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De zoektocht naar om en bij de 
12 miljard euro mondt zoals 
verwacht uit op een clash tus-

sen Vlaanderen en Wallonië. Wallonië 
gaat uit van bijkomende lasten op be-
drijfsleven en middenklasse. Vlaande-
ren zet in op besparingen.

In Vlaanderen stemden zowat vier op 
de vijf kiezers voor partijen die opte-
ren voor het afbouwen van de lasten. 
 In Wallonië stemden twee op de drie 
kiezers om dat vooral niet te doen. 
De tegengestelde economische visies 
tussen het noorden en het zuiden van 
het land blokkeren dus nog maar eens 
de boel. Hierdoor dreigt Europa ons 
nu te sanctioneren met een boete van 

700 miljoen euro, wat dan weer gevol-
gen heeft voor onze enorme schuld-
graad en dus ook voor de rente die 
we hierop betalen. Die laatste dreigt 
stilaan de vijf procent te overstijgen 
waardoor Griekse scenario’s ook ons 
kunnen treffen. 

Voor het Vlaams Belang bewijst dit dat 
de Vlaamse onafhankelijkheidseis niet 
enkel om wat vendelgezwaai en over-
dreven symboliek gaat. Het is een eco-
nomische noodzaak.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Grieks scenario

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Land van melk
 en honing

Analyse www.vlaamsbelang.org

In het verleden bracht het 
Vlaams Belang al twee uitge-
breide brochures uit over de 
immigratieproblematiek in 
dit land. In een gloednieuwe 
derde brochure, getiteld ‘Land 
van melk en honing’, gaan 
voorzitter Bruno Valkeniers en 
Kamerlid Filip De Man dieper 
in op de talrijke immigratie-
misbruiken en formuleren ze 
concrete voorstellen om de 
immigratiestroom in te dijken. 

Zoals u in ons vorig nummer kon 
lezen, deden de Antwerpse topma-
gistraten Yves Liégeois en Piet Van 

Den Bon heel wat stof opwaaien tijdens 
hun openingstoespraak van het gerechte-
lijke jaar. Ze hekelden de “buitenpropor-
tionele instroom van buitenlanders” en 
de kwalijke gevolgen daarvan voor onze 
sociale zekerheid. De magistraten beves-

tigden daarmee wat het Vlaams Belang 
al jaren zegt: de immigratie is totaal ont-
spoord en ontwricht het maatschappelijke 
weefsel. 

Massale immigratie
Het is inmiddels genoegzaam bekend: de 
immigratiestroom naar dit land bereikt on-
geziene hoogtes. Wanneer de huidige 
tendens aanhoudt, 
zullen we dit 
jaar afklokken 
op zo’n 26.000 
asielaanvragen, 
wat meteen het 
hoogste aan-
tal zou zijn in 
tien jaar. Achter 
één asielaan-
vraag kunnen 
meerdere perso-
nen schuilgaan, 
waardoor het 
aantal aanvragen 
door de asielin-
stanties traditioneel 
met een derde wordt 
vermeerderd.

Lees onze gratis immigratiebrochures! SMS (0,50 euro per sms) naar 3111
(vermelding ‘immigratie + uw naam en adres’)

Bestellen kan ook via tel.: 02 219 60 09 of via E-post: info@vlaamsbelang.org

stanties traditioneel 
met een derde wordt 

Lees onze gratis immigratiebrochures! SMS (0,50 euro per sms) naar 3111

stanties traditioneel 
met een derde wordt 

waardoor het 
aantal aanvragen 
door de asielin-
stanties traditioneel 
door de asielin-
stanties traditioneel 

aantal aanvragen 
door de asielin-

tendens aanhoudt, tendens aanhoudt, 
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Behalve het lakse asielbeleid zijn er uiter-
aard nog talloze achterpoortjes waarlangs 
vreemdelingen zich makkelijk toegang tot 
dit land kunnen verschaffen. Zo is er al-
lerminst sprake van een afschaffi ng van 
de ‘Snel Belg’-wet en is de voornaamste 
bron van immigratie nog steeds de gezins-
hereniging. ‘Gezinsvorming’ is in vele 
gevallen misschien een betere benaming, 
aangezien de meeste Marokkanen en Tur-
ken hun partner nog steeds uit hun land 
van herkomst halen, waarna de volledige 
familie zich probleemloos in België kan 
vestigen…

Uitkeringscultuur
In de nieuwste immigratiebrochure gaan 
we dieper in op de zogenaamde uitke-
ringscultuur in dit land. Er zijn talloze - al 
dan niet frauduleuze - manieren waarop 
vreemdelingen aanspraak kunnen maken 
op een uitkering. Zo is het voor vreem-
delingen perfect mogelijk om na één dag 
werken in België - of na het voorleggen 
van valse ontslagbrieven en andere so-
ciale documenten - aanspraak te maken 
op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of 
werkloosheidsuitkeringen. Aan de hand 
van concrete voorbeelden kan u in de bro-
chure tevens lezen hoe er ook met leefl o-
nen fl ink gefraudeerd wordt. 

Het is duidelijk dat het zo niet meer verder 
kan. Het Vlaams Belang is de enige partij 
die deze problematiek durft aankaarten en 
concrete voorstellen op tafel legt die een 
échte verstrakking van het immigratiebe-
leid bepleiten. Bestel daarom onze gratis 
immigratiebrochures en verspreid ze on-
der familie, vrienden en kennissen! 

Huivering-
wekkend

“Never waste a good crisis.” De be-
kende boutade van Winston Chur-
chill is zonder meer van toepassing 

op de huidige eurocrisis. De nakende in-
eenstorting van de munt biedt immers 
een kans op de begraving van de miljar-
denverslindende ‘EU-superstaat’ en de 
geboorte van een Europa van soevereine 
naties die samenwerken op domeinen 
met een daadwerkelijke meerwaarde 
(blz. 38-41). 

Een van de gevolgen van de Europese 
utopie is het openstellen van de grenzen 
en het aanzuigeffect op gelukzoekers. 
Op het burgerinitiatief G1000 bleek nog 
maar eens hoeveel aandacht de bevol-
king aan het thema immigratie besteedt. 
Het stond dan ook terecht in de top drie 
van ‘politieke prioriteiten’. Als voortrekker 
in het immigratiedebat stelde het Vlaams 
Belang een gloednieuwe brochure samen 
met actuele cijfers, probleemstellingen en 
oplossingen (blz. 4-5). 

Een bijkomend gevolg van het open gren-
zenbeleid is de niets ontziende islamise-
ring van het Westen. In een gloednieuw 
pamfl et ‘Hoe overleven in een islamiti-
sche samenleving’ doen we haarfi jn uit de 
doeken wat men zich dient voor te stel-
len bij een door de islam gedomineerde 
samenleving (blz. 20). Interessant, doch 
huiveringwekkend.

De redactie
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Braaf
Bij een gewapende inbraak in Borger-
hout werd een dader door het bejaarde 
slachtoffer neergestoken. De jonge 
allochtoon verloor het leven. Een 
drama, zonder twijfel. Het was zo’n 
lieve, brave jongen, zeiden zijn vrien-
den. Maar ‘brave’ Ilyas had al wel 
43 misdrijven op zijn kerfstok 
vóór het fataal afl iep. Het moet 
zijn dat sommige mensen er 
andere waarden en normen 
op nahouden. Luister maar 
naar de familie van de hand-
langer: “Ze waren helemaal 
niet agressief. Ze hebben 
die oude man nog de trap 
opgeholpen, omdat de kluis boven stond.” Tja, een 
en ander is niet meteen van aard om het imago van 
de allochtone gemeenschap op te poetsen.

Bij een gewapende inbraak in Borger-
hout werd een dader door het bejaarde 
slachtoffer neergestoken. De jonge slachtoffer neergestoken. De jonge 
allochtoon verloor het leven. Een 
drama, zonder twijfel. Het was zo’n 
lieve, brave jongen, zeiden zijn vrien-
den. Maar ‘brave’ Ilyas had al wel 
43 misdrijven op zijn kerfstok 
vóór het fataal afl iep. Het moet 
zijn dat sommige mensen er 
andere waarden en normen 
op nahouden. Luister maar 
naar de familie van de hand-
langer: “Ze waren helemaal 

Bij een gewapende inbraak in Borger-
hout werd een dader door het bejaarde 
slachtoffer neergestoken. De jonge 
allochtoon verloor het leven. Een 
drama, zonder twijfel. Het was zo’n 
lieve, brave jongen, zeiden zijn vrien-
den. Maar ‘brave’ Ilyas had al wel 
43 misdrijven op zijn kerfstok 
vóór het fataal afl iep. Het moet 

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Ei

Terwijl het EU-schip op 
een ijsberg is gelopen 
en steeds meer slag-
zij maakt, wordt het 
geld in Brussel nog 
altijd door deuren en 
vensters gesmeten. 
“EU-chef bouwt voor 
zichzelf een protse-
rig paleis”, schrijven 
Duitse kranten boos. 
Het ‘Ei van Van Rom-
puy’ zal uiteindelijk 
zo’n 300 miljoen euro 
kosten. De Britse 
premier David Came-
ron spreekt over ‘een 
gouden kooi’ en vraagt 
zich af ‘of de EU-leiders 
wel goed beseffen waar 
elk land en elke burger 
straks door moet’. De 
Europese bond van Be-
lastingbetalers noemt 
het ei ‘misschien een 
architecturale droom, 
maar voor de belas-
tingbetaler in elk geval 
een drama.’

