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“Dat OCMW-uitkeringen dienen 
om terroristische praktijken te 
fi nancieren is toch wel een ran-

zig fenomeen.” Het is maar een van 
de markante uitspraken die advocaat-
generaal Piet Van den Bon opwierp tij-
dens zijn rede bij de opening van het 
gerechtelijk jaar. Dat de analyse die 
onze partij al 34 jaar maakt nu ook 
wordt gedeeld door de top van de 
Belgische magistratuur toont aan hoe 
acuut het migratieprobleem in dit land 
is. Het fundamenteel probleem blijft 
het open grenzen-beleid dat in de 
kaart speelt van de Franstalige partijen 
en enkel daarom gehandhaafd blijft. De 
recente wetgevende initiatieven ten 
spijt. Deze nieuwe regelgeving kan “als 

signaal een angstverdrijvende uitwer-
king hebben op de ongeruste burger, 
maar de uitwerking op het terrein is 
minimaal”, aldus de advocaat-generaal. 
 
Positief is alvast dat geen rationeel 
denkend mens het politiekcorrecte 
verhaaltje van de verrijkende ‘multi-
culturele vrijheid-blijheid-samenleving’ 
nog gelooft. Wij zorgen er alvast voor 
dat die boodschap ook in de Wetstraat 
gehoord wordt.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Open grenzen-beleid

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Onderhandelingen: 
Vlamingen betalen zich 
blauw

Analyse www.vlaamsbelang.org

Wanneer u dit leest, weet u al 
heel wat meer over de lopende 
regeringsonderhandelingen. 
Met het akkoord van 14 sep-
tember over 
BHV werd al-
vast duidelijk 
dat de Vlaamse 
partijen zich 
laten rollen. De situatie wordt 
veel erger dan ze vandaag al 
is.

De splitsing van BHV wordt voor-
eerst afgekocht met een gigan-
tische nieuwe geldstroom naar 

Brussel. Het gros van dit onverdiend ca-
deau wordt opgehoest door de Vlaamse 
belastingbetaler. Deze middelen zijn in 
belangrijke mate bedoeld voor de drasti-
sche uitbreiding van het aantal Fransta-
lige scholen in Brussel ten gevolge van de 
open grenzenpolitiek. Vlaanderen betaalt 
dus voor de verfransing van zijn eigen 
hoofdstad. 

Groot-Brussel
De Vlamingen uit de zes faciliteitenge-
meenten betalen een onvoorstelbaar zware 
prijs: zij worden ingelijfd bij een Groot-

Brusselse kieskring 
van 25 gemeenten, 
die zal grenzen aan 
Wallonië. De Brus-
selse partijen zullen 
nu meer dan ooit 
hun imperialisme 
kunnen botvie-

ren in deze zes gemeenten. Frans-
talige magistraten zullen voortaan 
mee beslissen over de toepas-
sing van de taalwetgeving, 
waardoor de belangrijke om-
zendbrief-Peeters helemaal 
op de helling komt te staan. 
Ook voor de benoeming van 
de burgemeesters komt er een 
uitzonderingsregime, waarbij de 
macht van de Vlaamse regering 
heel sterk wordt uitge-
hold én mee onder-
worpen wordt aan 
het oordeel van 
Franstalige magi-
straten.  

Brusselse kieskring 
van 25 gemeenten, 
die zal grenzen aan 
Wallonië. De Brus-
selse partijen zullen 
nu meer dan ooit 
hun imperialisme 
kunnen botvie-

ren in deze zes gemeenten. Frans-
talige magistraten zullen voortaan 
mee beslissen over de toepas-
sing van de taalwetgeving, 
waardoor de belangrijke om-
zendbrief-Peeters helemaal 
op de helling komt te staan. 
Ook voor de benoeming van 
de burgemeesters komt er een 
uitzonderingsregime, waarbij de 
macht van de Vlaamse regering 
heel sterk wordt uitge-
hold én mee onder-
worpen wordt aan 
het oordeel van 
Franstalige magi-
straten.  

“ Ze hebben de 
faciliteitengemeenten 

opgegeven.

Professor Bart Maddens (KUL)
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Daar bovenop komen alle andere ge-
meenten van Vlaams-Brabant terecht in 
een ‘Communauté Métropolitaine’, een 
grootstedelijke gemeenschap, die Brus-
sel medezeggenschap zal geven in Vlaan-
deren op vlak van ruimtelijke ordening, 
mobiliteit en tewerkstelling. De oude pro-
vincie Brabant, zo terecht afgeschaft in 
1994, wordt hiermee opnieuw in het leven 
geroepen in de vorm van een Brusselse 
Metropool. Dit zal het francofone impe-
rialisme alleen maar nieuw voedsel geven. 

Brusselse Vlamingen 
politiek geliquideerd
Nog erger is het lot van de Brusselse Vla-
mingen. Die krijgen voor de Kamerver-
kiezingen niet het recht om hun lijsten 
met mekaar te verbinden (in tegenstelling 
tot de gewestraadsverkiezingen). Dat be-
tekent dat een stem voor een Vlaamse par-
tij in Brussel helemaal zinloos wordt. De 
Brusselse Vlamingen worden met andere 
woorden politiek geliquideerd. Brussel 
evolueert hierdoor steeds duidelijker naar 
een eentalig Franstalige stad. Een nieuwe 
stap in de richting van de Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Wie in deze context kan spreken van een 
“zuivere splitsing”, bedriegt de bevolking. 
De remedie is veel erger dan de kwaal 
zelf. 

Alarmbel

Midden september werd een ak-
koord bereikt over BHV. Dat 
zorgde bij veel politici en journa-

listen voor vreugdekreten. Onterecht, zo 
blijkt. Onze kritieken leest u op blz. 4. En 
wie dacht dat met dit akkoord de belang-
rijkste problemen van de baan waren, is 
eraan voor de moeite.

Zo haalden topmagistraten staalhard uit 
naar het non-beleid inzake migratie van 
de afgelopen decennia. De alarmbel gier-
de door de Wetstraat (lees blz. 16). Hun 
woorden waren nog niet koud en zie daar, 
de cijfers over het aantal asielaanvragen 
raakten bekend. Een nieuw record komt 
in zicht. 

Midden september raakte bovendien be-
kend dat Sharia4Belgium in Antwerpen 
een eerste shariarechtbank oprichtte. 
Zo’n rechtbank betekent een nieuwe 
stap in de islamisering van de stad. En 
alsof dat nog niet genoeg was, vond de 
moslimorganisatie het nodig de aansla-
gen van 11 september 2001 te vieren 
met een conferentie in Antwerpen. Met 
de slogan ‘You lost the war’ werd de wan-
smakelijke toon meteen gezet. 

Intussen is het nieuwe politieke jaar be-
gonnen en ligt de parlementaire munitie 
van het Vlaams Belang klaar. Met een 
hele reeks voorstellen blijft het Vlaams 
Belang zijn rol als vertolker van de wil 
van de dorpsstraat spelen. Tot spijt van 
wie het benijdt.
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www.vlaamsbelang.org/actueel

Facebook

Het Vlaams Belang telt 
bijna 9000 trouwe Face-
bookfans. Van meet af aan 
heeft onze partij zwaar 
ingezet op de talloze mo-
gelijkheden die het we-
reldwijde web ons biedt. 
Gezien de mediaboycot 
werden we hiertoe in de 
feiten gedwongen. Op die 
manier geraakten we on-
gecensureerd de Vlaamse 
huiskamers binnen en 
werd onze rechts-nati-
onalistische boodschap 
razendsnel verspreid. Ge-
zien de kaap van de 9000 
wenkt, roepen we al onze 
fans op hun Facebook-
vrienden uit te nodigen 
om zich bij de snelst 
groeiende groep van 
Vlaanderen toe te voegen 
en zo de stem van het 
Vlaams Belang nóg luider 
te doen weerklinken.

Actua kort

Nieuw asielrecord wenkt

In totaal wer-
den dit jaar 
reeds 15.642 
asielaanvra-
gen ingediend. 
Dat zijn er nu 
al meer dan 
er in 2006, 
2007 en 2008 tijdens een héél jaar werden gere-
gistreerd. Het nieuwe cijfer ligt bovendien ook een 
fl ink pak hoger dan in het ‘recordjaar’ 2010, toen 
in dezelfde periode ‘slechts’ 12.855 asielaanvragen 
werden geregistreerd. 

Wanneer de huidige evolutie - gemiddeld 1.955 
asielaanvragen per maand - zich doorzet, zal 2011 
goed zijn voor een totaal van meer dan 23.000 
asielaanvragen, waarmee meteen een nieuw record 
zal worden gevestigd.

QR-code

Nog nooit van een QR-code ge-
hoord? Geen paniek, we geven er 
graag wat uitleg bij. Een QR-code is 
- kort samengevat - een tweedimensionale streep-
jescode. Met behulp van een smartphone en een 
applicatie die dergelijke codes kan lezen, kom je als 
lezer te weten wat er zich achter de code ver-
schuilt. In het Vlaams Belang Magazine zal de QR-
code meestal een internetadres (URL) bevatten die 
mobiele surfers het leven eenvoudiger maakt. Op 
die manier hoef je immers geen ellenlange adressen 
meer in te tikken op je smartphone. Handig, niet?!
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Pira ziet het 
licht 

Groen!-burgemeester 
van Mortsel Ingrid Pira 
heeft eindelijk het licht 
gezien. In een interview 
in Gazet van Antwerpen 
(13.09.2011) haalt 
ze hard uit naar het 
migratiebeleid van de 
afgelopen decennia. De 
toenemende misbrui-
ken en het aantoon-
bare verband tussen 
migratie en crimina-
liteit doen de groene 
burgemeester besluiten 
dat een strenger beleid 
nodig is. “Nu worden 
er mensen ingeschre-
ven met wie we nog 
veel last gaan krijgen.” 
Dat haar partij hier zelf 
voor verantwoordelijk 
is, is des te pijnlijker. 
De aanklacht van Pira 
laat wel een bijzon-
der ranzig smaakje na. 
De groene beweging 
heeft indertijd - onder 
leiding van Jos Geysels 
- de uitsluitingsproce-
dure tegen onze partij 
in het leven geroepen 
omwille van de woor-
den die Pira nu zelf 
opwerpt. Berouw komt 
blijkbaar nog steeds na 
de zonde.

Vlaamse nummerplaat !

Een eventuele boete vermijden voor het overplak-
ken van de ‘B’ op uw ‘nieuwe’ Europese nummer-
plaat? Manifesteer u dan als een bewuste Vlaming 
door een bijkomende Vlaamse nummerplaat ach-
teraan op uw auto te kleven: volstrekt legaal!
Vlaamse zelfklevende autonummerplaat: kleefvast 
en UV-bestendig, formaat: 46,1x11,2 cm (oude 
plaat) of 52,2 x 11,2 cm (nieuwe Europese versie).
Prijs: 10 euro (afhaling te Zandhoven) of 13 euro 
(verzending inbegrepen).

Hoe bestellen?

1) Per e-post aan info@vlaamsbelangzand-
hoven.org met vermelding van uw auto-
plaatnummer + naam + verzendadres (of 
afhaling).

2) Overschrijving van het juiste bedrag op 
BE29 7330 0255 4564 (KREDBEBB) van 
Vlaams Belang Zandhoven, Langestraat 207, 
2240 - Zandhoven, met vermelding van je 
autoplaatnummer.
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Jeff McGeary
over de Tea Party

8
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 “Een beweging
 uit het hart van
 Amerika”

Vraaggesprek

Nadat we eerder al een Amerikaans-Indiaanse patriot aan het 
woord lieten, presenteren we u deze maand een vraaggesprek 
met Jeff McGeary, activist van de Tea Party en voorzitter van de 
Thomas Jefferson Club. Deze organisatie, die werd opgericht in 
Philadelphia in 2008, is genoemd naar de derde president van 
de Verenigde Staten.

Thomas Jefferson is de grondlegger van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverkla-
ring (1776) en wordt dan ook beschouwd 
als de geestelijke vader van de Verenigde 
Staten. De Thomas Jefferson Club is, net 
zoals de Tea Party, een traditioneel-con-
servatieve organisatie die het debat wil 
voeren over onder meer de grondwet, im-
migratie en Westerse waarden en normen.

