijnproeverij in zaal Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 
om 20u. Org.: VB Koepel Ant-
werpen.Inl.: 03/231.08.45. 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 

STEKENE. Busreis naar 

Tongeren met H. Van Oeve-
len. Samenkomst op de Markt 
om 7.30u. Org.: Dr. Geert De 
Rijcker-Kring. Inl.: I. De Cock, 
03/779.78.68. 
HALLE. Eetfestijn in Alsput, 
Alsputweg 108 van 11.30 tot 
21u. Inl.: W. Vandermaeten, 
0475/44.89.58. 
HOBOKEN. Braadfeest met 
G. Annemans en A. Van der-
meersch in Yachtclub, Zand-
kamp van 17 tot 22u. Inl.: G. 
Eggermont, 0495/52.69.73. 
LANGEMARK. 2de bowling 
in Münchenhof (bij de kerk), 
Markt 43 om 19u. Org.: VBJ 
Westhoek. Inl.: D. Kinoo, 
0478/50.97.95. 

ZONDAG 11 SEPTEMBER 

HALLE. Eetfestijn in Alsput, 
Alsputweg 108 van 11.30 tot 
16u. Inl.: W. Vandermaeten, 
0475/44.89.58. 
ASSE. Ontbijtgesprek met 
B. Laeremans in Zolder van 
het Oud Gasthuis, Gemeen-
teplein om 10u. 
DEINZE. Eetfestijn/gezins-

namiddag met T. Veys in CC 
De Rekkelinge, D. Delcroix-
str. om 11u. Inl.: N. Van Den 
Broecke, 0473/85.65.62. 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 

NIEL. Afdelingsetentje 
met B. Valkeniers in café 
Blauwe Kuip, E. Claessenslaan 
om 12u. Inl.: B. Van Hove, 
0471/70.02.17. 
EVERE. Eetfestijn met B. 
Valkeniers, P. Van Goethem en 
H-P. Luyckx in Brasserie Le 
Lion, Leuvensestwg. 1002 van 
12 tot 18u. Org.: VB Schaar-
beek en Evere. Inl.: P. Van 
Goethem, 0494/82.26.62
ZONDAG 18 SEPTEMBER 

VEURNE. 2de varkentje 

aan ‘t spit in De Riet-
halm, Pompstr., Houtem 
1 om 12.30u. Org.: VB De 
Panne. Inl.: R. Van Cleemput, 
0473/21.78.44. 
OOSTKAMP. Gezinsdag in 
kasteel De Lakebosschen, 
Lakebossendreef, Rudder-
voorde om 14u. Inl.: Regio-
secr., 050/39.72.81. 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

SINT-PIETERS-LEEUW. 
Leeuws etentje - Stoemp-

kermis in Parochiezaal, 

Dorp 48, Vlezenbeek om 
11.30u. Inl.: A. Speeckaert, 
0477/51.16.48. 
LEUVEN. Mosselavond in 
zaal Celestijntje, Celestijnen-
laan 19, Heverlee van 17.30 
tot 21.30u. Inl.: J. Meulepas, 
016/20.43.01. 
GERAARDSBERGEN. Breug-

heliaans festijn in zaal 
Manolito, Onkerzelestr. 241, 
Onkerzele van 18 tot 22u. 
Inl.: S. Borlau, 0475/35.07.05. 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 

HAALTERT. Eetfestijn in Hof 
Ten Eede, Huytstr. 22-24 om 
11.30u. 
GAVERE. Eetfestijn in zaal 
Q-Ball, Ten Edestr. 6, Sem-
merzake om 11.30u. Inl.: X. 
Schamp, 0486/96.34.93. 
BORGERHOUT. Thema-

namiddag Heidendom 
met S. Van den Eynde in zaal 
Gietschotel, L. Van Bercken-
laan 179 om 14u. Org.: VB 
Berchem. Inl.: I. Cleymans, 
0477/49.17.62. 
MAANDAG 26 SEPTEMBER 

ERTVELDE. Brouwerijbe-

zoek in Brouwerij Bios, 
Lindenlaan 22 om 14u. Org.: 
Seniorenforum Gent-Eeklo 
en VB Zelzate. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40. 
DINSDAG 27 SEPTEMBER 

BUGGENHOUT. Senioren-

namiddag: Komt er een 

einde aan deze politieke 

calvarie? met G. Annemans 
in Zaal Nicolaas, Jachtweg 2 
om 13.30u. Inl.: S. Creyelman, 
0495/24.57.14. 
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ZATERDAG 1 OKTOBER 

IEPER. 3de zwerfvuilactie in 
Vlamertinge om 10u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01. 
ROOSDAAL. Eetfestijn in 
De Kluis, Kapelleweide 13 
om 11.30u. Inl.: W. Tielemans, 
0494/70.19.85. 
BEGIJNENDIJK. Eetfestijn in 
zaal Brouwershuis, Puttestr. 7 
van 12 tot 21u. Inl.: M. Rons-
mans, 0498/51.67.45. 
HAM. Mosseldag in Kristof-
felheem, Schoolstr. 10, Oost-
ham van 16 tot 20u. Org.: 
VB Ham. Inl.: Jan Cluyssen, 
0475/37.46.52. 
VRIJDAG 7 OKTOBER 