Knokken

In Antwerpen kwam het tot zware rellen tussen 
Turken en Koerden. Bij schermutselingen tussen 
het Turkse leger en Koerdische rebellen sneuvelden 
de voorbije maanden tientallen mensen. In Antwer-
pen bleef het - gelukkig - bij gesneuvelde bushokjes, 
ruiten en wat illusies over de multiculturele ver-
rijking. Bij deze werd nog maar eens bewezen dat 
massale immigratie ook de import van criminali-
teit en buitenlandse confl icten betekent. Als alle 
bevolkingsgroepen van vreemde origine hier hun 
stammentwisten gaan uitvechten, staan ons nog 
spannende tijden te wachten.
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Islam en humor

De redactielokalen van het Franse satirische 
blad Charlie Hebdo werden met brandbom-
men bestookt en in de as gelegd. Niet door 
katholieke fundamentalisten die aanstoot 
zouden nemen aan de talloze bijtende spot-
prenten over Jezus of 
de paus, maar door 
moslimextremisten. Die 
hebben, zoals bekend, 
een korter lontje. Aan-
leiding is de publicatie 
van een sharia-nummer, 
waarvoor het blad 
naar eigen zeggen de 
profeet Mohammed 
had aangesteld als interim-hoofdredacteur. Een 
lachende imam (of is het Mohammed zelf?) op 
de frontpagina die zegt: “100 zweepslagen als u 
zich niet heeft doodgelachen” is wellicht wat 
te veel spot. Humor en islam? Ook zeven jaar 
na de moord op Theo van Gogh en de Deense 
cartoonrellen blijft het een moeilijk huwelijk.

Cyriel Wasteels
Eind vorige maand overleed Cyriel Wasteels op 71-jarige leeftijd. 
Begin jaren ‘90 verliet Cyriel de Volksunie in Merksem en ver-
voegde het toenmalige Vlaams Blok. Van 1996 tot aan zijn over-
lijden was hij districtsraadslid. Cyriel was meer dan 10 jaar afde-
lingsvoorzitter tot hij begin dit jaar de fakkel doorgaf. Als militant 
stond hij steeds paraat. Geen inzet was hem te veel. De oude deug-
den van dienstbaarheid, inzet en kameraadschap waren hem niet 
vreemd.

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

In memoriam

Justitie

Er mag al eens gelachen wor-
den. Nu kolonel Kadhafi  dood 
is, moet het land opnieuw 
worden opgebouwd. Minister 
van Buitenlandse Zaken Van 
Ackere (CD&V) heeft met-
een hulp aangeboden. België 
wil Libië helpen om Justitie 
daar op poten te zetten. Echt! 
We gooien er ook een smak 
euro’s tegenaan. We hebben 
toch geld te veel, nietwaar? 
En expertise hebben we ook 
al zat: bouwvallige gevangenis-
sen, spectaculaire ontsnappin-
gen, de vrijlating van crimine-
len wegens verjaring van de 
feiten of bij gebrek aan cellen. 
België importeert criminelen 
en exporteert de puinhopen 
van Justitie. Je moet het maar 
doen.

7
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Gerolf Annemans
over de euro,

Di Rupo I en immigratie
8
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 “Einde euro kan einde 
België betekenen”

Vraaggesprek

Aan de vooravond van Di Rupo I overlopen we met Vlaams 
Belang-Kamerfractieleider Gerolf Annemans het communautai-
re akkoord, de eurocrisis en de wijzigingen in de immigratiewet-
geving.

Na meer dan 530 dagen onderhande-
len volgen de deelakkoorden elkaar 
op. Krijgen we dit jaar nog een glo-
baal akkoord denkt u? 

Dat is in ieder geval wat men hoopt, maar 
dat is niet wat er lijkt te gebeuren. Wat als 
een paal boven water staat, is dat we zeer 
dringend een begroting moeten hebben, 
zo niet dreigt het Griekse rampscenario. 
Na Italië en Griekenland is de kans im-
mers groot dat we als volgende land in 
het vizier van de financiële markten zul-
len komen te staan. Het is in deze context 
vermeldenswaardig dat er sterke geruch-
ten de ronde doen dat Franse en Duitse 
diplomaten volop aan het onderhandelen 
zijn over de splitsing van de euro. Mijn 
goede collega en volksvertegenwoordi-
ger Barbara Pas voelde premier Leterme 
hierover aan de tand, maar die ontkende 
dit uiteraard. Maar stel dat deze noord-
euro er komt, dan is het allesbehalve ze-
ker dat België daar deel van zal kunnen 
uitmaken. Een zelfstandig Vlaanderen 
zou daarentegen met een AAA-rating bij 

de toppers van de klas zitten. Doordat we 
aan Wallonië gekoppeld zijn, dreigen we 
echter uit de boot te vallen.

Wat is het standpunt van het Vlaams 
Belang over een eventuele splitsing in 
een noord en een zuid-euro?

Wij pleiten voor het opgeven van de poli-
tieke illusie die achter de euro schuilt. De 
politici die de euro er indertijd hebben 
doorgedrukt, hielden geen rekening met 
de economische realiteit en ontkenden 
zo het licht van de zon. De gevolgen zijn 
zeer ernstig, namelijk dat de Europese 
muntzone volledig in elkaar zakt, waar-
door ook onze economie in gevaar komt, 
met alle sociale drama’s tot gevolg. Het 
Vlaams Belang is geen pleitbezorger van 
een terugkeer naar een Belgische frank, 
maar wenst als zelfstandige Vlaamse en-
titeit deel uit te maken van een beperkte 
muntzone, rekening houdend met de 
economische realiteit. Het einde van de 
euro in zijn huidige vorm zou wel eens 
het einde van België kunnen betekenen. 

VBM 2011-12.indd   9 22/11/11   11:37
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Vraaggesprek

worden. Deze staan lijnrecht tegenover 
Vlaanderen. Anderzijds zullen de con-
cepten voor een ordelijke opdeling zoals 
wij die hebben uitgetekend, moeten wor-
den herzien. Het is namelijk helemaal 
niet meer zeker dat de taalgrens op het 
internationale forum zal worden aanzien 
als een legitieme staatsgrens. Men zal 
immers kunnen stellen dat Vlaanderen, 

door dit akkoord goed te keuren, erkent 
dat bepaalde delen van het Vlaams grond-
gebied dat in wezen niet meer zijn. In de 
praktijk gaat het dan om de zes facilitei-
tengemeenten én, zeer belangrijk voor de 
PS, de oprichting van de Grootstedelijke 
Gemeenschap die alle gemeenten van 
het oude Brabant omvat. Hierdoor zet de 
verBrusseling van Vlaams-Brabant zich 
onverminderd voort en krijgen de Frans-
taligen een belangrijk wapen om grote 
delen van Vlaams-Brabant op te eisen in 
een post-Belgisch scenario.  Ik roep de 
Vlaamse onderhandelaars daarom met 

Wat dan weer perspectieven biedt voor 
Vlaanderen om deel uit te gaan maken 
van een sterke muntunie met landen als 
Denemarken, Duitsland en Nederland. 

In de Vlaamse Beweging is te horen dat 
het communautair akkoord Vlaamse 
onafhankelijkheid bemoeilijkt en Bel-
gië versterkt door onder andere de 

electorale uitbreiding van Brussel. Is 
de onafhankelijkheidseis geen illusie 
geworden?

In het boek ‘De Ordelijke Opdeling van 
België’ heb ik een concept willen aan-
bieden om Vlaamse onafhankelijkheid 
stapsgewijs en vlot te kunnen laten ver-
lopen, op basis van de bestaande toe-
stand. Mijn vrees bij de communautaire 
akkoorden van Di Rupo is tweeërlei: 
enerzijds een ‘vergewestelijking’ met 
een drieledige structuur, waarvan er twee 
door Franstalige partijen gedomineerd 

“ Na Griekenland en Italië
dreigt België in het vizier van de financiële 

markten te komen.
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aandrang op om dit zeker niet te doen. 
Zo niet, geven we al onze troeven uit 
handen

Stelt u hiermee dat hier een franco-
foon-separatistische strategie achter 
schuilgaat?

Langs Vlaamse kant pleit buiten het 

Vlaams Belang geen enkele partij voor 
een onafhankelijk Vlaanderen, ook de 
N-VA niet. We staan wat dat betreft al-
leen. Onlangs nog pleitte Bart De Wever 
voor een België 2.0 in een confederaal 
model. Langs Franstalige kant daaren-
tegen is er een duidelijke strategie die 
door alle partijen wordt gedragen. Iets 
waar ik enorm door verbaasd was, was 
de staat van voorbereiding langs Frans-
talige zijde van een Belgische splitsing. 
De technische onderbouw die ik in het 
O

2
-boek naar voor heb geschoven, vind 

je ook bij hun terug. Onderschat hen op 

dat vlak zeker niet.