Hoe is de Tea Party ontstaan?

De Tea Party ontstond uit een drang van 
de Amerikanen om terug te keren naar de 
waarden en normen van de grondwet en 
van onze onafhankelijkheidsverklaring. 
Het was een roep van het volk, dat het 
beu was dat noch de Democraten, noch 
de Republikeinen de nadruk vestigden op 
het patriottisme en het conservatisme. De 
Tea Party is niet echt officieel verbonden 

met een van de twee grote partijen, maar 
is eerder een beweging binnen de Repu-
blikeinse partij. Wij houden heel erg vast 
aan het soevereine staatsrecht, waarbij de 
staten zelf beslissingen kunnen nemen. 

De Tea Party is dus een drukkings-
groep?

Ja. We willen onze invloed uitoefenen op 
de Republikeinen. Bij de verkiezingen 
van 2008 en 2010 heeft de Tea Party een 
belangrijke rol gespeeld en zeer intens 
campagne gevoerd midden de mensen. 
Vele mensen uit de Tea Party kwamen 
toen pas voor het eerst in aanraking met 
de politiek. Nadat ze zich jarenlang ge-
ergerd hebben over alles wat misloopt in 
ons land, heeft de Tea Party hen de kans 
gegeven om zich actief in te zetten om de 
dingen die fout lopen in de maatschappij 
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Vraaggesprek

en immigratie zelfs niet als een probleem. 
Soms hebben ze het wel over illegale im-
migratie, en in sommige staten zoals Cali-
fornië en New York kunnen illegalen van 
heel wat (sociale) voordelen genieten, wat 
dan weer als een magneet werkt.

Tot aan de Immigratiewet van 1965 werk-
te de VS met een quotasysteem voor im-
migranten. Nadien kwam er een dramati-

sche wending 
in het beleid 
en kregen 
we te maken 
met massa-
immigratie uit 
niet-Westerse 
landen. De Tea 
Party gelooft 

dat dit een groot probleem is dat de Re-
publikeinen moeten aankaarten. De Repu-
blikeinen moeten meer begaan zijn met de 
nationale identiteit. 

Wat Europa betreft, zijn wij overigens te-
gen de toetreding van Turkije tot de EU, 
want dat zou leiden tot een nieuwe mas-
sale immigratiegolf. 

Welke gemeenschappelijke doelen heb-
ben Europa en de VS in de geglobali-
seerde wereld van de 21ste eeuw? 

te veranderen. Wij houden sterk vast aan 
onze grondwet, die ons werd nagelaten 
door de ‘Founding Fathers’. De grote par-
tijen wijken steeds verder af van de princi-
pes in de grondwet, en dat pikken we niet. 

Bestaan er sterke afdelingen doorheen 
het land? 

De Tea Party heeft leden over het ganse 
land en in alle 
lagen van de 
bevolking. De 
Tea Party is 
overal actief, 
niet in het minst 
in staten en ste-
den die over-
spoeld worden 
door immigranten. Wij beschouwen ons 
niet als links of als rechts, maar als een 
beweging uit het midden, uit het hart van 
Amerika. 

Hoe denkt u dat het open grenzen-be-
leid van de Europese Unie de relatie 
met de VS zal beïnvloeden? 

Wij staan voor dezelfde uitdagingen wat 
immigratie betreft. In de EU wordt dit 
probleem veel directer aangekaart - onder 
meer door het Vlaams Belang - dan bij 
ons. In de VS beschouwen de grote partij-

“ Wij houden 
vast aan het 

soevereine 
staatsrecht, waarbij de 
staten zelf beslissingen 

kunnen nemen.
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De naties van het Westen moeten een 
gemeenschappelijk front vormen. De 
vooruitgang waar de VS en Europa voor 
gezorgd hebben, is uniek. Het zou in ons 
beider voordeel zijn als we nog dichter 
naar elkaar groeien en samenwerken als 
leiders op globaal niveau. 

Moet de VS het voortouw nemen en de 
rest van de wereld kennis laten maken 
met de Westerse waarden? 

De realiteit is dat de 
VS de grootste su-
permacht ter wereld 
is, gezien de grootte 
van het land en de in-
vloed die het uitoefent. Ik denk niet dat 
we letterlijk andere landen moeten gaan 
opbouwen, maar we kunnen onze duit in 
het zakje doen via de economische weg: 
handel voeren. We mogen ons echter niet 
inlaten in binnenlandse aangelegenheden 
van andere landen. Ik verwijs hiervoor op-
nieuw naar ons geloof in het zelfbeschik-
kingsrecht van naties en staten. Als lan-
den in het Midden-Oosten er bijvoorbeeld 
voor kiezen de sharia-wetgeving in te voe-
ren, dan is dat hun goed recht en hebben 
wij niets in de pap te brokken.

Denkt u dat een onafhankelijk Vlaan-
deren de relatie tussen Europa en de VS 

zal beïnvloeden? 

Als de Vlamingen hun eigen land willen 
oprichten, is dat hun recht. En ik hoop dat 
de VS een onafhankelijk Vlaanderen dan 
zal erkennen. 

Heeft Amerika ook te kampen met de 
islamisering?

Minder dan 1 procent van de inwoners 
van de VS is islamiet. Dus wij voelen ab-

soluut niet dezelfde 
impact van de islam 
op onze samenle-
ving als in België 
het geval is. Onze 

problemen met de islamitische wereld ko-
men eerder door ons internationaal beleid 
en onze activiteiten in islamitische staten. 
Ron Paul, Republikeins kandidaat voor de 
presidentsverkiezingen, wil dan ook onze 
‘nation-building’ activiteiten afbouwen of 
volledig afschaffen. 

Onze grootste uitdaging is de assimilatie 
van immigranten in de Westerse maat-
schappij, om hen onze taal te leren, onze 
geschiedenis, onze wetten, onze normen 
en waarden. Dat moet gebeuren als we 
willen overleven. Maar het gebeurt niet 
zoals het moet, de immigratiestroom is 
veel te groot. 

“ Als de Vlamingen hun eigen 
land willen oprichten, is dat 

hun recht.
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 Massale misbruiken

Immigratie

Immigranten, illegalen en 
asielzoekers kloppen massaal 
aan bij het OCMW. Onze soci-
ale zekerheid dreigt in te stor-
ten onder druk van het uitke-
ringstoerisme. En de ‘toeristen’ 
blijven (komen)…

“Dat België het land van melk en ho-
ning is, is geen mythe maar een ge-
vaarlijke realiteit.” Zo klonk het uit 

de mond van  twee Antwerpse topmagi-
straten. In een adem werd de pertinente 
vraag opgeworpen hoe lang dit land die 
massale instroom - sociaal en fi nancieel 
- nog kan dragen. Er gaan steeds meer 
stemmen op om de toegang tot de sociale 
zekerheid te beperken: “Eerst een bijdrage 
leveren, dan pas een uitkering.” Logisch 
en de stem van het gezond verstand, 
maar voor dat soort uitspraken 
en voorstellen werd het Vlaams 
Blok destijds wel veroordeeld. 
Het kan verkeren. 

Wegwijzer
In Bulgarije en Roemenië 
doken eind 2010 heuse weg-
wijzers op die aangeven hoe 
men in Brussel geraakt. 
Agentschappen maken er 
immigranten wegwijs in 

de regularisatieprocedure, de vele ach-
terpoortjes van onze kreupele wetgeving 
en de ongebreidelde mogelijkheden: 
OCMW-steun, hotelovernachtingen, leef-
loon, juridische bijstand. Gelukzoekers 
uit álle windstreken (Afrika, Azië, Oost-
Europa) hebben intussen de weg gevon-
den. En eens ze hier zijn aangekomen, 
zijn er ook nog verwanten en lotgenoten, 
louche dokters en linkse advocatenclub-
jes die de nieuwkomers haarfi jn uitleggen 
hoe ze de boel kunnen belazeren. Ge-
rechtsjournalist José Masschelin schetste 
in een verbijsterend artikel (Het Laatste 
Nieuws, 03.09.11) hoe “honderden, al-
licht duizenden frauderende immigranten 
de kas van de sociale zekerheid leegzui-
gen.” Alles kan, alles mag. Controle is er 
niet of nauwelijks.

Fraude
Dat heel wat ‘onvermogende’ immigran-
ten uit Marokko of Turkije in hun thuis-

land een chique villa of meerdere 
huizen bezitten, is intussen 

genoegzaam bekend. Maar 
daar houdt het niet mee op. 
José Masschelin maakt een 
‘best of’-lijst van de vele 
misbruiken. Immigranten die 
na de vakantie in één klap 
vijf jaar ouder zijn en met een 
vals attest uit hun geboorte-
land recht hebben op een pen-
sioen. Een vals doktersbriefje 
geeft recht op regularisatie, 

en de stem van het gezond verstand, 
maar voor dat soort uitspraken 
en voorstellen werd het Vlaams 
Blok destijds wel veroordeeld. 
Het kan verkeren. 
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Agentschappen maken er 
immigranten wegwijs in 

Dat heel wat ‘onvermogende’ immigran-
ten uit Marokko of Turkije in hun thuis-

land een chique villa of meerdere 
huizen bezitten, is intussen 

genoegzaam bekend. Maar 
daar houdt het niet mee op. 
José Masschelin maakt een 
‘best of
misbruiken. Immigranten die 
na de vakantie in één klap 
vijf jaar ouder zijn en met een 
vals attest uit hun geboorte-
land recht hebben op een pen-
sioen. Een vals doktersbriefje 
geeft recht op regularisatie, 
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een maand extra vakantie of een leefloon. 
Immigranten kunnen na één dag werken 
(een vals arbeidsattest volstaat) aanspraak 
maken op een werkloosheidsvergoeding. 
Na de schijnhuwelijken, laten nu ook 
schijnscheidingen de kassa rinkelen. Tot 
slot vertelt een rechter hoe een gezin ge-
regulariseerd kan worden omdat vader ‘in 
de bak’ zit. Om ‘humanitaire redenen’, 
want ze moeten hem immers kunnen be-
zoeken in de gevangenis. “Als vader vier 
jaar moet brommen, dan krijgt zijn kroost 
vier jaar lang steun”, én een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning. Onwaarschijnlijk. 
De Belgische realiteit overtreft de zotste 
fictie. 

Taboe
Er zijn sterke aanwijzingen dat terroris-
tische groeperingen worden gefinancierd 
met OCMW-geld, maar ontslagnemend 
minister van Justitie Stefaan De Clerck 
(CD&V) steekt zijn kop in het zand. Hij 
wimpelt de forse kritiek van de topmagi-
straten weg als ‘paniekzaaierij’ en gaat 
hen op het matje roepen. Het is het ver-
trouwde Belgische recept om klokken-
luiders het zwijgen op te leggen en oude 

taboes te behoeden voor het ineenstorten. 
Maar nu de feiten open en bloot op tafel 
liggen, kan de politiek zijn verantwoor-
delijkheid niet langer ontlopen. Het is de 
politiek die de misbruiken jarenlang heeft 
gedoogd en ook mogelijk heeft gemaakt.

Hocus pocus
Het kaalplukken van onze sociale zeker-
heid is geen rechtse hersenschim. En wie 
geloof hecht aan de zegeberichten bij de 
(aangekondigde) verstrenging van de 
“snel Belg”-wet en de gezinshereniging, 
moet wel erg naïef zijn. “Het is een illu-
sie te veronderstellen dat de implementa-
tie ervan, als ze er ooit komt, een hocus 
pocus-effect zal hebben op de ontoerei-
kende wetgeving uit het verleden”, waar-
schuwen magistraten Yves Liégois en Piet 
Van den Bon. De achterpoortjes moeten 
dicht, de fraude moet keihard aangepakt 
worden en de massale instroom aan ban-
den gelegd. Vlaanderen dreigt immers het 
OCMW van de hele wereld te worden. Als 
het dát is wat linkse partijen en vakbon-
den willen, moeten ze het maar zeggen. 
En ook zélf betalen... 
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Vlaams 
Centrum voor 
Racismebestrijding

De Vlaamse regering heeft, 
bij monde van minister 
Geert Bourgeois (N-VA), 
aangekondigd om tegen 
juni 2012 een eigen Vlaams 
Centrum voor Racismebe-
strijding op te richten. Re-
den? Het huidige Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen 
en Racismebestrijding 
(CGKR) getuigt van een 
‘wereldvreemde’ werking 
en er is geen sprake van 
structureel overleg met 
het Vlaamse niveau. Zoals 
Filip Dewinter aangaf, is de 
enige juiste consequentie 
niet de oprichting van een 
nieuw, overbodig anti-
racismecentrum maar de 
afschaffi ng van het CGKR. 
“Het CGKR is een geld-
verslindende en gepoliti-
seerde instelling die tot 
doel heeft één bepaalde 
politieke strekking in 
Vlaanderen monddood te 
maken, namelijk het Vlaams 
Belang”, aldus Dewinter. De 
fractieleider in het Vlaams 
Parlement diende inmid-
dels al een interpellatie in 
bij N-VA-minister Bour-
geois over de oprichting 
van het Centrum. 