ANTWERPEN. Brabobar met 
F. Dewinter in zaal Van Maer-
lant, Van Maerlantstr. 14 om 
20u. Org.: VB Koepel Antwer-
pen. Inl.: 03/231.08.45. 
ZATERDAG 8 OKTOBER 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. 
Kiekendag in zaal Fami-
lieheem, Houwaartstr. 325, 
Schoonderbuken van 16 tot 
21u. Org.: VB Scherpenheuvel 
ism VB Diest. Inl.: M. Van der 
Bruggen, 0473/85.25.93. 
DILBEEK.  
in CC Solleveld, Solleveld-
weg, St-Martens-Bodegem 
om 17.30u. Inl.: G. Van Hecke, 
0475/98.08.90. 
BRUGGE. Eetfestijn in zaal 
Van Volden, J. Dumeryplein 
1 om 18u. Inl.: A. Quataert, 
0486/42.75.34. 
MERELBEKE. Eetfestijn met B. 
Laeremans in CC Groenendal, 
Brandegems Ham 5 om 18.30u. 
Inl.: P. De Ganck, 0473/80.42.99. 

ZELZATE. Eetfestijn met J. 
Deckmyn en T. Veys in kantine 
GRECO, Zeestr. 4 om 19u. Inl.: 
P. De Roo, 0486/75.13.40. 

TEMSE. Eetfestijn in JOC De 
Nartist, Cl. De Landtsheerlaan 
26A van 12 tot 17u. Inl.: S. 
Rombaut, 0477/39.89.31. 
VRIJDAG 14 OKTOBER 

DUFFEL. Kroegentocht 
in De Klokke, Klokkestr. 
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
WAMBEEK. Vlaamse zang-

avond en cantus in Parochie-
zaal om 20u. Org.: VBJ Halle-
Vilvoorde en VB Ternat. 
ZATERDAG 15 OKTOBER 

BERLAAR. Herfstdiner in Pa-
rochiecentrum Ballaer, Markt 
27 om 16.30u. Inl.: D. Aras, 
0477/41.44.55.
IEPER. Voedselinzameling 

tvv. Ieperse kansarmen 
aan supermarkt Spar, Meen-
seweg 30A om 9u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
BOOM. Kip met friet-avond 
in Parochiecentrum, Hoogstr. 
19-21 om 18u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38 . 
ZONDAG 16 OKTOBER 

BUGGENHOUT. Kippenfestijn 
in zaal Nicolaas, Jachtweg 2 van 
11.30 tot 18.30u. Inl.: S. Creyel-
man, 0495/24.57.14. 
NIJLEN. 16de historische 

beurs van de Vlaamse Be-

weging in feestzaal Nilania, 
Kesselsestwg. 52 van 9 tot 16u. 
Org.: Vlaamse Verzamelaarskring. 
Inl.: L. Van Dessel, 03/481.82.76.

ZATERDAG 22 OKTOBER 

LENNIK. 3de mossel- en 

steakfestijn in Restaurant 
Classics, F. Van der Steenstr. 
120 om 11u. Inl.: F. Rooselaers, 
0476/92.81.84. 
TREMELO. Eetdag in zaal 
Paloma, Schrieksebaan 47 van 
16.30 tot 21u. Inl.: N. Van Beug-
hem, 0495/44.33.51.
IEPER. Optreden J. Vanden-

berghe in OC Cieper, Brugse-
weg 309 van 20 tot 22.30u. Inl.: 
N. Six, 0479/30.41.01. 

KORTEMARK. Receptie 5 jaar 

afd. Kortemark in Klein zaal-
tje Handzame, Handzamestr. 
152 om 19u. Inl.: W. Depoorter, 
0477/50.13.08. 
ZONDAG 30 OKTOBER 

LANGEMARK. 1ste hallo-

weentocht met fakkels en 

griezels in café De Sport-
wereld (zaal achteraan), Kler-
kenstr. 155 om 18u. Org.: VB 
Langemark-Poelkappelle. Inl.: D. 
Six, 0472/47.49.99. 
ZONDAG 6 NOVEMBER 

IEPER. 6de Sint-Maarten-

sfeestje en 3de pannenkoe-

kenfestijn in OC De Potyze, 
Zonnebeekseweg 309/311 om 
14u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

OKTOBERNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
10 SEPTEMBER 2011
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Marleen Van Goethem
Hamme

Jaak Verhofstadt
Herzele

M. Bierebeeck
Eppegem

Viviane Roekens
Overijse

Cindy Caryn
Merkem

Oplossing vorige maand: treinstel

Stuur uw oplossing voor 11 september met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

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

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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