De N-VA liet intussen weten opnieuw 
aan de federale onderhandelingstafel 
te willen schuiven. Maakt dat scenario 
veel kans volgens u?

Dit behoort tot hun mediatieke ‘spiele-
reien’. Zij moeten zich immers verweren 

tegen het verwijt dat ze aan de kant zijn 
gaan staan. Iedereen weet dat ze dit zelf 
niet ernstig menen. Hun alternatief voor 
de communautaire akkoorden is een zo-
genaamd confederaal model.  Met alle 
respect, maar een partij die in de afge-
lopen jaren aan de Vlaamse kiezer heeft 
aangeboden om een redelijk alternatief 
te zijn van het ‘revolutionaire’ Vlaams 
Belang en net het omgekeerde heeft be-
wezen, verliest elke geloofwaardigheid. 
Zij zeiden dat door te onderhandelen met 
de Franstaligen we een nieuw België 
zouden kunnen scheppen met geconfe-

“ Langs Franstalige kant is er wel
een duidelijke post-België-strategie

die door alle partijen wordt gedragen.
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Vraaggesprek

dereerde entiteiten. Hun mislukking be-
wijst dus nogmaals ons gelijk. De parti-
cipatiestrategie, die door Bart De Wever 
in 2007 als illusoir werd afgeschreven, is 
de enige sokkel waaraan de N-VA zich 
nu - vreemd genoeg - vasthoudt. Op 
lange termijn zal de kiezer die vreemde 
kronkels wel doorzien, dat is een kwestie 
van tijd

Bemoeilijkt het feit dat de N-VA op de 
federale oppositiebanken zit de positie 
van het Vlaams Belang niet?

Neen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
(lacht). Wij hebben trouwens véél meer 
ervaring dan hen. Het zal snel blijken 
dat zij buiten hun kritiek op de federale 
regering, zich blijven inschrijven in een 
Belgisch kader. Hierdoor zullen ze de 
oppositiestatus bereiken die de liberalen, 
socialisten en zelfs de christendemocra-
ten in het verleden hebben gehad. Zolang 

ze dat kader niet verlaten, zullen ze ver-
dorren tot een partij die aan dagjeskritiek 
doet op de dagjespolitiek. 

Onlangs werd in de Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken een terugkeer-
richtlijn gestemd voor illegale vreem-
delingen. In de media werd dit als 
een verstrenging aangekondigd. Toch 

stemde het Vlaams Belang tegen, hoe 
verklaart u dat?

Wanneer een ontwerp wordt aangekon-
digd en voorgesteld als een verstrenging 
om een meerderheid te vinden, maar 
het in de praktijk niet is, dan moet je als 
Vlaams Belang tegen stemmen. Als de 
vos de passie preekt… Het is jammer dat 
de media deze richtlijn verkochten als 
een verstrenging van de immigratiewet-
geving, want dat is ze hoegenaamd niet. 
Zo houdt de zogenaamde terugkeerricht-
lijn voor illegale vreemdelingen onder 

“ De nieuwe terugkeerrichtlijn
houdt hoegenaamd geen verstrenging in van de 

immigratiewetgeving.
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Het interview kan u ook lezen op www.vlaamsbelang.org

andere in dat er een lijst zou worden op-
gesteld van veilige landen voor het bepa-
len van de bewijslast, maar men weigert 
dat te doen voor de ten gronde aanvaar-
ding van een asielzoeker. Dus die lijst 
van veilige landen is je reinste boerenbe-
drog. Een dergelijke lijst zou er immers 
voor moeten zorgen dat mensen die uit 
een van deze landen komen, geen aan-

spraak kunnen maken op asiel. Maar dat 
weigeren de andere partijen halsstarrig, 
inclusief de N-VA. De partij van De We-
ver pleit er trouwens voor om de ruimte 
van de Europese wetgeving nog verder 
in te vullen door een verlenging van de 
procedure. Met een aantal amendemen-
ten hebben we overigens laten zien dat 
de Europese wetgeving - denk maar aan 
de Conventie van Genève -  een blok 
aan ons been wordt en ze niet kritiek-
loos mag worden aangenomen. Als we 

de asielinvasie willen stoppen, moeten 
we buiten het Europees rechtelijk kader 
durven denken, zo niet blijven we ‘het  
slurpputje’ van Europa. Een land als De-
nemarken doet dat, het is dus enkel een 
kwestie van politieke moed. 

Kan België dan zomaar ingaan tegen 
wat ‘Europa’ oplegt?

Wel als er geen draagvlak meer is voor 
het asielbeleid als gevolg van Europese 
wetgeving. Dan ontstaat er immers een 
democratisch deficit van legitimiteit 
ten aanzien van de bevolking en dient 
dat bijgevolg bij Europa gealarmeerd te 
worden. Wanneer we als politici de Eu-
ropese regels niet meer in vraag mogen 
of kunnen stellen, rijst er toch een ernstig 
probleem. 

“ Als we de asielinvasie willen stoppen,
moeten we buiten het Europees rechtelijk kader 

durven denken.
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Geweld in metro

Naar aanleiding van 
een reeks gewelddadige 
incidenten in de Brusselse 
metro, slaakten de agenten 
van de metropolitie een 
noodkreet. Het aantal 
incidenten is enorm en de 
dienst is onderbemand, 
met als gevolg dat dossiers 
maandenlang blijven liggen 
en bepaalde feiten zoals 
druggebruik nauwelijks 
nog bestreden kunnen 
worden. De demotivatie 
van de politiediensten - 
een direct gevolg van het 
falende veiligheidsbeleid 
van de diverse overhe-
den in dit land - is bij de 
Brusselse metropolitie 
eens zo groot omwille van 
de zeer moeilijke, specifi e-
ke situatie waarin ze die-
nen te werken: het multi-
culturele kruitvat Brussel 
waar het veiligheidsbeleid 
enorm versnipperd is, en 
vaak wordt tegengewerkt 
door de 19 burgemees-
ters die hun grotendeels 
allochtone kiespubliek 
niet voor het hoofd willen 
stoten. Het Vlaams Belang 
begrijpt de verzuchtingen 
van de metropolitie. In 
het Brussels Parlement zal 
Dominiek Lootens dan 
ook pleiten voor onder 

meer 
extra aan-
wervingen 
en een 
betere 
coördi-
natie en 
samenwerking tussen de 
metropolitie en de MIVB-
veiligheidsdienst. 

Criminaliteits-
kampioenen

Aan de hand van de 
nieuwste cijfers die Filip 
Dewinter in de Senaat 
opvroeg, becijferde hij dat 
niet-Europese vreemdelin-
gen in Vlaanderen elf keer 
zoveel feiten plegen dan 
de ‘Belgen’. De criminali-
teitsgraad (het aantal mis-
drijven dat een bevolkings-
groep pleegt in verhouding 
tot hun aandeel in de 
totale bevolking) bedraagt 
in Vlaanderen namelijk 2 
procent voor de ‘Belgen’, 
8,4 procent voor EU-bur-
gers en 21,7 procent voor 
niet-EU-vreemdelingen. 
“Het Vlaams Belang wil dat 
de regering deze cijfers 
ernstig neemt en is van 
oordeel dat een kordaat 
beleid zich opdringt”, al-
dus Filip Dewinter in een 
reactie. Vreemdelingen die 
een gevangenisstraf van 

meer dan zes maanden 
oplopen, moeten worden 
uitgewezen en dienen bij 
voorkeur hun straf in het 
land van herkomst uit te 
zitten. Bovendien moet 
worden verhinderd dat 
criminele vreemdelingen 
het Belgisch staatsburger-
schap verwerven. Perso-
nen die binnen de tien 
jaar na hun ‘Belgwording’ 
worden veroordeeld tot 
een straf van meer dan 
zes maanden, moet de 
nationaliteit opnieuw 
worden afgenomen. 

Steekpartijen

Uit cijfers die Kamerlid 
Peter Logghe opvroeg, 
is geble-
ken dat 
het aantal 
moorden, 
doodsla-
gen en 
ver-
wondingen waarbij een 
steekwapen werd gebruikt 
op minder dan 10 jaar tijd 
bijna verviervoudigd is. De 
onbetwiste koploper is de 
stad Antwerpen, waar in 
2009 liefst 18 keer zoveel 
feiten plaatsvonden als in 
2000. “De oorzaak voor 
deze ronduit spectacu-
laire stijging van het aantal 

Uit de parlementen

VBM 2011-12.indd   14 22/11/11   11:37



1515

steekpartijen in onze 
steden moet vanzelfspre-
kend gezocht worden in 
de forse toename van het 
aantal vreemdelingen af-
komstig uit culturen waar 
wapen- en messendracht 
gemeengoed is”, aldus Filip 
Dewinter. De fractieleider 
in het Vlaams Parlement 
pleit dan ook voor regel-
matige fouilleeracties op 
straat, in cafés en dancings. 
Deze acties zullen een 
ontradend effect hebben 
en zijn de enige manier 
om de messendracht en 
dus ook het aantal steek-
incidenten tegen te gaan. 