Griekse noodsteun

Recent is gebleken dat Fin-
land via een rechtstreekse 
onderhandeling (dus buiten 
de andere landen van de 
EU om) met de Griekse 
regering een deal heeft 
gesloten over de voor-
waarden in hun aandeel 
in de Griekse noodsteun. 
De Finnen zouden heb-
ben bedongen dat er voor 
hen één miljard euro op 
een aparte rekening wordt 
gezet. Als Griekenland de 
steun niet kan terugbeta-
len, zou Finland dat bedrag 
plus de rente mogen hou-
den. Finland loopt hiermee 
geen enkel risico met zijn 
bijdrage aan de Griekse 
schuldencrisis, terwijl de 
Belgische regering volop 
miljarden euro’s stort in 
de Griekse bodemloze 
putten. Het Vlaams Belang 
riep, bij monde van Hagen 
Goyvaerts, eerste minis-
ter Yves 
Leterme 
en minis-
ter van 
Financiën 
Didier 
Reynders 
op om net als Finland een 
onderpand te eisen van 
Griekenland en hierover 
een akkoord te maken met 

de Griekse minister van 
Financiën. Als enige euro-
kritische partij zullen wij 
zowel Leterme als Reyn-
ders in de Kamer het vuur 
aan de schenen leggen. 

Exodus richting 
Europa?

In Libië mag Khadaffi  dan 
wel van het toneel ver-
dwenen zijn, de vraag 
blijft: voor wie? Zoals 
Kamerfractieleider Gerolf 
Annemans aangaf, bestaat 
de kans 
dat het 
corrupte 
regime 
gewoon 
wordt in-
gewisseld 
voor een nieuwe dictatuur, 
gebaseerd op de politieke 
islam. Annemans wees 
er overigens op dat de 
Nationale Overgangsraad 
in Libië in het ontwerp 
van Grondwet van bij het 
begin duidelijk stelt dat 
de sharia “de belangrijkste 
bron van alle wetgeving is.” 
Bovendien zal Europa ook 
onder de gevolgen te lijden 
hebben. De kans is im-
mers zeer groot dat er een 
enorme immigratiestroom 
richting ons continent op 
gang komt. Annemans 

Uit de parlementen
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pleitte dan ook voor een 
effi ciëntere werking van 
het Europese grensagent-
schap Frontex. De Eu-
ropese hulp aan landen 
bezuiden de Middellandse 
Zee mag bovendien geen 
eenrichtingsverkeer zijn: 
van wie kan rekenen op 
Europese steun mag op zijn 
minst verwacht worden 
dat zij hun medewerking 
verlenen aan het bestrijden 
van de illegale immigratie. 

Riante uittredings-
vergoedingen

Nadat een storm van ver-
ontwaardiging opstak over 
de uittredingsvergoeding 
van 300.000 euro die Sven 
Gatz (Open VLD) zou op-
strijken, omdat hij zijn zetel 
in het Vlaams Parlement 
had ingeruild voor een 
andere job, besloot Gatz 
om zijn ‘opzeg’ toch niet te 
incasseren. Aan de wetge-
ving is echter niets veran-
derd. Het Vlaams Belang 
heeft altijd al gepleit voor 
de beperking van de uit-
tredingsvergoeding en voor 
het creëren van een sociaal 
statuut voor parlementsle-
den. Bovendien moeten de 
inkomsten die de betrok-
kene geniet tijdens de 
periode waarin hij of zij 

recht heeft op een uit-
tredingsvergoeding, op het 
bedrag van de uittredings-
vergoeding in mindering 
worden gebracht. Tenslotte 
zijn wij altijd voorstander 
geweest van een hervor-
ming van het pensioenstel-
sel voor parlementsleden. 
“De huidige wetgeving is 
totaal exuberant en on-
eerlijk in tijden waarin er 
sprake is van de verhoging 
van de pensioenleeftijd en 
de onbetaalbaarheid van 
de pensioenen”, aldus Filip 
Dewinter, die ervoor pleit-
te om de regeling over de 
uittredingsvergoeding van 
parlementsleden die tijdens 
de legislatuur opstappen 
om elders een betaalde 
functie te gaan bekleden, 
prioritair op de agenda van 
het Vlaams Parlement te 
plaatsen. 

Royale dotaties

De leden van de konink-
lijke familie ontvangen jaar-
lijks zo’n 13,7 miljoen euro 
aan dotaties. De werkelijke 
kostprijs van het konings-
huis bedraagt liefst meer 
dan 30,5 miljoen euro. 
Die extra kosten zitten 
voornamelijk vervat in de 
beveiliging en de offi ciële 
verplaatsingen. Hoog tijd 

om - zeker in tijden van 
besparingen - hier dringend 
paal en perk aan te stellen, 
zo vindt ook Anke Van 
dermeersch. “De ganse 
dotatie-
regeling 
zou best 
ineens 
volledig 
afgeschaft 
worden. 
Destijds hebben de voor-
standers van de dotatiere-
geling nagelaten te zorgen 
voor de nodige transparan-
tie en controle, wat geleid 
heeft tot onherstelbare 
fi nanciële schade voor de 
bevolking. De dotaties zijn 
immers integraal door 
de bevolking betaalde 
belastinggelden”, aldus de 
fractieleidster in de Senaat. 
Anke Van dermeersch heeft 
eveneens voorgesteld om 
een parlementaire on-
derzoekscommissie op te 
richten belast met het on-
derzoek naar de besteding 
van de jaarlijkse dotatie 
aan leden van de konink-
lijke familie. Eveneens dient 
onderzocht te worden 
welke activiteiten de leden 
van de koninklijke familie 
uitoefenen en welke activi-
teiten er onverenigbaar zijn 
met het ontvangen van de 
dotatie.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Nieuwe 
fractievoorzitter

Senaat

Begin september werd Anke 
Van dermeersch fractieleider 
van onze Senaatsfractie. Anke 
zetelt sinds 2003 in de Senaat. 
Voordien was ze werkzaam als 
advocate-fiscaliste. Naar aan-
leiding van haar fractievoor-
zitterschap had de redactie 
een gesprek met haar.

Anke, de Senaatsfractie heeft jou als 
nieuwe fractievoorzitter voorgedragen. 
Waarom kozen ze voor jou?

De Senaatsfractie heeft na overleg en in 
consensus besloten om mij aan te stellen 
als fractievoorzitter. Alle Vlaams Belang-
Senatoren zijn ongetwijfeld politiek be-
kwaam om de fractie te leiden maar de 
collega’s hopen met mijn aanstelling de 
fabel ontkrachten dat het Vlaams Belang 
vrouwonvriendelijk zou zijn. Het Vlaams 
Belang werkt al langer aan verjonging en 
vernieuwing. Een vrouwelijke fractielei-
der geeft automatisch een andere stijl en 
nuance aan dezelfde ongewijzigde poli-
tieke boodschap.

Is het moeilijk om als vrouw een man-
nelijke fractie te gaan leiden?

Dat is zonder meer een seksistische vraag, 
waar ik niet mee akkoord ga. Waarom zou 
een vrouw een fractie moeilijker kunnen 
leiden dan een man? Ik hoop als eerste 
vrouwelijke fractievoorzitter het tegen-
deel aan te tonen. De Vlaams Belang-
vrouwen wegen evenveel op de interne 
besluitvorming in onze fracties in Kamer, 
Senaat en Vlaams Parlement als hun man-
nelijk collega’s. Wel is de politiek een 
vrouwonvriendelijke job, die moeilijk 
te combineren valt met een gezinsleven. 
Maar juist daarom zijn de Vlaams Belang-
politicae zo’n gedreven vrouwen die des-
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ondanks hun idealen blijven nastreven en 
verdedigen.

In welke dossiers wil je tijdens je frac-
tievoorzitterschap je tanden zetten?

Naar aanleiding van mijn aanduiding als 
fractieleider werden ook de lidmaatschap-
pen van de verschillende Senaatscommis-
sies herbekeken, zodat we efficiënter kun-
nen werken. In dit kader hebben we intus-
sen ook woordvoerders aangeduid voor de 
verschillende dossiers die we in de Senaat 
behandelen. Yves Buysse is verantwoor-
delijk voor binnenlandse en sociale zaken, 
Bart Laeremans voor staatshervorming 
en justitie, Filip Dewinter voor migratie, 
asiel en veiligheid, en ikzelf neem buiten-
landse zaken, financiën en economie voor 
mijn rekening.

In de pers lezen we dat er onenigheid 
bestond binnen de fractie over je voor-
zitterschap, klopt dat?

Nee, je moet niet alles geloven wat in de 
pers staat. Vooreerst is de media enkel uit 
op het creëren van problemen en tegen 
elkaar opzetten van personen als het over 
het Vlaams Belang gaat. Ook onze te-
genstanders doen hun uiterste best om de 
zogenaamde ‘Antwerpse gemeenteraads-
fractie’ mythische macht toe te dichten. 
De realiteit is echter dat we een goede 
sfeer hebben binnen de Senaatsfractie. 
Tenslotte is mijn woonplaats compleet ir-
relevant voor de goede politieke werking 
van de fractie. In andere partijen - zoals 
de N-VA - komen de kopstukken ook uit 
Antwerpen, omdat dit nu eenmaal een 
zeer gepolitiseerde stad is. 
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 Vlaanderen Staat!!

IJzerwake

Sinds zijn ontstaan is de IJzer-
wake een stijlvolle en strijd-
bare bijeenkomst waar steeds 
klare Vlaamse taal wordt ge-
sproken. Dat was tijdens de 
10de feesteditie - die met meer 
dan 5.300 aanwezigen een 
overrompelend succes was - 
niet anders. 

Eén duidelijke boodschap weer-
klonk: de verkiezingsuitslag van 
13 juni is een signaal dat de drie V-

partijen (Vlaams Belang, N-VA en LDD) 
een hecht front moeten vormen. IJzerwa-
ke-voorzitter Wim De Wit, draaide niet 
rond de pot: “Laten we hopen, Vlaamse 

vrienden, dat de N-VA, in een ware geest 
van Godsvrede, deze uitgestoken hand 
niet langer blijft weigeren!” 

Rodenbach
Gastspreker dit jaar was cultuurfilosoof en 
publicist Johan Sanctorum, die zijn toe-
spraak begon met een historische anekdo-
te over Albrecht Rodenbach. Rodenbach 
was een studentenleider in Roeselare, die 
in 1875 een opstand organiseerde tegen 
het gebruik van het Frans als enige onder-
wijstaal. “Voor het eerst in de geschiede-
nis van dit land kregen we te maken met 
een rebelse grondstroom, gericht tegen 
de natie die ons vaderland niet is”, sprak 
Sanctorum. “Een studentenopstand die 
zich wilde verbreden tot burgerverzet en 
volksopstand, tegen het franco-Belgisch 
establishment en zijn pijpendansers.”

Wim De Wit Johan Sanctorum
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Nu, 136 jaar later, is Vlaanderen op een 
zucht van zelfbestuur. Enkel als we de 
krachten bundelen, kunnen we slagen in 
onze opdracht. Daarom ook vanwege Jo-
han Sanctorum een niet mis te verstane 
oproep tot samenwerking: “We moeten op 
zoek naar een meerderheid die de Vlaam-
se onafhankelijkheid per volksraadple-
ging zal afdwingen. Daarom zeg ik nu 
tot alle Vlaamsgezinde krachten: stop het 
gekrakeel! Stop de stammentwisten en de 
clanoorlogen! Het Vlaams-nationalisme 
zal pas een democratische meerderheid 
verwerven, wanneer de Vlaams-nationale 
gelederen gesloten worden.” De cultuur-
filosoof verwees met een Uilenspiegelse 
kwinkslag naar de Belgische spreuk ‘Een-
dracht maakt macht’ en riep de V-partijen 
op tot de oprichting van een V-front. “Het 
Belgische momentum is voorbij, maar het 
Vlaamse moet nog komen”, aldus Sanc-
torum. 