Vrijwillige 
terugkeer

Onlangs keerden 27 
asielzoekers vrijwillig 
terug naar hun thuisland. 
De Dienst Vreemdelingen-
zaken legde hiervoor een 
bus in richting Balkan, en 
de meeste asielzoekers 
werden beloond met een 
premie van 250 euro. 
Tegenover het handjevol 
terugkeerders staat het 
recordaantal asielaanvra-
gen. Dit jaar zullen we 
afklokken op zo’n 26.000 
aanvragen, wat meteen het 
hoogste aantal zal zijn in 
tien jaar. Het is dan ook 

onbegrijpelijk dat de re-
gering heeft aangekondigd 
meer te willen inzetten op 
vrijwillige terugkeer dan 
op gedwongen terugkeer. 
Dit zou een versoepeling 
van het al erg lakse (te-
rugkeer)beleid betekenen, 
waardoor de asielcrisis 
nog groteskere vormen zal 
aannemen. Kamerfractie-
leider Gerolf Annemans 
pleit dan 
ook voor 
de opvang 
van asiel-
zoekers in 
gesloten 
centra tot 
hun verzoek is behandeld. 
Zo niet, blijft het dweilen 
met de kraan open. 

Stop ritueel 
slachten!

Afgelopen maand werden 
opnieuw tienduizenden 
schapen onverdoofd 
gekeeld naar aanleiding 
van het islamitische of-
ferfeest. Hoewel de steden 
Antwerpen en Gent de 
mogelijkheid voorzagen 
om schapen met verdo-
ving te slachten, kwam 
er geen enkele moslim 
opdagen. De ongebruikte 
verdovingsinstallatie kost 
de stad Antwerpen niet 

minder dan 36.000 euro. 
De complete desinteresse 
binnen de moslimgemeen-
schap voor de slachtvloe-
ren met verdoving toont 
aan dat de enige doel-
treffende maatregel een 
verbod op ritueel slachten 
is. Net zoals de Raad voor 
Dierenwelzijn, pleit ook 
het Vlaams Belang voor 
het schrappen van de 
uitzondering die voorzien 
wordt in de dierenwel-
zijnswet voor het onver-
doofd ritueel slachten. 
Net zoals onder meer 
in Zweden, Noorwegen, 
Estland, IJsland, Zwitser-
land en Nederland het 
geval is, moet ook bij ons 
het verdoofde slachten 
in alle gevallen verplicht 
worden! Senator Anke 
Van dermeersch diende al 
meermaals een wetsvoor-
stel in die zin in. 

Sociale woningen

Ruim een kwart van 
de sociale woningen in 
Vlaanderen werd vorig 
jaar toegewezen aan 
buitenlanders (‘nieuwe 
Belgen’ niet inbegrepen). 
Dat is gebleken uit cijfers 
van Vlaams minister van 
Wonen Freya Van den 
Bossche (SP.a) die

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

VBM 2011-12.indd   15 22/11/11   11:37



1616

Filip Dewinter had 
opgevraagd. De betaal-
baarheid 
van ons 
sociale ze-
kerheids-
systeem 
en onze 
sociale 
voorzieningen dreigt hier-
onder op termijn te be-
zwijken, en het is dan ook 
hoog tijd voor actie. Filip 
Dewinter heeft daarom in 
het Vlaams Parlement een 
voorstel van decreet inge-
diend dat voorziet in een 
prioritaire toewijzing van 
sociale woningen aan per-
sonen met de Belgische 
nationaliteit. Inspiratie 
voor het voorstel werd 
gevonden in Denemarken, 
waar de toegang tot de 
sociale zekerheid en aller-
lei sociale voorzieningen 
grotendeels wordt voor-
behouden aan personen 
die reeds voldoende lang 
legaal in Denemarken wo-
nen. Volgens het voorstel 
moeten vreemdelingen 
zeven van de acht voor-
gaande jaren legaal in het 
land verbleven hebben en 
eerst zelf drie jaar bij-
gedragen hebben tot de 
voorzieningen van onze 
welvaartsstaat vooraleer 
zij zich kandidaat kunnen 

stellen voor een sociale 
woning.

Traceersysteem

Anke Van dermeersch 
heeft in 
de Senaat 
een 
voorstel 
ingediend 
dat de 
gege-
vens van de personen-
belasting systematisch 
moet koppelen aan de 
bestaande databank van 
de Directie Inschrijving 
van de Voertuigen (DIV). 
Deze gegevenskoppeling 
moet het mogelijk maken 
personen te traceren die, 
alhoewel zij het zich niet 
kunnen veroorloven, met 
exclusieve wagens rijden. 
Een computersysteem 
is perfect in staat om te 
zoeken naar abnormale 
verhoudingen en patro-
nen (in dit geval: eigenaar 
zijn van een peperdure 
wagen en het hebben 
van een laag inkomen). 
Bij het vinden ervan zou 
een ‘knipperlicht’ gaan 
branden en kan de situatie 
worden gecontroleerd. In 
een later stadium zou-
den de gegevens moeten 
worden gekoppeld aan 

de Kruispuntbank van 
de voertuigen, iets wat 
momenteel in de steigers 
staat. 

Geld voor 
moskeeën

Uit het antwoord van 
Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur 
Geert Bourgeois (N-
VA) op een vraag van 
Filip Dewinter, blijkt dat 
Bourgeois onlangs in 
een klap niet minder dan 
zeven nieuwe moskeeën 
erkende. Met die erken-
ningen stijgt het aantal 
voor subsidie in aanmer-
king komende moskeeën 
meteen van 17 tot 24. 
Vier andere moskeeën 
staan nog in de wachtrij 
voor erkenning. Wanneer 
de staatsveiligheid posi-
tief adviseert voor hun 
erkenning, zullen ook 
deze moskeeën gesubsi-
dieerd kunnen worden 
met belastinggeld. In 2011 
vloeide niet minder dan 
537.929,23 euro belasting-
subsidies naar de erkende 
moskeeën. Verwacht kan 
dus worden dat na de 
nieuwe erkenningen de 
moskeefi nanciering de 
belastingbetaler in de toe-
komst nog een pak meer 

Uit de parlementen
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zal kosten. Het Vlaams 
Belang kant zich resoluut 
tegen elke vorm van sub-
sidiëring of ondersteuning 
van moskeeën. “De islam 
is de belangrijkste rem 
op de integratie van de 
hier levende allochtonen”, 
aldus Filip Dewinter.

Leger des Heils? 

In de commissie 
Landsverdediging vroe-
gen Kamerleden Annick 
Ponthier 
en Filip 
De Man 
aan 
minister 
De Crem 
(CD&V) 
een over-
zicht van 
de inspan-
ningen die 
het leger 
moet 
doen om 
de massale toestroom van 
asielzoekers en daklozen 
op te vangen. Dat meer 
en meer sprake is van een 
soort Leger des Heils, 
bleek uit bijkomende 
informatie van de minister: 
tijdens de vorige winter 
werden niet minder dan 
7.204 overnachtingen van 
daklozen geregistreerd 

in kazernes en werden 
duizenden comfortar-
tikelen uitgedeeld. Om 
de asielcrisis ten gronde 
op te lossen, moet het 
hele beleid dringend over 
een andere boeg wor-
den gegooid. Voor het 
Vlaams Belang moet de 
opvang van asielzoekers 
tijdens de hele procedure 
plaatsvinden in gesloten 
centra en moet er sneller 
een defi nitieve asielbeslis-
sing worden genomen 
die - in geval van afwijzing 
- zo snel mogelijk wordt 
gevolgd door de effectieve 
repatriëring naar het land 
van herkomst. Tenslotte 
moet aan het feitelijke 
gedoogbeleid tegenover il-
legaal verblijf eindelijk een 
einde komen.

Plaasmoorde

Sinds 1994 werden meer 
dan 3000 blanke boeren 
vermoord in Zuid-Afrika, 
vaak in gruwelijke om-
standigheden. Groepjes 
zwarte overvallers rijden 
naar afgelegen boerderijen 
en vermoorden mannen, 
vrouwen, bejaarden en 
kinderen; het fenomeen 
staat bekend als ‘plaas-
moorde’. Ook de vele 
aanvallen op boerderijen 

zonder dodelijk gevolg 
zorgen voor een klimaat 
van angst. Europees 
Parlementslid Philip 
Claeys 
neemt nu 
een inter-
nationaal 
initiatief 
om deze 
moord-
partijen 
onder de aandacht te 
brengen.  Hij heeft daartoe 
een schriftelijke verklaring 
ingediend samen met de 
Europese parlementsle-
den Andreas Mölzer van 
de Oostenrijkse FPÖ en 
Fiorello Provera van de 
Italiaanse Lega Nord.  Alle 
Europese parlementsleden 
krijgen nu drie maanden 
de tijd om deze blijk van 
bezorgdheid over de 
moordpartijen tegen de 
Afrikaners te onderschrij-
ven.  “Ik ben bijzonder 
benieuwd hoeveel voor-
malige ‘strijders tegen 
apartheid’ nu ook gaan te-
kenen tegen de misdaden 
waarvan het Afrikanervolk 
het slachtoffer is”, aldus 
Philip Claeys. 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Onbekwaam en 
onbetaalbaar

Bestuursmandaten

De elektriciteit voor een ge-
middeld, spaarzaam gezin is 
het voorbije jaar 33 procent 
duurder geworden. Intussen 
gooien Eandis en Infrax het 
geld nog altijd over de balk en 
mag men zich ernstig vragen 
beginnen stellen over de goed 
betaalde mandaten van poli-
tici.

Het is een publiek geheim. Gezinnen en 
bedrijven betalen in België fors meer voor 
elektriciteit dan in onze buurlanden. Ruim 
20 procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en zelfs 
56 procent meer dan in Frankrijk. Grote 
slokop is de zogenaamde ‘distributiekost’ 
(+ 66 procent en nu al bijna goed voor de 
helft van de factuur). Blijkbaar kost het in 
dit kleine landje meer om de elektriciteit 
tot bij u in de huiskamer te krijgen dan in 
grotere landen. Bizar. 

Duurzaam?
Het lag natuurlijk voor de hand dat Ean-
dis en Infrax - de grote distributeurs - de 
kosten voor de zwaar gesubsidieerde 

zonnepanelen (via de beruchte ‘groene 
stroomcertificaten’) zouden doorrekenen 
aan de gewone klant. Met dank aan Freya 
Van den Bossche (SP.a) en haar politieke 
collega’s. ‘Duurzame energie’ lijkt vooral 
dure energie en als straks de kosten van de 
al even massaal gesubsidieerde windmo-
lens nog op de factuur belanden, mag de 
weerloze elektriciteitsgebruiker zich hele-
maal blauw betalen. Dat onze ‘toppolitici’ 
- van Stevaert en Verhofstadt, tot Leterme 
en Reynders - cruciale sectoren zoals 
energie en banken voor een habbekrats 
verkocht hebben aan Frankrijk, breekt ons 
ook al zuur op. 

Champagne
Uitgerekend in deze omstandigheden 
lekte uit dat Infrax kwistig omspringt met 
champagne en gratis muziekconcerten 
organiseert voor gemeente- en provincie-
raadsleden die een zitje bemachtigd heb-
ben in de intercommunales. Prijskaartje 
van die concerten: 500.000 euro. En daar 
houdt het niet bij op. Eandis en Infrax mo-
gen 736 mandaten verdelen over de drie 
grote partijen. Enige kennis van zaken is 
niet vereist. De gelukkigen verdienen er 
een goede cent aan. Tot 15.000 euro per 
jaar “om enkele keren ja te knikken”, ge-
ven sommigen intussen beschaamd toe. 
Het prijskaartje van die waanzin? 25 mil-
joen euro. Laten we maar wat namen noe-
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men. Grote man bij Infrax is oppersocia-
list Steve Stevaert. Bij Eandis botsen we 
op Louis Tobback, nog een rode krokodil, 
Geert Versnick (Open VLD), Daniël Ter-
mont (SP.a-burgemeester van Gent), Jos 
Ansoms en Piet Buysse (beiden CD&V). 
Het lijkt er sterk op dat de intercommuna-
les politici belonen met veel geld, recep-
ties en leuke extraatjes om het wanbeleid 
toe te dekken en hun tarievenpolitiek te 
legitimeren.

NMBS
Over naar de NMBS. De Belgische spoor-
wegmaatschappij krijgt elk jaar drie mil-
jard euro toegestopt, maar slaagt er niet in 
de treinen enigszins op tijd te laten rijden. 
De NMBS is virtueel failliet en heeft nu 
draconische besparingsmaatregelen aan-
gekondigd. Maar de dure top blijft buiten 
schot. De spoorgroep telt drie raden van 
bestuur (straks mogelijk twee), drie gede-
legeerd bestuurders (netjes verdeeld over 
SP.a, Open VLD en PS en elk met een 
jaarwedde van 450.000 euro), tien direc-
teurs-generaal met ieder een maandwedde 
van circa 34.000 euro bruto en een leger-
tje general managers en managers. Ook 

bij de raden van bestuur zwaaien de tra-
ditionele partijen de plak en vallen lucra-
tieve mandaten te rapen. Intussen wordt 
de NMBS door politici - niet gehinderd 
door veel competentie - mismeesterd, ge-
plunderd en naar het bankroet geleid. Net 
zoals dat met Dexia en de Gemeentelijke 
Holding gebeurde.

DEXIA
Drie jaar lang heeft de Franse tak van 
Dexia de Belgische tak leeggezogen. De 
Belgische regering stond erbij en keek 
ernaar. Meer zelfs: Leterme dwong de 
Gemeentelijke Holding “met het mes op 
de keel” om voor 500 miljoen euro Dexia-
aandelen te kopen om de bank te redden. 
Dat geld had de Gemeentelijke Holding 
niet. En dus werd het geleend bij… Dexia. 
Zelfs Jan-met-de-pet begrijpt dat dit vroeg 
of laat wel fout moést aflopen. Dehaene 
niet. Hij geeft nu openlijk toe dat hij er 
als voorzitter van Dexia niks van begreep. 
Als schuldbekentenis kan dat tellen. Maar 
de schuldigen worden in dit land niet ter 
verantwoording geroepen. Dat kan alleen 
de kiezer… 
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 Overleven als dhimmi

Nieuwe brochure

Met de spectaculaire aangroei 
van het aantal moslims in Eu-
ropa en Vlaanderen neemt ook 
de invloed van de islam in onze 
samenleving toe. Het Vlaams 
Belang heeft een ‘dhimmigids’ 
opgesteld, getiteld ‘Hoe 
overleven in een 
islamitische sa-
menleving?’, die 
uitlegt hoe een 
niet-moslim zich 
dient te gedragen 
om te overleven in 
een islamitische om-
geving…

Wat is het lot van niet-
islamitische minderheden in 
een islamitische samenleving? 

Volgens de sharia heeft een niet-moslim 
onder moslimheerschappij het statuut van 
‘dhimmi’. Niet-moslims moeten volgens 
de sharia een minderwaardige maatschap-
pelijke positie aanvaarden, het zogenaam-
de dhimmi-statuut. In ruil voor het nale-

ven van de verplichtingen die gekoppeld 
zijn aan het dhimmi-statuut worden ze 
beschermd. Wanneer ze zich echter niet 
schikken en hun plichten niet naleven, 
vervalt de bescherming en mogen de mos-
lims geweld tegen hen gebruiken.

In’t verzet!
Het Vlaams Belang heeft zich al-
tijd gekant tegen de massa-immi-
gratie en de multicultuur. Ook 
nu is het de taak van het Vlaams 
Belang om te waarschuwen 
voor de islamisering van 
Europa en Vlaanderen en 
in het verzet te gaan tegen 
deze noodlottige evolutie, 
die verworvenheden op 
de helling zet waarvoor 
generaties Europeanen 
hebben gestreden: onze 

fundamentele vrijheden, 
de gelijkheid van man en vrouw, de 

religieuze tolerantie, de waardigheid van 
het menselijke individu, de scheiding tus-
sen kerk en staat, ...

Met deze korte gids wil het Vlaams Be-
lang aantonen hoe ingrijpend de islamise-
ring van de samenleving uiteindelijk zal 
zijn voor niet-moslims die in deze samen-
leving leven. 

De brochure ‘Hoe overleven in een islamitische samenleving?’
is gratis te bestellen via 02/219.60.09 of via info@vlaamsbelang.org

of sms ‘islam + naam en adres’ naar 3111 (0,50 euro per sms).

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org
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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

Leiders voor morgen

Jongeren zijn van nature rebels en kritisch. Dat is een 
gezonde houding die broodnodig is in een vastgeroest 
land als België. Onze rebelse jongeren moeten alle 

kansen krijgen om zich te ontplooien. De aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen in oktober 2012 zijn een ideale 
gelegenheid om onze enthousiaste en dynamische jongeren 
hun meerwaarde te laten bewijzen.

Onze afdelingen bereiden al volop de gemeenteraadsverkie-
zingen voor. Ook VBJ wil zijn steentje bijdragen om in onze 
gemeenten een lijst samen te stellen die talent, bekwaam-
heid, vertrouwen en zelfbewustzijn uitstraalt. Een lijst die 
evenwichtig is opgebouwd tussen jong en oud, tussen oud-
gedienden en nieuw aanstormend geweld.

De Vlaams Belang Jongeren zullen zich, zoals steeds, ten 
volle inzetten voor de campagne van de partij en in het 
bijzonder voor onze jeugdige spitsbroeders. VBJ zal voor 

praktische ondersteuning zorgen voor jonge kan-
didaten. Zo krijgen ze in het voorjaar vorming 
aangeboden om hen inzake campagne voe-
ren en dergelijke verder op weg te helpen. 
De leiders van morgen zullen klaarstaan!

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ
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Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren

Heb je vragen of 
opmerkingen?

Wil je aansluiten bij VBJ 
of gewoon informatie 

ontvangen?

Laat het ons weten 
via info@vbj.org

Breuklijn
VBJ brengt een vernieuwde versie van het vormingsblad 
Breuklijn. Centraal thema van het eerste vernieuwde 
nummer is ‘Economie’. Het vormingsblad wordt 
helemaal gratis bedeeld na inschrijving. Interesse? Geef 
je naam, voornaam en adres door via info@vbj.org of 
via het nationaal secretariaat van VBJ: 02/219 27 
28. Wij sturen je Breuklijn dan op!
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Vlaams Belang Jongeren

Op 4 november hielden de 
Vlaams Belang Jongeren een 
eerste Nacht van de Militant. 
Het decor was de prachtige 
crypte van de Sint-Pietersab-
dij in Gent.