De Ordelijke Opdeling
“Een Vlaams front waar in alle openheid 
en zonder taboes álle toekomstige opties 
kunnen worden besproken, tot en met een 
Ordelijke Opdeling van België!”, stelde 
Wim De Wit. “De onderhandelingstafel 
heeft ons niets te bieden”, voegde Sanc-
torum eraan toe, “omdat het zogenaamde 
vredesproces zelf in de vijandelijke stra-
tegie kadert. De duiven die boven de tafel 
fladderen en kirrend het Grote Compro-
mis aankondigen, behoren tot de enscene-
ring van de tegenspeler. In zo’n geval is er 
maar één uitweg: de pacten opzeggen en 
de onderhandelingstafel verlaten.” 

En wat dan met bijvoorbeeld Europa en 
Brussel? “Wij maken Europa, het nieuwe 

Europa!”, vervolgt Sanctorum. “Europa 
zal maar zijn geloofwaardigheid terug-
winnen als het de jonge naties zoals 
Vlaanderen, Catalonië en Schotland als 
volwaardige politieke entiteiten in zijn 
schoot opneemt. Europa zal slechts zijn 
wedergeboorte beleven als het de oude na-
tiestaten loslaat en zich herdenkt vanuit de 
nieuwe, regionale republieken. En Brus-
sel zal, wil het overleven, aan die logica 
niet ontsnappen: als België uiteenvalt en 
het oude Europa afsterft, is deze stad zon-
der Vlaamse inbreng zelfs niet leefbaar.”

Wij reiken de hand!
Het Vlaams Belang sluit zich volledig 
aan bij de oproep tot eenheid en samen-
werking. Wij zijn steeds voorstander ge-
weest van Vlaamse frontvorming, en in 
het verleden hebben we meermaals de 
hand gereikt aan de andere V-partijen. In 
de toekomst zullen we dat dan ook blijven 
doen. “Vlaanderen moet en zal, in volle 
onafhankelijkheid, zijn toekomst in eigen 
handen nemen. Dat is voor elk van ons 
de ultieme opdracht, uw plicht en mijn 
plicht!”, besloot Wim De Wit. Aan onze 
partij zal het alvast niet gelegen hebben. 
België barst! 
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De stad Berlijn is reeds geruime tijd een 
broeihaard van islamextremisme. Ver-
stedelijkte districten zoals Kreuzberg 
of Neukölln zijn als het ware islamiti-
sche kalifaten. Pro Deutschland wil deze 
schrikwekkende evolutie een halt toe-
roepen. Daarom is het van het grootste 
belang dat de partij van gelijkgestemde 
Europese partijen alle steun krijgt. Naar 
aanleiding van de gemeenteraads- en 
deelstaatverkiezingen van 18 september 
in Berlijn organiseerde Pro Deutschland, 
onder leiding van Manfred Rouhs en Lars 
Seidensticker, eind augustus zijn verkie-
zingscongres. Buitenlandse genodigden 
waren - naast het Vlaams Belang - de FPÖ 
(Oostenrijk) en de Tea Party (USA). Tij-
dens het congres was er massale persbe-
langstelling, onder meer van Arte en Al 
Jazeera. 

In haar toespraak aan de Brandenburger 
Tor had voormalig Vlaams volksverte-

 Verkiezingscongres Pro Deutschland

Vlaams Belang in actie

 De Gordel

In tegenstelling tot de berichtgeving was 
het Vlaams Belang wel degelijk manifest 
aanwezig op Vlaanderens grootste fiets-
en wandelevenement. Vlaams Belang-
militanten, waaronder voorzitter 
Bruno Valkeniers, deelden er pleis-
ters uit aan de duizenden Gordelaars 
met de boodschap ‘Groot Brussel, 
neen bedankt’. Nooit eerder kwam 
Vlaanderens grootste sportmanifes-
tatie zo op zijn tijd als nu: net op het 
moment dat de traditionele partijen 
bezig waren met het versjacheren 
van Vlaams-Brabant. 

De toegevingen die op stapel stonden in 
ruil voor een zeer fragmentaire splitsing 
van de kieskring BHV zijn voor Vlaande-
ren onaanvaardbaar, zowel in Brussel als 

in de faciliteitengemeenten, 
alsook daarbuiten. Door de 
creatie van een Brusselse 
kieskring met 25 gemeen-
ten en via de ‘Communauté 
Metropolitaine’ wordt tege-
moet gekomen aan de stout-
ste dromen van de Fransta-
lige politici: de oprichting 
van Groot-Brussel.

genwoordiger Hilde De Lobel het onder 
meer over de positie van de vrouw in de 
islam, die in de moslimwereld nog steeds 
als minderwaardig wordt beschouwd. 
Antwerps VBJ-voorzitster Barbara Bon-
te sprak vooral over de demografische 
gevolgen van de immigratie, die in het 
bijzonder onze jonge generatie hard zul-
len treffen. Naast wat kabaal van linkse 
tegenbetogers bleef het relatief rustig, 
hoewel linkse extremisten er niet voor te-
rugdeinsden fysiek geweld te gebruiken. 
Niets stopt alleszins de campagne en de 
gedrevenheid van Pro Deutschland.
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

VBJ scheurt België zelf!

De jongste jaren werd meer dan ooit bewezen dat 
het Belgische bestuursniveau totaal failliet is. Bijna 
elk federaal dossier is communautair. Als Vlamin-

gen zwart zeggen, zeggen de Walen wit en omgekeerd. 
Logisch dat voor de beide gemeenschappen geen samen-
hangend beleid mogelijk is. Geen enkele staatshervorming 
zal daaraan wat kunnen verhelpen. 

VBJ wil af van het federale geklungel en kiest als enige 
politieke jongerenpartij voluit voor Vlaamse onafhankelijk-
heid. Bij de start van het nieuwe schooljaar verdelen we 
daarom gratis pamfl etten om België zelf te scheuren. 
Zolang België blijft bestaan, zullen de problemen immers 
voortwoekeren.

Wil je meehelpen met uitdeelacties aan schoolpoorten 
of zelf pamfl etten verdelen? Dat kan! Bestel 
vandaag nog pamfl etten via het nationaal 
VBJ-secretariaat. Sluit aan bij het Vlaande-
ren van morgen en scheur België zelf!

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

of zelf pamfl etten verdelen? Dat kan! Bestel 
vandaag nog pamfl etten via het nationaal 
VBJ-secretariaat. Sluit aan bij het Vlaande-
ren van morgen en scheur België zelf!

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren
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Haal de VBJ-caravan naar je eigen streek!

Sinds kort beschikt VBJ over een eigen, exclusieve caravan. De opvallende tweewieler 
heeft een mobiele tapinstallatie aan boord en kan door-

heen gans Vlaanderen worden ingezet bij aller-
hande activiteiten.

Wil je graag beroep doen op deze 
caravan, is er een leuk evenement 
in je regio en haal je de caravan 
graag naar je eigen streek? Dat 
kan door contact op te nemen via 
info@vbj.org of op het nummer 
02/219 27 28, en misschien 

komt de VBJ-caravan binnen-
kort wel naar je toe!
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Parochiaal 
ontmoetingscentrum 
Humbeek
Molenstraat 157 – Humbeek 
(Grimbergen)

Zondag 

20/11
14-18 uur

Uitgebreide kinderanimatie
Vlaams Belang Jongeren
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dwars door VLAANDEREN
VBJ te gast in Zweden

Voor dag en dauw vertrok op vrijdag 
9 september een VBJ-delegatie naar 
het jaarlijkse jongerencongres van de 
Zweedse Democraten (SDU). Na een 
culturele uitstap in het centrum van 
Stockholm was er ‘s avonds tijd om met 
onze Zweedse vrienden te verbroede-
ren en kennis te maken met de Zweed-
se streekproducten.

Met Scan-
d i n a v i s c h e 
stiptheid ver-
trokken we 
zaterdagoch-
tend voor een 
drie uur du-
rende  autorit 
naar Jönkö-

ping. Linkse tegenbetogers zorgden 
voor een warm welkom toen we voor 
aanvang van het congres, onder politie-
begeleiding, een optocht door de stad 
maakten. Ook na de optocht had de po-
litie haar bezigheid met een bommelding 
en een 25-tal tegenbetogers 
die het congres poogden 
te verstoren. Tijdens het 
tweedaags congres werd 
het jongerenprogramma 
van de SDU besproken en 
een nieuw bestuur voor 
de SDU-jongeren gekozen. 
Gustav Kasselstrand werd 
daarbij herbevestigd als 
voorzitter. 

VBJ was niet de enige internationale gast. 
Samen met onze vrienden van de Oos-
tenrijkse FPÖ, de Deense Volkspartij en 
het Italiaanse La Destra mochten we de 
Zweedse nationalisten een hart onder 
de riem steken in hun identitaire strijd. 

24
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In haar toespraak legde VBJ-voorzitter 
Barbara Pas de klemtoon op samenwer-
king in onze strijd tegen massa-immigra-
tie en islamisering. Ook haar euro-kriti-
sche boodschap viel in de smaak.

‘Geen schijnheiligheid,
VBJ eist veiligheid’

Tijdens de gemeenteraad in Turnhout 
hield VBJ Kempen een actie onder het 
motto ‘Geen schijnheiligheid. VBJ eist 
veiligheid!’ Aanleiding is de aanhou-
dende onveiligheid en criminaliteit in 
de stad, waar veel jongeren wonen en/
of naar school gaan. “Met deze actie wil-
len wij het stadsbestuur duidelijk maken 
dat veiligheid een topprioriteit is en een 
recht moet zijn voor elke inwoner. Het 
voeren van een lik-op-stuk-beleid jegens 
criminaliteit dringt zich op en is voor 
VBJ dan ook een vereiste om de veilig-

heid van de Turnhoutse jongeren te ga-
randeren.”

Ertveldse kroegentocht

In het Oost-Vlaamse Ertvelde maakte 
VBJ Evergem van de plaatselijke kermis 
gebruik om een kroegentocht te hou-
den in de binnenstad.

Het Biermuseum stond als eerste op de 
planning, waar de jongeren meer uitleg 
kregen over het brouwproces. Na het 
nuttigen van een biertje en het bezich-
tigen van de indrukwekkende verzame-
ling, was het tijd om de tocht verder te 
zetten. De avond werd sfeervol afgeslo-
ten op een fuif in ‘t Oud Gemeentehuis.

25
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 Gas geven?!

Nieuwe technologie

We blijven het voelen in onze 
portemonnee. De prijzen voor 
brandstof blijven hoog, nie-
mand maakt zich nog de illu-
sie dat we ooit nog goedkoop 
gaan rijden. Onze Vlaamse 
economie, sterk afhankelijk 
van het wegvervoer, blijft hier-
door kwetsbaar. 

Omdat Vlaanderen economisch 
sterk heeft ingezet op vervoer, zo-
wel in de productie van transport-

middelen als in de verwerking en distribu-
tie van goederen, zijn we meer dan andere 
landen overgeleverd aan internationale 
economische en politieke ontwikkelin-
gen. Onder meer daarom is de vraag hoe 
we zullen omgaan met onze energiebron-
nen en onze mobiliteit een van de grote 
uitdagingen voor de toekomst.

Onze geografische ligging is en blijft een 
troef. Maar er is een keerzijde. Onze be-
volkingsdichtheid maakt ons ook gevoelig 
voor de gezondheidsrisico’s van het weg-
verkeer. Fijn stof, benzeen, roetdeeltjes 
en stikstofdioxide zijn daarbij de grootste 
boosdoeners en veroorzaken luchtweg-
aandoeningen of hart- en vaatziekten en 
resulteren in een hoge maatschappelijke 
kost. Doemdenken noch berusting mag 
ons antwoord zijn. Wij geloven dat er 

een andere weg is waarbij we van uitda-
gingen, kansen kunnen maken. Durf en 
ondernemen, onderzoek en ontwikkeling 
zijn de sleutel.