De avond startte met een kruisverhoor on-
der leiding van Marina Van den Berghe, 
VBJ-voorzitter van de afdeling Gent. Fi-
lip Dewinter moest door omstandigheden 
verstek geven, waardoor Gents Kamerlid 
Tanguy Veys als enige alle kritische vra-
gen moest incasseren. Geen enkel onder-
werp werd daarbij geschuwd. Aansluitend 

werden de deuren 
geopend met een 
verenigingenmarkt. 
Naast de VBJ-stand 
waren ook NSV!, 
KVHV, NJSV, de 
Flandriens (VVB), 
TAK, Voorpost, ’t 
Pallieterke, Rechts 
Actueel en Radio 
Rapaille present.

Een wedstrijdje was 
het ideale instru-
ment om het ‘mili-
tantisme’ te meten. 
Uiteindelijk behaalde 
Voorpost de beste re-

 Nacht van de Militant
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sultaten. Het ontving een tegoed van 250 
euro, te innen bij de eerstvolgende boete 
ten gevolge van een ‘actie voor de goede 
zaak’.

De avond werd verdergezet met enkele 
panelgesprekken. Deelnemers van het 
eerste gesprek ‘Militantisme en Media’ 
waren hoofdredacteur van ‘t Pallieterke 
Karl Van Camp, hoofdredacteur van 

RechtsActuee l 
Yves Pernet en 
Tim Mudde van 
Radio Rapaille.

Moderator van dienst was Thierry Van 
Roy. Bert Deckers nam het tweede ge-
sprek voor zijn rekening: ‘Militantisme 
en Jongeren’. Hier kwamen Nils Van 
Roy (NSV!), Volkerd Staes (NJSV) en 
Jonas Naeyaert(KVHV) aan bod. Het 
laatste gesprek onder leiding van mode-
rator Barbara Bonte had ‘Militantisme en 
actiegroepen’ als onderwerp met sprekers 
Luc Vermeulen (Voorpost), Roel De 
Leener (TAK) en Bart De Valck (Fland-
riens). De avond werd succesvol afgerond 
met een slottoespraak van VBJ-voorzitter 
Barbara Pas en een gratis vat. 
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dwars door VLAANDEREN
Startactiviteit 

De VBJ’ers uit Aalst hebben er met een 
‘Sint-Maartensbowling’ hun langver-
wachte startactiviteit opzitten. De bow-
ling vond plaats in hartje Aalst en was 
geheel gratis. Onder de fanatieke bow-
lers ook enkele “bekende” VBJ-gezich-
ten waaronder Angie Bosmans en Toon 
Truyman. Gil De Boeck, drijvende kracht 
achter de lokale VBJ-werking, was ach-
teraf zeer tevreden: “De opkomst was 
meer dan behoorlijk. Voor VBJ-Aalst be-
tekent deze activiteit dus een geslaagde 
start.” 

Vormingsnamiddag 

De Nacht van de Militant was nog niet 
goed en wel doorgespoeld of er ging al 
een nieuwe VBJ-activiteit door in Gent: 
de lokale VBJ’ers verzamelden in het 

regiosecretariaat 
voor een vormings-
namiddag over de-
batteren. De sessie 
werd geleid door 
volksvertegenwoor-
diger Tanguy Veys, 
die na zijn “kruis-
verhoor” tijdens de 
Nacht van de Militant 
ongetwijfeld heel wat debattechnieken 
kon bijbrengen. 

Amnestie

Naar aanleiding van de offi ciële 11 no-
vember-viering en de herdenking van 
het einde van de Eerste Wereldoor-
log vatten delegaties van VBJ Waasland, 
Vlaams Belang Sint-Niklaas en Voorpost 
Dender en Waas post aan de Hoofdkerk 
te Sint-Niklaas. In tegenstelling tot vorig 
jaar, toen het spandoek van de demon-
stranten ei zo na in beslag werd geno-
men, werden ze dit jaar gerespecteerd in 
hun vrije meningsuiting en konden zij de 
stoet volgen tot aan het monument op 
de Houtbriel waar zij met de spandoe-
ken “Repressie was moord op Vlaande-
ren” (VBJ) en “Amnestie” (Voorpost) de 
plechtigheid bijwoonden. Amnestie nu!

24
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Lezing over Karel Dillen

De VBJ’ers uit Mortsel hielden half no-
vember een lezing over wijlen Karel 
Dillen. Spreker van dienst was  Vlaams 

volksvertegenwoordiger Joris Van 
Hautem, die zich tijdens een interessan-
te uiteenzetting verdiepte in de levens-
loop van Dillen en zijn beginjaren van 
het Vlaams Blok/Vlaams Belang.

25

Goed GezinD

Het gezin vormt de hoeksteen van de samen-
leving en verdient alle steun. De Vlaams Belang 
Jongeren willen dan ook dat Vlaanderen een 
actief en gezinsvriendelijk beleid voert. Een dag 
van het jonge gezin ‘Goed GezinD’, die dit jaar 
aan de tweede editie toe is, moet dat pleidooi 
kracht bijzetten.

Voor de kindjes is er opnieuw een gratis ge-
schenk. Gelieve hen daartoe in te schrijven via onderstaand formulier, ingevuld 
terug te bezorgen aan VBJ Nationaal, Madouplein 8/6, 1210 Brussel. Inschrijven 
kan eveneens via info@vbj.org of op het nummer 02/219 27 28, en dat tot en 
met 6 december. 

Sinterklaas en zijn gevolg komen speciaal voor de kleine VBJ’ers even terug om de 
cadeautjes te overhandigen.

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

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

Leeftijd:  ........................................................................................................................................................................................................

Hobby’s: .......................................................................................................................................................................................................

Interessante weetjes voor de Sint:  .............................................................................................................................
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 Akkoord Di Rupo is 
nachtmerrie

Staten-Generaal

“Het communautair akkoord 
van Di Rupo is een onding, een 
gedrocht dat ons bijna 100 
jaar terugwerpt in de geschie-
denis, naar de periode van 
vóór de taalwetten. Men zou ei 
zo na, al bijna terug gaan ver-
langen naar het Egmontpakt 
van 35 jaar geleden.” 

Met die striemende woorden zette 
Gerolf Annemans de toon op 
onze ‘Staten-Generaal tegen Di 

Rupo’. Daarmee werden ook de naïeve tri-
omfberichten in de Vlaamse pers verwe-
zen naar de prullenmand. Het is misschien 
net daarom dat de fabeltjeskranten hun kat 

hadden gestuurd en het druk bijgewoonde 
congres doodzwegen? Barbara Pas, die als 
voorzitter van VBJ de stem van de jongeren 
vertolkte, zou in haar toespraak overigens 
zwaar uithalen naar de perverse media-
boycot. “Jongeren zijn van nature radicaal 
en kritisch”, zei Pas. “De radicale Vlaamse 
jeugd wil een radicaal alternatief. Geen 
partij die 525 dagen onderhandelt over het 
feit of ze de kleine reddingssloepen van de 
Belgische Titanic nu links of rechts zullen 
leggen, maar een partij die hardnekkig en 
verbeten strijdt om de problemen waar ze 
dagelijks mee worden geconfronteerd echt 
aan te pakken.”

Brussel
Brussels parlementslid en fractievoorzit-
ter Dominiek Lootens was bijzonder blij 
dat het Vlaams Belang naar Brussel was 
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afgezakt: “om duidelijk te maken dat 
Brussel ook onze hoofdstad is. Dat Brus-
sel een tweetalige hoofdstad moet en zal 
blijven. Wij laten ons niet verjagen uit 
Brussel.” Senator Bart Laeremans maakte 
brandhout van het BHV-akkoord en zei 
dat de Vlamingen een waanzinnige prijs 
hebben betaald voor nieuwe anti-Vlaamse 
discriminaties. Toen Wouter Beke van Di 
Rupo een levensgroot konijn kreeg voor 
zijn pasgeboren dochter, dacht Laeremans 
onwillekeurig aan het Griekse paard van 
Troje: “Vlamingen, vrees Di Rupo wan-
neer hij geschenken aandraagt, zeker die 
met een grote rode strik. De vier broekjes 
van partijvoorzitters, als kerstekinderen 
zo blij met hun akkoord, hebben zich in 
de doeken laten doen. Ze zijn als makke 
lammeren bij Di Rupo naar binnengegaan 
en ze zijn als gestroopt konijn naar buiten 
gedragen.”

Vlinders?
Misschien hebben sommige journalisten 
wel vlinders in de buik als ze Di Rupo 
zien opdraven. Hoe verklaar je anders dat 
ze het schabouwelijke ‘compromis’ over 
de staatshervorming - als verliefde pubers 
- het ‘vlinderakkoord’ noemen? Voorzitter 

Bruno Valkeniers was in elk geval aller-
minst gecharmeerd: “Ik aarzel niet om het 
woord ‘complot’ in de mond te nemen. 
Het is een goed voorbereide en meester-
lijk geregisseerde coup. Een staatsgreep 
tegen de Vlaamse democratie, tegen de 
meerderheid van dit land, tegen de Vlaam-
se volkswil.”

N-VA?
“We gaan of mogen ons niet van vijand 
vergissen”, stelde Bart Laeremans terecht, 
maar het soms bochtige parcours van de 
N-VA roept toch vraagtekens op. Of zoals 
Bruno Valkeniers opmerkte: “Wij weten 
dat participationisme in een operatie ‘Red 
België’, een ‘België 2.0’ of zelfs een vaag 
‘confederalisme’, niets maar dan ook 
niets oplevert.” Volgens Bart Laeremans is 
er dan ook maar één manier om het fran-
cofone imperialisme een halt toe te roepen 
en dat is niét blijven aanmodderen in het 
Belgische moeras in de ijdele hoop dat 
België ooit wel vanzelf zal ‘verdampen’: 
“Het enige alternatief is nú die Belgische 
staat blokkeren en op korte termijn de 
onafhankelijkheid forceren!” Laeremans 
oogstte luid applaus en het ‘België Barst!’ 
moeten ze tot op de Grote Markt gehoord 
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hebben. En toen was het tijd voor een lu-
diek intermezzo. Het gesmaakte optreden 
van nieuw humoristisch talent ontlokte 
menig lachsalvo in de zaal. Maar de bit-
tere ernst drong zich weer op.

Rebels
“Laat ze ons maar een ‘populistische’ par-
tij noemen”, sprak Bruno Valkeniers. “We 
moeten daar fi er op zijn en de naam dra-
gen als een Geuzentitel. Zo heeft Vlaan-
deren tenminste één partij die zegt waar 
het op staat. Alleen het Vlaams Belang 
heeft een visie op de toekomst.” Gerolf 
Annemans zat op dezelfde golfl engte en 
weigerde in te gaan op de verleidelijke si-
renenzang om van het Vlaams Belang een 
softe, salonfähige partij te maken. Hij ver-
wees daarbij dankbaar naar de uitspraken 
van Antwerpse topmagistraten over de 
onhoudbare instroom van niet-Europese 
vreemdelingen. Een invasie die onze soci-

Staten-Generaal

28

hebben. En toen was het tijd voor een lu-hebben. En toen was het tijd voor een lu-
diek intermezzo. Het gesmaakte optreden 
van nieuw humoristisch talent ontlokte 
menig lachsalvo in de zaal. Maar de bit-
tere ernst drong zich weer op.

Rebels
“Laat ze ons maar een ‘populistische’ par-
tij noemen”, sprak Bruno Valkeniers. “We 
moeten daar fi er op zijn en de naam dra-
gen als een Geuzentitel. Zo heeft Vlaan-
deren tenminste één partij die zegt waar 
het op staat. Alleen het Vlaams Belang 
heeft een visie op de toekomst.” Gerolf 
Annemans zat op dezelfde golfl engte en 
weigerde in te gaan op de verleidelijke si-
renenzang om van het Vlaams Belang een 
softe, salonfähige partij te maken. Hij ver-
wees daarbij dankbaar naar de uitspraken 
van Antwerpse topmagistraten over de 
onhoudbare instroom van niet-Europese 
vreemdelingen. Een invasie die onze soci-

VBM 2011-12.indd   28 22/11/11   11:38



29

ale zekerheid, onze welvaart, onze manier 
van leven en onze democratie bedreigt. 
Maar, het Vlaams Blok/Vlaams Belang 
had of heeft geen magistraten nodig om 
Vlaanderen de waarheid te zeggen. En dat 
zullen wij ook blijven doen, verzekerde 
Annemans zijn enthousiaste toehoorders. 
“Als we moeten verzwijgen dat Vlaamse 
meisjes in onze steden niet meer de straat 
of de tram opkunnen zonder door onaan-
gepaste schoelies te worden geschoffeerd, 
dan hoor ik liever niet bij die zogenaamd 
‘deftige’ partijen en dan mogen ze hun 
cordon sanitaire houden. Als we Bel-
gië moeten omarmen om bij de club 
van deftige partijen te horen, dan zal 
het verder mét het cordon zijn.” Aan 
klare taal geen gebrek op onze Sta-
ten-Generaal.

“We’ll be back”
Tot slot stak Gerolf Annemans het 
publiek nog een hart onder de riem 
met een verwijzing naar Arnold 
Schwarzenegger die in een van zijn 

Terminator-fi lms gepest wordt aan een 
loket. “Ik zie voor mij dat onuitwisbare 
beeld hoe Schwarzenegger boos wordt, 
zich langzaam voorover buigt en met in-
gehouden woede zegt: “I’ll be back!” Dat 
beeld staat mij voor ogen. Schwarzeneg-
ger gaat naar buiten, pakt een reuzenjeep 
en rijdt daarmee de voordeur uit, het lo-
ket omver en heel de keet ondersteboven. 
Verkiezingsavonden waar wij opnieuw de 
keet ondersteboven zetten, die beloof ik 
u! We’ll be back!” Het hoopvolle orgel-
punt van een geslaagd congres. 
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 De Slag bij Warns

Terugblik

De laatste zaterdag van sep-
tember herdenken de Friezen 
traditioneel hun heldhaftige 
Slag bij Warns. De vrijheids-
drang van de Friezen vertoont 
als typevoorbeeld opvallend 
veel gelijkenissen met de 
Vlaamse ontvoogdingsge-
dachte.

De Slach by Starum, zoals de he-
roïsche aanvaring ook wel wordt 
genoemd, was een veldslag tussen 

de legers van graaf Willem IV van Hol-
land en de Friezen die plaatsvond op 26 
september 1345. Binnen het Roomse Rijk 

hadden de Friese gebieden een sterke ont-
wikkeling doorgemaakt naar autonomie. 
Deze zogenaamde Friese Vrijheid bestond 
erin dat de Friezen vrij en ongebonden 
waren van feodale systemen en dus niet 
bestuurd werden door autoritaire graven 
of hertogen. In de huidige provincie Fries-
land was nog tot ver in de 13de eeuw een 
vorm van grafelijke heerlijkheid uitgeoe-
fend door de bisschop van Utrecht en de 
graaf van Holland, Willem IV.

In 1345 startte de graaf met een militaire 
expeditie om Friesland te veroveren. De 
Hollanders, onder wie ook Willems oom, 
hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit 
Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee 
over en landden bij Stavoren en Laaxum. 
De nadering van deze agressor zorgde 
voor een vereniging van de Friese fracties. 
Op 26 september 1345 was het dan zo ver: 
Willem IV en het beste van de Hollandse, 
Vlaamse en Franse ridders vormden de 
voorhoede van het leger en vielen de Frie-
se gebieden aan. 

Tactische Friezen
De Hollandse ridders hadden geen paar-
den omdat daarvoor geen ruimte was aan 
boord van de schepen die waren volge-
laden met werkvolk, bouwmateriaal, en 
voorraden. De troepen van de Hollandse 
graaf trachtten het verlaten Laaxum en 
Warns te plunderen en in te palmen. Bij 
Warns werden ze echter aangevallen 
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door de plaatselijke bevolking. Langs de 
zuidflank werden ze in zee gedreven en 
diegenen die niet in de boten geraakten, 
trokken aan de boorden, zodat de schepen 
omsloegen. Zodra degenen in de schepen 
dit gewaar werden, hakten ze hen de vuis-
ten af. Het was een hele opgave om op de 
schepen te komen, want de woeste Frie-
zen gingen tot hun navels de zee in om 
de ridders terug te drijven. Ze doodden 
en verdronken de inzittenden en maakten 
zich meester van de vloot.

Friese overmacht
Daarenboven waren de Hollandse troepen 
met hun zware harnassen een makkelijke 
prooi voor de woedende boeren en vis-
sers. De vluchtweg die de ridders daarop 
kozen, leidde naar het Rode Klif. In het 
moerassige landschap werden de Hollan-
ders vervolgens stoutmoedig in de pan ge-
hakt. Volgens een Henegouwse kroniek-

schrijver kenden de Friezen geen genade 
en gingen ze tekeer alsof ze de Saracenen 
aan het bekampen waren. Uit historisch 
onderzoek blijkt dat ook Willem IV hier-
bij het leven liet door de klap van een bijl, 
waardoor de overwinning bij de Friezen 
des te zoeter smaakte. Het Friese over-
wicht was een gevolg van een splitsing 
in twee delen van de 15.000 man sterke 
invasievloot die ‘s ochtends het zeil had 
gehesen. Het was de bedoeling dat Wil-
lem IV met een voorhoede ten noorden 
van het klooster zou landen. Wanneer zijn 
oom hertog Jan Van Beaumont vervolgens 
de hoofdmacht in het zuiden op het strand 
bracht, konden ze de in het kloostercom-
plex verschanste Friezen van twee kanten 
aanvallen. Maar de stoutmoedige graaf 
liet zich makkelijk uitdagen door de pien-
tere Friezen door hen meteen en zonder 
slagorde te lijf te gaan. Toen de troepen 
van hertog Van Beaumont in Stavoren 
hoorden wat er was gebeurd, vluchtten 

Sinds 1951 staat in Warns een gedenksteen.
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ze naar de schepen, achtervolgd door de 
op wraak beluste Friezen. De ridders die 
niet terug in de boten geraakten, werden 
meedogenloos afgemaakt met knuppels, 
bijlen en messen. In de strijd op leven en 
dood werden de Hollandse lijken achter-
gelaten en na een moeizame tocht bereikte 
de Hollandse vloot op 28 september 1345 
Amsterdam… sonder minen here de gra-
ve (“zonder onze heer de graaf”).