Alternatief 
Daarom vinden we het ontstellend dat de 
overheden zo weinig doen om Vlaamse 
bedrijven en wetenschappers te ondersteu-
nen bij de omschakeling naar goedkopere, 
schonere en efficiëntere brandstoffen. Het 
klimaatverhaal heeft de zoektocht naar al-
ternatieven in de richting van elektriciteit 
gestuurd. Elektrische wagens hebben een 
aantal pluspunten maar er blijven ook heel 
wat vragen. Zo is er de blijvende afhan-
kelijkheid van de elektriciteitsproductie 
en het ontwikkelen van batterijen uit kost-
bare en zeldzame metalen. 

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk 
dat een gedeeltelijke transitie of overscha-
keling naar het rijden op aardgas en wa-
terstof meer kansen biedt dan enkel in te 
zetten op elektrisch aangedreven wagens. 
Afdelingen in het Antwerpse (Brasschaat 
e.a.) ondersteunen al langer de pogingen 
van wetenschappers en vooruitziende 
KMO’s om het alternatief van het zoge-
naamde CNG of het “Compressed Natural 
Gas” aan te zwengelen. Nieuwe techno-
logieën krijgen in tegenstelling tot de ons 
omringende landen veel te traag voet aan 
de grond, dat is ook een aspect van de Bel-
gische blokkering. Maar sinds kort wor-
den in Vlaanderen de eerste pompinstal-

VBM 2011-10.indd   26 16/09/11   14:28



laties voor natuurlijk gas geopend.

Groengas 
Maar waarover gaat het eigenlijk? Com-
pressed Natural Gas of CNG is eenvou-
digweg aardgas of gezuiverd biogas, zo-
genaamd groengas, dat gecomprimeerd 
wordt tot een druk van 200 bar. Het sa-
mengedrukte aardgas wordt in het voer-
tuig opgeslagen in cilindervormige gas-
tanks die in de bodemplaat van de wagen 
ingebouwd worden. Bijna elk automerk 
heeft modellen beschikbaar. Aan rijcom-
fort moet niets ingeboet worden. CNG 
is aanzienlijk goedkoper dan traditionele 
brandstoffen zoals benzine of zelfs die-
sel, elimineert de uitstoot van schadelijke 
stoffen volledig en reduceert de CO

2
-uit-

stoot op de hele keten met 70 procent ten 

opzichte van diesel en benzine. Kortom, 
een alternatief waarvoor de techniek op 
punt staat en dat kansen biedt op verdere 
ontwikkelingen zoals het gebruik van bio-
gas uit organische reststoffen en het rijden 
op waterstof als nevenproduct van de in-
dustrie of als opslagmethode voor elektri-
citeitsoverschotten. 

Zowel in het federaal als in het Vlaams 
Parlement proberen onze volksvertegen-
woordigers een aantal administratieve ob-
stakels op te ruimen en de overheden wak-
ker te schudden. Voor vragen of opmer-
kingen kan u Rita De Bont, Peter Logghe 
of Marleen Van den Eynde contacteren. 
Voor verdere informatie verwijzen we u 
naar de webstekken www.cngdrive.be en 
www.groengasmobiel.nl. 
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 Verkenningen
 in de Levant

Uitgeverij Egmont

Emiel Claus schreef zijn boek 
‘Van Eden tot Jeruzalem’ tij-
dens de periode 1984-1987, 
toen hij was aangesteld als 
kanselier van de Belgische 
ambassade in Bagdad. Hij reis-
de door het Midden-Oosten en 
kwam telkens de Kruistochten 
tegen die sinds de Middeleeu-
wen een steeds weerkerende, 
golvende beweging maken: 
veroveren, heroveren, terug-
vallen, opstaan en wat nu? De 
recente opstanden en gebeur-
tenissen in de landen rond de 
Middellandse Zee zijn veelbe-
duidend. Het boek blijkt, 25 
jaar later, actueler dan ooit.

De versmolten wereld van de islam, 
de christelijke wereld en het jo-
dendom verhaalt Emiel Claus op 

een meesterlij-
ke wijze. Elke 
beschreven reis 
naar Cyprus, 
Egypte, Istan-
boel, Syrië, 
Jordanië en Israël boeit en fascineert. Het 
geeft de lezer het verlangen er ook naartoe 
te gaan, in de voetsporen van de verteller.

Van Eden tot Jeruzalem is geen roman 
maar een geschiedkundige reisgids, door-
spekt met anekdotes verteld in ‘Miels’ 
eigen stijl, door velen gekend en geliefd.

Emiel Claus deed samen met Paul Snoek 
zijn poësisklas bij Anton van Wilderode 
en studeerde Klassieke Filologie in Leu-
ven. Sinds 1962 woonde hij - op drie jaar 
na - onafgebroken in Azië en Afrika. Hij 
was diplomaat en werd onder andere ook 
kanselier van de ambassade in Jakarta. In 
2007 werd Emiel Claus aangereden en uit 
het leven gerukt. 

Een volledig overzicht van ons boekenaanbod vindt u op:
www.uitgeverijegmont.be

Van Eden tot Jeruzalem
Emiel Claus

304 blz. - hardcover
15 euro (exclusief verzendingskosten)

ISBN: 978-90-78898-23-8

Jordanië en Israël boeit en fascineert. Het 
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 Nu verkrijgbaar bij 
Uitgeverij Egmont: cd 
‘Dit is Vlaams Grond 2’

Net zoals vorig jaar verrast de 
Groot-Nederlandse internet-
zender Radio Rapaille ons met 
een nieuwe cd met als titel ‘Dit 
is Vlaamse Grond -deel 2’, uit-
gebracht in co-pro-
ductie met 
het weekblad 
’t Pallieterke 
en de uitgeve-
rij Muziek met 
Wortels.

In totaal staan er op 
deze mini-cd zeven 
nummers van zeven ver-

schillende groepen en arties-
ten.

Deze cd kwam mee tot stand 
dankzij de medewerking van alle arties-
ten en/of rechthebbenden die gratis de 

rechten op hun nummer afstonden. Alle 
eventuele winst zal gebruikt worden om 
gelijkaardige projecten in de toekomst te 
ondersteunen. 
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Bestellen kan via: 0472 603 552 (tijdens kantooruren)
bestellen@uitgeverijegmont.be

Dit is Vlaamse grond 2
Diverse artiesten

Radio Rapaille in co-productie met
‘t Pallieterke en

uitgeverij Muziek met Wortels
5 euro (exclusief verzendingskosten)
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 Topmagistraten kraken 
immigratiebeleid

Dossier www.vlaamsbelang.org/dossier

Bij de opening van het nieuwe 
gerechtelijke jaar bevestigden 
Antwerpse topmagistraten wat 
het Vlaams Belang al jaren aan-
klaagt: de immigratiepolitiek in 
dit land is een catastrofe.

Naar jaarlijkse traditie werden be-
gin september de zogeheten Mer-
curiales gehouden, zoals de toe-

spraken naar aanleiding van de plechtige 
opening van het gerechtelijke jaar worden 
genoemd. In Antwerpen maakten de hoge 
magistraten Liégeois en Van den Bon van 
deze gelegenheid gebruik om brandhout 
te maken van de Belgische immigratiepo-
litiek.

Van den Bon en Liégeois hielden hun Mercuriale voor het Arbeidshof, het 
hoogste rechtscollege waar onder meer betwistingen over leefl onen en 

werkloosheidsuitkeringen worden beslecht.
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Geen mythe
De Antwerpse topmagistraten zijn van 
oordeel dat de overheid de controle over 
de immigratie compleet kwijt is. Daardoor 
wordt de situatie stilaan onbeheersbaar en 
komen de democratie en de rechtsstaat in 
gevaar. Piet Van den Bon had het in zijn 
betoog over een “buitenproportionele 
stroom van buitenlanders” die hier aan-
spraak maken op de sociale zekerheid, 
wat heeft geleid “tot een enorme verspil-
ling van vervangingsinkomens en sociale 
bijstand.” Volgens de advocaat-generaal 
is het binnen de hui-
dige wetgeving voor 
de vreemde burger 
perfect mogelijk om 
na één dag werken in 
België, of - erger nog - 
tegen betaling van een 
fictieve inschrijving, 
aanspraak te maken 
op arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen of 
werkloosheidsuitke-
ringen. Dat België het 
land van melk en ho-
ning is, is dan ook geen mythe, maar een 
gevaarlijke realiteit. Een en ander heeft 
ertoe geleid dat bij grote groepen immi-
granten in sommige steden “het genot van 
uitkeringen tot een cultuurverschijnsel is 
verheven.” 

Magneet
Het spreekt voor zich dat “deze realiteit 
werkt als een magneet op buitenlanders 
die op zoek zijn naar een beter bestaan.” 
Van den Bon wijst erop dat, alhoewel er 
sinds begin jaren zeventig officieel een 

immigratiestop van kracht is, jaarlijks 
tienduizenden mensen dit land blijven 
binnenkomen via de asielpoort, het Euro-
pese vrij verkeer van personen en - niet 
in het minst - via het lakse systeem van 
de gezinshereniging. De realiteit is boven-
dien dat er via “de lawine van de gezins-
hereniging” vaak mensen binnenkomen 
die zich totaal niet interesseren voor de 
cultuur van het gastland: “Ze spreken de 
taal niet, leven in een totaal isolement, 
maar maken wel aanspraak op de sociale 
voorzieningen.”

Volgens Van den 
Bon is het de hoog-
ste tijd dat de vraag 
wordt gesteld hoe-
lang dit kleine, heel 
dicht bevolkte land 
met een beperkte 
absorptiecapaciteit, 
de massale instroom 
economisch en soci-
aal nog aankan. Hij 
noemt het ontstel-
lend hoe sommige 
politici een krach-

tig en consequent optreden nog altijd als 
politiek incorrect beschouwen. Ondanks 
de ernst van de situatie, is er tot op he-
den nauwelijks iets gebeurd. De recente, 
bescheiden initiatieven inzake de nationa-
liteitswetgeving en de gezinshereniging 
zijn veeleer symbolische maatregelen, 
die in de praktijk nauwelijks effect zullen 
sorteren: “Het is een illusie te veronder-
stellen dat de implementatie ervan, als ze 
er ooit komt, een hocus pocus-effect zal 
hebben op de ontoereikende wetgeving uit 
het verleden die decennia lang de proble-
matiek heeft verwaarloosd.”

“ Er is een buitensporige 
instroom van buitenlanders 

die hier aanspraak maken 
op de sociale zekerheid. Dat leidt 

tot een enrome verspilling van 
vervangingsinkomens en sociale 

bijstand. 

Piet Van den Bon
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Dossier

Hoelang nog?
In een interview met Gazet van Antwer-
pen (02.09.2011) voegt procureur-gene-
raal Liégeois daar in duidelijke bewoor-
dingen aan toe: “Als we niet willen dat 
onze democratie verdwijnt, als we geen 
burgeroorlog willen op het moment dat er 
geen geld meer zal zijn om al die mensen 
die hier zijn binnengestroomd sociale bij-
stand te geven, dan moet er dringend wor-
den opgetreden. Europa is geen excuus 
om niets te doen, want we zien dat andere 
landen wél optreden. De Belgische wet-
geving telt duizend-en-één grote achter-
poorten en zwarte gaten die het mogelijk 
maken de staat leeg te zuigen ten nadele 
van elke burger. Hoelang zullen de poli-

De druk op de sociale zekerheid is onhoudbaar.

tici nog dulden dat wij afstevenen op een 
EDE, een ‘end of democracy event’?”

Mijlpaal
Met hun woorden bevestigen de hoge 
Antwerpse magistraten op een ijzersterke 
manier wat het Vlaams Belang al vele ja-
ren aanklaagt, namelijk dat het met de im-
migratie in dit land volledig uit de hand 
loopt én dat de recente - met veel media-
gedruis aangekondigde - ‘verstrakking’ 
van de gezinshereniging en de nationa-
liteitswetgeving slechts pleisters op een 
houten been zijn. We zijn niet weinig ver-
heugd dat dergelijke scherpe taal eindelijk 
ook eens vanuit een onverdachte hoek is 
te horen. Parketmagistraten en arbeidsau-
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diteurs zijn bovendien goed geplaatst om 
te weten wat er in onze steden aan de hand 
is. Niet alleen de hoge criminaliteitsgraad 
is het rechtstreekse gevolg van het lakse 
immigratiebeleid, maar ook vele misbrui-
ken in de sociale zekerheid hangen daar-
mee samen. Helemaal onverwacht mag de 
vlijmscherpe uithaal van de Antwerpse 
magistraten overigens niet worden ge-
noemd. De voorbije vijf jaar klopten zij 
immers meerdere malen aan bij het parle-
ment met een evaluatie van de gebrekkige 
wetgeving. Tevergeefs, zo bleek.

Hoe men het ook draait of keert: de Ant-
werpse Mercuriale 
van Liégeois-Van den 
Bon mag worden 
beschouwd als een 
mijlpaal in het im-
migratiedebat. Niet 
langer het Vlaams 
Belang staat hier te-
recht, maar de hele 
politieke klasse die 
van dit land een grote 
puinhoop aan het ma-
ken is en het systeem naar de rand van de 
afgrond voert. Kortom: het is niet langer 
het Vlaams Belang dat de democratie be-
dreigt, maar wél het politieke establish-
ment zelf. 

Twaalf uur
Zoals verwacht, kon datzelfde establish-
ment de spijkerharde analyse van de 
Antwerpse magistraten maar matig sma-
ken. Justitieminister Stefaan De Clerck 
(CD&V) kondigde aan dat hij een gepe-
perde brief naar Antwerpen zou sturen. De 
uitspraken van Liégeois en Van den Bon 

zouden immers politiek zijn of getuigen 
van ‘een bijzonder soort humor’. Wellicht 
ontgaat het De Clerck dat de desastreuze 
Belgische immigratiepolitiek - waarvoor 
zijn partij een immense verantwoordelijk-
heid draagt - nog maar weinig aanleiding 
tot humor geeft. Het sombere beeld dat bij 
de opening van het nieuwe gerechtelijke 
jaar in Antwerpen werd opgehangen, is 
immers gebaseerd op de bittere realiteit. 
Niet alleen in Antwerpen, maar ook elders 
in Vlaanderen. De Antwerpse procureur-
generaal Liégeois heeft overschot van 
gelijk waar hij stelt dat de taal die bij de 
opening van het gerechtelijke jaar werd 

gesproken geen par-
tijpolitieke taal was, 
maar enkel uiting 
gaf aan “de ernstige 
bezorgdheid die elke 
rechtgeaarde burger 
bezielt.” Het volstaat 
in dit verband te ver-
wijzen naar een re-
cente studie waarin 
liefst 72 procent van 
de bevolking aan-

geeft dat er de laatste vijf jaar te veel im-
migranten het land zijn binnengekomen 
en niet minder dan 68 procent van oordeel 
blijkt dat de immigratie een te zware be-
lasting vormt voor onze sociale voorzie-
ningen.

In plaats van de Antwerpse magistraten te 
intimideren, had De Clerck er veel beter 
aan gedaan de Mercuriale aan te grijpen 
voor het op gang trekken van een groot 
parlementair debat over de immigratie-
problematiek. Veel tijd is er immers niet 
meer te verliezen. Wel integendeel: het is 
twaalf uur! 

“ De Belgische wetgeving 
telt duizend en één grote 
achterpoorten en zwarte 

gaten die het mogelijk maken om 
de staat leeg te zuigen ten nadele 

van elke burger.

Yves Liégeois
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 België 2.0?
 Neen, bedankt!

Opinie

Ik kan me dan ook niet van de indruk 
ontdoen dat de afgelopen vijftien maan-
den één groot vertragingsmanœuvre van 
de Franstaligen waren. Bedoeling was 
niet alleen de ‘copernicaanse staatsher-
vorming’ af te wenden, maar als het even 
kan ze zelfs om te buigen in een volbloed 

Belgische staatshervorming zoals we er al 
veel te veel hebben gehad. Of het lukt, zal 
de komende weken blijken (we schrijven 
dit stukje begin september), maar voorlo-
pig is het bang afwachten hoe de bijge-
werkte versie van de nota-Di Rupo eruit 
zal zien. Iets zegt me dat de al rampzalige 

Zijn we er ver naast als we de politieke zomer van 2011 samenvat-
ten in drie bedrijven? Eerste bedrijf: de N-VA wordt - eindelijk, zo 
zuchten sommigen - met een goedgemikte nota-Di Rupo van de 
federale onderhandelingstafel verdreven. Tweede bedrijf: na een 
donderpreek aan het adres van de Vlamingen stuurt koning Albert 
II de Boze de federale onderhandelaars verplicht drie weken op 
vakantie, als ultiem bewijs van de hoogdringendheid om een nieu-
we federale regering te vormen. Derde bedrijf: eens terug uit va-
kantie storten diezelfde federale onderhandelaars zich met veel 
vlijt en ijver op… een eerste lezing van de nota-Di Rupo, en komen 
ze de eerste drie weken zelfs nog niet aan onderhandelen toe. Mag 
ik dan even cynisch reageren wanneer ik in de pers lees dat Elio 
di Rupo een versnelling hoger wil schakelen, en wanneer ik Joëlle 
Milquet hoor verklaren dat het nu toch echt vooruit moet gaan?

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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eerste versie niet in het voordeel van de 
Vlamingen bijgewerkt zal zijn…

In zulke omstandigheden zou je verwach-
ten dat het bij de Vlaamse partijen stilaan 
begint te dagen dat er met de Franstali-
gen eigenlijk geen land meer te bezeilen 
valt. Nu ja, Vlaamse partijen. Aan Vert! of 
PS.a (met de a van aanhangsel) gaan we 
geen woorden vuil maken, en aan de V in 
Open VLD hebben we nooit veel geloof 
gehecht. We koesterden een beetje hoop 
voor de CD&V, maar opnieuw werd het 
spreekwoord alle eer aangedaan dat nog 
nooit iemand geld verloren heeft door 
te wedden op de buigzaamheid van de 
Vlaamse christendemocraten. Maar wat 
met de N-VA? Zou deze volbloed Vlaams-
nationalistische partij - in het Zuiden van 
het land steevast afgeschilderd als een ra-
dicale separatistische partij - nu eindelijk 
begrepen hebben dat Belgische onderhan-
delingen tot weinig of niets kunnen lei-
den, en dat dan eigenlijk alleen nog in het 
allerbeste geval?

Groot was dan ook mijn verbazing toen 
ik Bart De Wever in Terzake van 29 au-
gustus zijn antwoord hoorde geven op het 
Belgische probleem. Was het een eenzij-
dige onafhankelijkheidsverklaring in het 
Vlaams Parlement? Of een pleidooi voor 
een rustige dialoog met de Franstaligen 
om een ordelijke opdeling voor te berei-
den? Neen, niets van dat alles, want na 
een jaar lang grondig voor aap te zijn ge-
houden door de Franstalige partijen stelt 
de N-VA-voorzitter voor… artikel 35 van 
de Grondwet in te vullen. “België 2.0”, zo 
doopte hij zijn voorstel. Voor een “Vlaan-
deren 1.0” is men bij de N-VA dus voorlo-
pig nog even aan het verkeerde adres.
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Een beetje jammer aan de uitzending was 
dat de journalist van dienst niet verder in-
ging op Bart De Wevers oplossing voor 
de Belgische impasse. Want ik vraag me 
af hoe hij artikel 35 van de Grondwet dan 
wel zou willen invullen. Nog afgezien van 
de vraag hoe hij daarover een akkoord 
denkt te kunnen bereiken met diezelfde 
Franstalige politici die een ‘copernicaanse 
staatshervorming’ zo radicaal afwijzen, is 
het voor mij niet helemaal duidelijk welke 
beleidsdomeinen Bart De Wever in dat 
beruchte artikel 35 zou willen inschrijven. 
Of om het even heel concreet te stellen: 
bestaan er volgens de N-VA dan nog po-
litieke kwesties die niet communautair 
gekleurd zijn, en waarrond een federaal 
beleid die naam waardig opgebouwd kan 
worden?

Neem nu nog maar Defensie. Zou eigenlijk 
op Europees niveau georganiseerd moeten 

Opinie

worden, aldus de “kenners”, en wordt in 
afwachting daarvan dus beter nog even 
federaal gehouden. Theoretisch hebben ze 
warempel nog gelijk ook, maar als de re-
cente interventie in Libië ons iets geleerd 
heeft, dan wel dat het nog lang wachten 
zal zijn eer zo’n Europees geïntegreerd 
leger een realiteit zal zijn. Inderdaad, ter-
wijl Frankrijk amper kon wachten om de 
eerste militaire vliegtuigen boven Libië in 
actie te laten schieten - ze hingen letterlijk 
al in de lucht toen het akkoord beklonken 
werd - hield Duitsland zich liever afzijdig. 
Vergeet dat Europees leger dus maar de 
eerste twintig à dertig jaar.

Bovendien rijst de vraag wie het Natio-
nale Defilé op 21 juli zal verzorgen als het 
Belgische leger ooit zou “verdampen” in 
een Europees leger. Zal Sire vrede kun-
nen nemen met een Belgisch regiment, 
in plaats van een Belgisch leger? Over 
Sire gesproken, zal hij dan zijn rang van 
opperbevelhebber van het leger moeten 
opgeven? En welk breed lint zal hij dan 
aandoen op de nationale feestdag? De 
enige die zijn voordeel zou doen bij een 
geïntegreerd Europees leger is nog prins 
Filips de Taaie. Alleen in een Europese 
superelite-eenheid zou zijn talent als 
prins-jagerpiloot immers ten volle tot zijn 
recht kunnen komen. Zet hem samen in 
een brigade met de Britse prins Harry, en 
een kolonelletje als een Khadaffi had zich 
op voorhand al overgegeven.

Maar het strafst van al was nog het verhaal 
van die Franstalige luitenant, of wat hij 
ook was, die zich voorbijgestoken voelde 
door een flamouche. Meer dan een kran-
tenartikel was er dan ook niet nodig om 
een parlementaire commissie in het leven 
te roepen om dat geval eens dringend te 
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onderzoeken. Bleek dat er voor de Frans-
talige partijen dan toch communautaire 
problemen bestaan die belangrijker zijn 
dan de sociaal-economische toestand van 
het land. Toen echter uit de ene getuige-
nis na de andere bleek dat er in het leger 
jarenlang systematisch en op grote schaal 
taalgediscrimineerd werd, maar dan wel 
in het nadeel van de Vlamingen, konden 
de Franstaligen hun oren niet geloven. 
Wilden ze ook niet geloven. Weigerden 
ze gewoon te geloven. Want dachten ze nu 
eindelijk eens zwart op wit een Vlaamse 
misdaad tegen de Franstaligheid, en dus 
ook de menselijkheid, te kunnen do-
cumenteren, zaten ze daar uiteindelijk 
zelfs met het omgekeerde resultaat opge-
scheept.

Het is onbegrijpelijk dat zelfs Defensie 
- wat in se communautair zo ongeveer 
het meest neutrale beleidsdomein van al-
lemaal zou moeten zijn - toch verziekt 
wordt door enerzijds de Franstalige onwil 
om andermans taal te leren, en anderzijds 
de Latijnse visie dat de overheid voor-
al een benoemingsmachine is voor ‘de 
vriendjes van’. Zelfs Defensie hoort dus 
niet thuis in artikel 35 van de Grondwet. 
Niet dat ik wil beweren dat geen enkele 
Vlaamse minister van Defensie het ooit in 
zijn of haar hoofd zou halen kanonnen te 
bestellen waarvan de munitie toevallig al-
leen maar in zijn kieskring geproduceerd 
kan worden. Maar waarom de N-VA in het 
licht van dit alles toch nog wil kiezen voor 
een België 2.0, in plaats van meteen maar 
over te schakelen naar een Vlaanderen 
1.0, is mij een groot raadsel. 

Filip van Laenen
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 Rassenrellen in 
Engeland

Buitenland

Een parlementaire delegatie - be-
staande uit Vlaams Belang-fractie-
voorzitter Filip Dewinter, Vlaams 

parlementslid en voorzitter Commissie 
Buitenlands Beleid Frank Creyelman, Eu-
roparlementslid Philip Claeys en Federale 
volksvertegenwoordigers Filip De Man 
en Tanguy Veys - bracht een bezoek aan 
de getroffen Londense wijken. Hieronder 
leest u een verslag van Kamerlid Filip De 
Man.

Eerst deze verduidelijking: als hierbo-
ven ‘rassenrellen’ gekopt wordt, is dat 
met reden. De Vlaams Belang-delegatie 
doorkruiste twee dagen de miljoenenstad 
Londen en zag slechts één wijk waar de 
blanken niet in de minderheid zijn: de 
City, het zakencentrum. Procentueel wo-
nen in de Engelse hoofdstad nog meer 

allochtonen dan in Brussel of Antwerpen 
en het waren zij die in grote meerderheid 
plunderden en brand stichtten. Veelbe-
tekenend is de white fl ight: jaarlijks ont-
vluchten ongeveer 100.000 blanken de 
hoofdstad. Ook betekenisvol: er waren 
geen rellen in Schotland (98% blank) en 
Wales (96% blank). Onze gastheren van 
de British National Party vertelden dat de 
(linkse) journalisten van de BBC wel gre-
tig de weinige blanke gezichten tussen het 
uitschot toonden, in de hoop de bevolking 
wijs te maken dat álle bevolkingsgroepen 
even schuldig zijn. Na de rellen zag men 
trouwens hetzelfde mediafenomeen, maar 
dan in omgekeerde richting: toen duizen-
den Londenaars de handen uit de mouwen 
staken om de troep op te ruimen, zochten 
de linkse reporters vertwijfeld naar een 
zwarte met een bezem. 

Nadat de Londense politie een gewapende zwarte drugsdea-
ler doodschoot, ontplofte de Britse melting pot. Niet alleen in 
de hoofdstad, maar ook in Birmingham, Manchester, Liverpool 
en zelfs in Bristol. De in totaal twintig- tot dertigduizend (!) rel-
schoppers veroorzaakten voor een kwart miljard euro schade. 
Van hen werden er 3100 gearresteerd, maar niet zonder dat er 
5 doden vielen en bijna 200 politie- en brandweermannen ge-
wond raakten. 

39
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Eerlijkheidshalve moet hier vermeld wor-
den dat ook een klein percentage white 
trash meedeed aan de plunderingen: jon-
ge blanken die niet zelden drugsverslaafd 
zijn en zich gedragen zoals de zwarte 
meerderheid uit de achterbuurt waar ze 
wonen. Extreem-linkse blanken droegen 
trouwens ook - letterlijk - hun steen bij: 
op diverse plaatsen vielen anarchisten de 
vestiging van McDonald’s aan, in hun 
ogen een symbool van het verwerpelijke 
kapitalisme.

Tottenham
Onze eerste halte: Tottenham. Het levert 
een heuse cultuurschok op, zelfs voor uw 
dienaar (die jarenlang in Molenbeek en 
Anderlecht gewoond heeft). Tientallen 
uitgebrande winkels, een doordringende 
rookgeur, nors kijkende allochtonen, her 
en der boerka’s, nauwelijks autochtone 
Britten. Tottenham is dan ook de meest 
ethnically-diverse area in Europa, er wor-
den 300 talen gesproken. Waar wij staan, 

zijn de zwartgeblakerde resten te zien van 
een megastore, het districtshuis en - jawel 
- het lokale jobcentre. Van dat laatste is 
de 50 m lange gevel helemaal dichtgespij-
kerd met houten panelen. Werkaanbiedin-
gen zullen even moeten wachten.

Het nabijgelegen Enfi eld is een wat rusti-
ger buurt, hoewel: tijdens de rellen wer-
den de vele Turkse winkels er aangevallen 
door benden blacks uit andere wijken. De 
politiebonzen lieten niet toe dat de agen-
ten arrestaties verrichtten, uit angst voor 
racist versleten te worden. Er waren im-
mers alléén zwarte plunderaars. Deze po-
litiekcorrecte lafheid was trouwens een 
van de oorzaken dat de rellen dagenlang 
aanhielden. En zelfs reikten tot in een van 
de bekendste winkelstraten ter wereld: 
Oxford Street.

De tocht vervolgt door Barking, de wijk 
van waaruit schokkende beelden de we-
reld rondgingen: menselijke hyena’s roven 
de rugzak leeg van een weerloze scholier 
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wiens kaak gebroken werd. Hopelijk geen 
voorafbeelding van de toekomst van onze 
kinderen. 

Doorheen High Road zien we een kilo-
meter lang dichtgespijkerde winkelramen, 
de “multiculturele verrijking” heeft hier 
zwaar huisgehouden. In heel East-London 
is geen agent te bespeuren, tijdens onze 
tweedaagse nog geen dozijn. Ondanks de 
straffe uitspraken van premier Cameron 
mag gevreesd worden dat men in Londen 
sneller pizza aan huis besteld krijgt dan 
een politiepatrouille.

In h et zuiden van de gigantische agglo-
meratie ligt Croydon. Het is een van de 
wijken waar met 
scherp gescho-
ten werd naar 
de politie, een 
omstaander be-
zweek er aan een 
schotwonde. Daar 
is ook de foto ge-
maakt die op zo-
wat alle tv-jour-
naals ter wereld 
verscheen: een 
radeloze vrouw 
springt uit een brandend huis in Surrey 
Street. Zij overleefde het. Vlakbij brandde 
een grote meubelzaak helemaal af, er blijft 
alleen een kale vlakte. Het regime liet de 
puinmassa - het smeulend bewijs van zijn 
falen - al na enkele dagen weghalen. 

In Brixton blijkt een blanke even zeld-
zaam als de spreekwoordelijke witte raaf. 
Zwarte raven zorgen er op tijd en stond 
voor zware rellen, de vele Jamaïcaanse 
bendes verdedigen gewapenderhand hun 
drugshandel.

Remedies
Tijdens het overleg met onze Engelse 
gastheren werden wij het snel eens over 
mogelijke remedies. In de eerste linie zijn 
natuurlijk bobbies nodig die hard mogen 
optreden. Nu is een deel van hen nog 
steeds ongewapend, rubberen kogels zijn 
verboden en het korps beschikt zelfs niet 
over waterkanonnen (nochtans niet on-
handig als men brandstichters te lijf moet 
gaan). Volgens kandidaat-burgemeester 
Ken Livingstone (Labour) moet men het 
maar zien te redden met… dialoog.

Zo’n 15 procent van de opgepakte rel-
schoppers bezit de Britse nationaliteit 

niet, na veroorde-
ling moeten die 
uitgewezen wor-
den. Niets waar 
dergelijk gespuis 
zo’n angst voor 
heeft als dat. 
Idem dito met 
genaturaliseerde 
vreemdelingen: 
eens schuldig 
bevonden, moet 
hen de Britse na-

tionaliteit én het verblijfsrecht afgenomen 
worden.

Een goed idee komt ook van de petitie die 
door een kwart miljoen Britten onderte-
kend werd: veroordeelde plunderaars ver-
liezen elk recht op sociale steun. En - last 
but not least - het heeft geen enkele zin 
jaarlijks 300.000 tot 400.000 immigran-
ten toe te laten, zeker als men weet dat er 
in Groot-Brittannië meer dan 2,5 miljoen 
werklozen zijn. 

springt uit een brandend huis in Surrey 

niet, na veroorde-
ling moeten die 
uitgewezen wor-
den. Niets waar 
dergelijk gespuis 
zo’n angst voor 
heeft als dat. 
Idem dito met 
genaturaliseerde 
vreemdelingen: 
eens schuldig 
bevonden, moet 
hen de Britse na-

tionaliteit én het verblijfsrecht afgenomen 
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 Neen

“De oprichting van een Metropolitane
Gemeenschap is een sluipend

gif, dat ettelijke delen van Vlaams-
Brabant de facto inlijft bij Brussel”
reageerde Vlaams Belang-senator

Bart Laeremans op het voorstel van
formateur Di Rupo. De oprichting

van dit nieuwe bestuursniveau zal er
immers voor zorgen dat Franstalige

politici zeggenschap zullen krijgen
over de Vlaamse randgemeenten en de

Brusselse olievlek verder uitdijt.
Een aanzienlijk deel van

Vlaams-Brabant wordt hierdoor een
deel van de stad. Dit komt neer op de
realisatie van de stoutste dromen van
de Franstalige politici: Groot-Brussel
wordt hiermee realiteit. Vaarwel dus,

groene landelijke Gordel. 
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 Ja

CD&V reageerde bij monde van
voorzitter Wouter Beke positief
op het voorstel en zet hiermee

zijn zelfvernietigingsstrategie
gestaag verder. Door dit

voorstel te aanvaarden, lijken de
christendemocraten Vlaams-Brabant
nog maar eens op te offeren in ruil

voor wat ministerpostjes. Want zelfs
de zuivere splitsing van BHV krijgen ze

er niet voor in de plaats. Franstaligen
in de faciliteitengemeenten zullen nog
steeds kunnen blijven stemmen voor
de rabiate Maingains en Milquets en

aldus wordt de band tussen Brussel en
Vlaanderen niet afgezwakt. En was dát
niet net de bedoeling van de splitsing

van BHV?

43
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Boek & tijdschrift

Sofi e Deleu is 21 wan-
neer ze als pas afgestu-
deerde criminologe naar 
de politieschool gaat. 
Werken bij de politie 
is haar grote droom. 
Aan afwisseling, actie en 
spanning geen gebrek, 
zeker niet als ze als jonge 
agente in de hoofdstad 
terechtkomt: “Soms lijkt 
het of Brussel en de rand 
één grote oorlogszone 
zijn.” Dat beeld wordt 
rauwe realiteit als collega 
Kitty Van Nieuwenhuy-
sen in de nacht van 3 op 
4 december 2007 door 
zwaar bewapende gang-
sters met kalasjnikovs 
wordt neergemaaid en 
overlijdt. Sofi e zit er met 
haar neus op, want ze 
zit op het commissariaat 
aan de radio en stuurt de 
interventieploeg uit. In 
haar boek ‘Ik was 25 en 
fl ik’ doet ze het bloed-
stollende relaas van een 
drama dat het leven van 
heel wat mensen brutaal 
omgooide. Ook háár 
leven. 

 Leven en dood bij de politie

Ze beschrijft hoe haar 
idealisme en dat van heel 
wat jonge agenten plaats-
maakt voor cynisme, 
wanhoop en demotivatie. 
Hoe politiemensen dag in 
dag uit hun leven wagen 
in de strijd tegen de mis-
daad. En hoe frustrerend 
het dan is om criminelen 
fl uitend naar buiten te 
zien wandelen, “terwijl jij 
je proces-verbaal nog zit 
te tikken.” Geen mythe 
dus. Die stuitende straf-
feloosheid, het gebrek 
aan steun bij hun over-
sten en het ontbreken 
van een kordate aanpak 
bij Justitie leiden binnen 
het politiekorps tot im-
mense frustratie. De zelf-
moordcijfers binnen het 
korps spreken boekdelen. 
Ook Sofi e Deleu hangt 
uiteindelijk haar kepie 
aan de kapstok: “Kitty’s 

Ik was 25 en fl ik.
Het leven van een jonge politieagente.

Sofi e Deleu
Uitgeverij Lannoo, 197 blz. 

ISBN 978-90-209-9753-8
19,99 euro

dood heeft me aan het 
denken gezet. Hoe graag 
ik ook bij de politie werk, 
ik heb geen zin om als 
levende schietschijf door 
de straten te patrouil-
leren.” 

Het boek biedt een on-
gekuiste kijk op het leven 
en werk van de politie. 
Het wijst ook op de vele 
mankementen in het ju-
ridische systeem en zou 
onze politici aan het den-
ken moeten zetten. Im-
mers: wie de politie aan 
zijn lot overlaat, levert de 
straat en de burgers over 
aan de criminelen. Aan de 
wet van de jungle. Geen 
fraai perspectief, maar in 
heel wat wijken en ste-
den van dit land helaas al 
werkelijkheid. 

dood heeft me aan het 
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Zogezegd

“Twee hoge Antwerpse magistraten die donderdag de politiek de wacht aanzegden 
over een falend migratiebeleid en over het oneigenlijke gebruik van de sociale ze-
kerheid zullen van minister De Clerck een gepeperde brief krijgen. (…) In plaats 
van een reprimande naar Antwerpen te sturen, zou De Clerck beter een brief naar 
de formateur en zijn eigen partijvoorzitter schrijven met de vraag om de kwestie 
eindelijk ter harte te nemen. Na 20 jaar palaveren mag het er eindelijk van komen.”

Hoofdredacteur Paul Geudens
in Gazet Van Antwerpen, 3 september 2011

“De parlementaire ontslagvergoedingen moeten herbekeken worden, net als het 
parlementair pensioen.  Vandaag is het zo dat volksvertegenwoordigers en sena-
toren na twintig jaar dienst een volledig pensioen ontvangen, dat overigens veel 
hoger is dan 90 procent van de Belgen. (…) En dan maar kukelen dat de Belgen de 
komende jaren de broeksriem moeten aanhalen en langer zullen moeten werken.”

Hoofdredacteur Paul Geudens
in Gazet Van Antwerpen, 5 september 2011

“Wie beweert dat er geen vuiltje aan de lucht is, wie beweert dat de stijging van 
de onveiligheid niets te maken heeft met immigratie, maar met slecht opgevangen 
immigratie, verkoopt gebakken lucht. (…) De reactie tegen die ontsporingen louter 
aan ‘populisten’ wijten, is de koortsthermometer de schuld geven voor de ziekte.”

Columniste Mia Doornaert in De Standaard, 5 september 2011

Uit een peiling van het onderzoeksbureau 
Ipsos blijkt dat niet minder dan 72 procent van 
de bevolking van oordeel is dat er de voorbije 
vijf jaar te veel immigranten het land binnen-
kwamen. 
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www.vlaanderenbouwt.com
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www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

1 6 d e  h i s t o r i s c h e  b e u r s
V l a a m s e  B e w e g i n g

Zondag
16 oktober 2011

(9 - 16 u)

Feestzaal NILANIA
Kesselsesteenweg 52

2560 Nijlen

De netto-opbrengst van de 
inkomgelden wordt geschonken voor 

de restauratie van de originele 
Vlaamse- leeuwenvlag die aanleiding 
gaf tot de moord op Herman Van den 

Reeck

VVB - NETELAND

Inlichtingen en inschrijvingen voor standhouders

Lode Van Dessel, Zandvekenvelden 7b, 2560 Nijlen (03 481 82 76) lode.vandessel@telenet.be
Gabriël Van Soest (03 481 64 41) gavaso@scarlet.be

Bob Hulstaert, (03 645 46 67) bob.hulstaert@hotmail.com

Zelfwerkend patroon

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

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43
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Kalender

DINSDAG 4 OKTOBER 

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. 
TIENEN. Gespreksavond: 
Het westen in verval? met 
F. De Man in café Bon Vivant, 
Grote Markt 35 om 20u. Inl.: F. 
Vandelannoote, 0487/49.87.33. 
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. 9de kippenfestijn 
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 Groe-
nendal, 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. 
ZONDAG 9 OKTOBER 

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. 
Afspraak in De Klokke, Klok-
kestr. 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.
AALST. Meeting ‘In uw be-
lang’ met F. Dewinter in zaal 
Chopin, Hertshage om 20u. 
Inl.: S. Herman, 0495/89.70.18.
ZATERDAG 15 OKTOBER 

IEPER. Voedselinzameling 
tvv. Ieperse kansarmen 
aan Supermarkt Spar, Meen-
seweg 30A om 9u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
BERLAAR. Herfstdiner in Pa-
rochiecentrum Ballaer, Markt 
27 om 16.30u. Inl.: D. Aras, 
0477/41.44.55. 
BOOM. Kip met friet-avond 
met J. Penris en H. Verreyt in 
Parochiecentrum, Hoogstr. 
19-21 om 18u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38 . 
WAARSCHOOT. Gespreks-
avond met aansluitend 
BBQ met B. Pas in Cultureel 
centrum Waarschoot, Nieuw-
str. 8 om 19u. Inl.: G. Danel, 
0474/11.86.60. 
ZONDAG 16 OKTOBER 

BUGGENHOUT. Kippenfestijn 
in zaal Nicolaas, Jachtweg 2 

van 11.30 tot 18.30u. Inl.: S. 
Creyelman, 0495/24.57.14. 
VRIJDAG 21 OKTOBER 

KORTRIJK. Gespreksavond 
‘Vlaanderen onafhankelijk: 
wachten op Brussel? En 
wat met de rand?’ met B. 
Laeremans in brasserie-sport-
café De Menenpoort, Meense-
str. 88 om 20u. Inl.: J. Deweer, 
0486/22.90.43.
OOSTMALLE. Debatavond 
met B. Valkeniers, F. Dewinter, 
A. Van dermeersch en B. Pas 
in Kasteel De Renesse, Lier-
selei 30 om 20u. Inl.: P. Stulens, 
0475/49.87.67. 
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. 
KNOKKE-HEIST. Kaas-, 
wijn- en bieravond met A. 
Van dermeersch in ‘t Zaaltje, 
Ommegang 6 om 19u. Inl.: L. 
Masyn, 0477/32.06.11. 
IEPER. Optreden J. Vanden-
berghe in OC Cieper, Brugse-
weg 309 van 20 tot 22.30u. Inl.: 
N. Six, 0479/30.41.01. 
ZONDAG 23 OKTOBER 

DUFFEL. Radio Rapaille 
Top 100 live uitzending in 
Vlaams Huis De Klokke, Klok-
kestr. 85 van 12 tot 18u.
VRIJDAG 28 OKTOBER 

OUDENAARDE. Meeting met 
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F. Dewinter in zaal Edelweiss, 
G. Lobbertstr. 10, Leupegem 
om 20u. Inl.: N. Popelier, 
0473/21.99.12. 
ZATERDAG 29 OKTOBER 

KORTEMARK. Receptie 5 
jaar afdeling in klein zaaltje 
Handzame, Handzamestr. 152 
om 19u. Inl.: W. Depoorter, 
0477/50.13.08. 
WILLEBROEK. Vernissage 
tentoonstelling Het Vier-
kant met G. Annemans in 
Kasteel Bel-Air, Mechelsestwg. 
102, Blaasveld om 19u. Inl.: K. 
Eeraerts, 0476/40.64.30. 
ZONDAG 30 OKTOBER 

WILLEBROEK. Tentoonstel-
ling Het Vierkant in Kasteel 
Bel-Air, Mechelsestwg. 102, 
Blaasveld van 10 tot 17u. Inl.: 
K. Eeraerts, 0476/40.64.30. 
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. 
MAANDAG 31 OKTOBER 

WILLEBROEK. Tentoonstel-
ling Het Vierkant in Kasteel 
Bel-Air, Mechelsestwg. 102, 
Blaasveld van 10 tot 17u. Inl.: 
K. Eeraerts, 0476/40.64.30. 
VRIJDAG 4 NOVEMBER 

ROESELARE. Meeting met 
F. Dewinter in zaal De Kiem, 
Sint-Hubrechtsstr. 33a (wijk 
Krottegem) om 20u.
GENT. Oldiesavond in Buurt-
loods, Patrijsstr. 10 om 19u. 
Org.: VB Koepel Gent - Wijk-

ZATERDAG 26 NOVEMBER 

KAMPENHOUT. Eetfestijn in 
Parochiezaal, Bogaertstr., Ne-
derokkerzeel om 11.30u. Inl.: 
M. Fannes, 0496/55.73.36. 
VRIJDAG 2 DECEMBER 

WILLEBROEK. Goulashavond 
in Chalet De Schobbejak, 
Acacialei 37 om 18u. Inl.: K. 
Eeraerts, 0476/40.64.30. 
VRIJDAG 9 DECEMBER 

KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting in café In de Con-
dédreef, Walle 98 om 16u. Inl.: 
W. Depauw, 0470/07.30.91. 
DUFFEL. Kroegentocht. 
Afspraak in De Klokke, Klok-
kestr. 85 om 19.15u. Inl.: F. 
Loos, 0485/71.50.60. 
ZATERDAG 10 DECEMBER 

KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting in café In de Con-
dédreef, Walle 98 om 10u. Inl.: 
W. Depauw, 0470/07.30.91. 

AAnkondigingen 
voor het 

novembernummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
10 oktober 2011

werking Muide/Meulestede/
Afrikalaan. Inl.: J. De Rynck, 
0495/60.82.16. 
ZONDAG 6 NOVEMBER 

IEPER. 6de Sint-Maartens-
feestje en 3de pannenkoe-
kenfestijn in OC De Potyze, 
Zonnebeekseweg 309/311 om 
14u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01. 
ZATERDAG 12 NOVEMBER 

TORHOUT. 8ste herfst-
feest met J. Van Hauthem in 
Rozenveld, Rozenveldstr. 2 
om 19.30u. Inl.: K. Bruneel, 
0486/92.61.05. 
VRIJDAG 18 NOVEMBER 

LOVENDEGEM. Hutsepot-
avond in café Family, Kas-
teeldreef 14 om 19u. Org.: VB 
Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: 
G. Neirynck, 0475/55.67.88. 
IZEGEM. Hutsepotfestijn 
met G. Annemans in Ge-
meentehuis, Kachtemseplein 
13 om 20u. Inl.: S. Sintobin, 
0495/36.00.75. 
ZATERDAG 19 NOVEMBER 

MEISE. Spaghetti-avond in 
Parochiezaal, Merchtemsestwg. 
14, Wolvertem van 17 tot 22u. 
Inl.: J. Noens, 0474/52.13.47. 
KONTICH. Jaarlijks afde-
lingsfeest met G. D’Haesleer 
in Zaal Berkenhof, Ferd. 
Maesstr. 95, Waarloos om 
18u. Inl.: M. van den Eynde, 
0476/47.43.33. 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 

ASSENEDE. Receptie met J. 
Deckmyn in Café De Braem, 
Rijkestr. 58 B om 20u. Org.: VB 
Assenede en Zelzate. Inl.: P. De 
Roo, 0486/75.13.40. 
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Charles Maes
Sint-Katelijne-Waver

Dylan Desaer
Kortenaken

Patrick Keyngnaert
Hollebeke

Louis Thys
Willebroek

Guibert Vlaeminck
Brecht

Oplossing vorige maand: zendeling

Stuur uw oplossing voor 10 oktober met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie

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

ter waarde van 12,50 euro
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T-hemdje wit of zwart
Een T-hemdje met vooraan en achteraan de 
vermelding ‘O2’. Draag de boodschap van de 
‘Ordelijke Opdeling’ uit in binnen- en buiten-
land, aan het strand of in de bergen!

5 euro (excl. verzendingskosten)

Bestellen kan
via onze webwinkel (www.vlaamsbelang.org),

via e-post: info@vlaamsbelang.org) of via tel.: 02/219.60.09.

SMS “O2” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt GRATIS 
het pocketboekje 
“10 vragen en 
antwoorden”.
(0,50 euro per sms)

Gratis
Pocketboekje

en u ontvangt GRATIS 

GratisGratis
PocketboekjePocketboekjePocketboekjePocketboekje

(0,50 euro per sms)

De Ordelijke Opdeling
van België
België is vastgelopen. 
Er is nood aan een 
realistisch Vlaams ‘Plan 
B’. Gerolf Annemans 
en Steven Utsi tonen 
aan dat het einde van 
België en de start van 
een Vlaamse staat geen 
grote problemen zullen 
opleveren en dat ook de opdeling in ordelijke 
omstandigheden zal kunnen verlopen. 
Vlaanderen moet nu starten met de actieve 
voorbereiding van de onafhankelijkheid, 
rekening houdend met de principes van 
Ordelijke Opdeling.

Gerolf Annemans en Steven Utsi
Uitgeverij Egmont, 352 blz.
ISBN: 978-90-78898-21-4

15 euro (excl. verzendingskosten)

Het Vlaams Belang is de enige partij die onomwon-
den pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid. Na meer 
dan 14 maanden gepalaver is het duidelijk: België 
is failliet.

Het wordt tijd dat er gehandeld wordt in plaats 
van onderhandeld. Het is tijd voor een onafhanke-
lijke Vlaamse staat!

De Ordelijke Opdeling
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