Politieke gevolgen
De Friese overwinning was een cruciale 
gebeurtenis met aanzienlijke gevolgen. 
Het was niet de eerste keer dat ridders het 
onderspit dolven tegen bewapend voet-
volk, maar het grote aantal gesneuvelde 
edelen zorgde voor een schokgolf onder 
de Europese adel. De dood van graaf Wil-
lem IV zorgde voor een schokgolf in de 

Terugblik

feodale graafschappen van Holland en bij 
uitbreiding zelfs van Europa. Het graaf-
schap van Willem IV stortte in een heuse 
gezagscrisis die later zou uitmonden in 
langdurige partijtwisten, waardoor de 
Hollandse expansie abrupt tot stilstand 
kwam. Voor de Westerlauwerse Friezen, 
die al sinds het midden van de 13de eeuw 
zichzelf bestuurden, betekende de afloop 
van het drama het behoud van hun au-
tonomie, maar ook het voortbestaan en 
zelfs de intensivering van de eeuwenlange 
vete. Tot 1498 zou Friesland aldus zijn 
afwijkende politieke en sociale structuur 
behouden. Tegelijkertijd werd de vijand-
schap met Holland erdoor versterkt. Voor 
de Hollanders waren de eerder als kruis-
vaarders zo gewaardeerde Friezen voor-
taan goddeloze en wetteloze barbaren. De 
Friezen van hun kant konden de Hollan-
ders sinds 1345 alleen nog maar zien als 
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perfide belagers van hun door Karel de 
Grote geschonken vrijheid.    

Leaver dea as slaef
De Slag bij Warns werd tot 1500 jaarlijks 
op 26 september herdacht. Daarna raakte 
dit ritueel in onbruik, maar de slag wordt 
tegenwoordig elk jaar herdacht op de laat-
ste zaterdag van september. Op het Rode 
Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 
een monument, een grote zwerfkei met 
de tekst leaver dea as slaef (liever dood 
dan slaaf) en de weg naar Scharl wordt 
door de plaatselijke bevolking nog altijd 
de ferkearde wei genoemd (de verkeerde 
weg), omdat dit de weg was die de Hol-
landse ridders kozen, wat tot hun onder-
gang leidde.

Friese IJzerwake
Er bestaat nogal wat discussie over de 
plaats van deze veldslag. Een diepgra-

vend onderzoek van historicus Ronald 
de Graaf naar oorlogvoering in de Mid-
deleeuwen stelt dat de toen nog voor de 
Stavoorse kust gelegen abdij Sint-Odulf 
het toneel was van de bloedige slag en 
dus niet Warns, waar de gedenksteen zich 
bevindt. Nogal wat historici zijn dan ook 
van mening dat deze gedenksteen beter 
zou worden verplaatst gezien de beladen-
heid van de herdenking. De eersten die 
namelijk op het Rode Klif stonden, waren 
de in 1942 met Duitsland collaborerende 
‘zwarthemden’. Een aanzienlijk deel van 
de Fryske Beweging die met de bezetter 
sympathiseerde vanwege de beloften over 
de toekomst van Friesland in de naoorlog-
se “Europese” ordening. 

Meer recentelijk wordt de herdenking 
door Friese volksnationalisten aangegre-
pen voor een Friese variant op de Vlaamse 
IJzerwake om hun streven naar meer auto-
nomie kracht bij te kunnen zetten. 

Jaarlijks vindt een herdenking van de slag plaats
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 Een les in geschiedenis

Opinie

Sinds men ‘uit veiligheidsoverwegingen’ 
de lessen geschiedenis in het onderwijs 
heeft afgeschaft of tot het politiekcorrecte 
minimum herleid, is het bijzonder nuttig 
om te luisteren naar de laatste getuigen, 
of zelf in oude kronieken op zoek te gaan.

Oud-kolonialen vertellen me met een 
zekere weemoed, de zogenaamde ‘mal 
d’Afrique’, over de tijd toen Kinshasa 
nog Leopoldstad en Lubumbashi nog Eli-
sabethstad heette. Leopoldstad was, als 
hoofdstad van de kolonie, een voor die 
tijd moderne, infrastructureel goed uitge-
bouwde stad met alle voorzieningen. Het 
leven verliep er ordelijk en gediscipli-
neerd. Dat leidde tot welvaart, de noodza-
kelijke voedingsbodem van welzijn.

Ik neem u vandaag even mee in het verleden. Immers, zelfs een 
historicus kent niet altijd de ‘petite histoire’ van de geschiedenis. 
Geschiedenis wordt namelijk door de overwinnaar geschreven. 
Julius Caesar verhaalde over de verovering van Gallië, de joden 
bepaalden voor een groot stuk de weergave van de Holocaust, 
de Belgen schreven de geschiedenis van Belgisch Kongo. Dat 
laatste is begrijpelijk: met afgehakte handen kan men immers niet 
schrijven…

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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De zwarte bevolking was er meestal als 
‘boy’ in dienst van de blanken. De zwar-
ten van het platteland konden in de indus-
trie werken, maar hadden geen toelating 
om in de hoofdstad te verblijven. Indien 
ze er een opdracht te vervullen hadden, 
moesten ze over een ‘permis’ beschikken 
om de stad te betreden, en nog dezelfde 
avond naar hun dorp terugkeren.

Ook in de Middeleeuwen mochten bij 
ons de boeren niet zomaar in de stad gaan 
wonen en gingen de stadspoorten bij val-
avond dicht.

De reden hiervoor was weldoordacht: elke 
metropool trekt goudzoekers aan die zon-
der enige toegevoegde waarde trachten te 
delen in het bezit van anderen. Lukt dat 
niet altijd op een acceptabele manier, dan 
wordt al snel gelijk welke manier geschikt 
geacht. Op één enkele uitzondering na, 
vinden de meesten echter geen beter leven 
in de stad. Het vergaat hen vaak zo slecht 
dat ze niet eens meer in staat zijn om naar 
hun oorspronkelijke streek terug te keren. 
Ze verpauperen, klitten samen, vormen 
bendes, leveren zich over aan misdaad 
om te kunnen overleven, ondermijnen het 
sociale weefsel en brengen de verworven-
heden van de hele maatschappij in gevaar. 
Op den duur grijpen ze overmoedig de 
macht, en luidden het begin van het einde 
in.

Het broeide al lang in Kongo, vertelt men 
mij, maar de doorstoot naar onafhanke-
lijkheid gaven we zelf door de zwarten 
uit te nodigen op de Wereldtentoonstel-
ling ’58 in Brussel. Ze paradeerden er in 
zwarte tuxedo en met witte basketsloef-
kes, en snoven de geur van welvaart en 
rijkdom op. Ze beseften echter niet dat zij 

en de bevolking van Zwart-Afrika op dat 
ogenblik nog lang niet klaar waren om op 
eigen kracht zo’n welstand te verwerven, 
zelfs niet eens te beheren. De geschiede-
nis heeft dat later bevestigd.

Onze kolonialen wisten, meer dan een 
halve eeuw geleden reeds, dat multicultu-
reel samenleven een delicate oefening is, 
die onder strenge controle moet gebeuren. 
Een multiculturele maatschappij is geen 
hutsepot waarin uiteindelijk het sterkste 
kruid de smaak bepaalt. Culturen kan je 
niet ongestraft, zonder voorbereiding, 
zomaar met elkaar vermengen. De waar-
den van elke cultuur dienen druppelsge-
wijs aan elkaar te worden doorgegeven en 
voorzichtig geassimileerd. Wie dit proces 
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te snel of te gulzig wil laten verlopen, 
dient afgeremd om te voorkomen dat een 
ongewenste chemische reactie de boel laat 
ontploffen. 

Het is waar dat Kongo decennialang een 
wingewest is geweest voor België. Kolo-
nisatoren zijn geen achterlijke idealisten. 
Zelfs missionarissen zijn dat niet. Maar 
dankzij de inspanningen van het moeder-
land, ontstond in de donkere brousse als 
tegenprestatie voor de bodemschatten, een 
wegeninfrastructuur die de wereld ont-
sloot. Er werden ziekenhuizen gebouwd 
en een gezondheidszorg ingevoerd, die de 
levensduur van de inwoners aanzienlijk 
verlengde. De zwarten die dat wilden, kre-
gen een comfortabeler leven. Onder meer 
dankzij onze missionarissen, werd er on-
derwijs georganiseerd, dat toeliet om op 
termijn met de rest van de wereld te com-
municeren en creatief te innoveren.

Deze toegevoegde waarden hadden een 
prijs. Niet alleen de plicht van mee te 
stappen op de wegen die naar die waarden 
leidden, maar ook de discipline en het ge-
duld om niet overhaast te willen bescha-
ven. Omdat elk ontdekkend kind ongedul-
dig is, wordt het door de ouders in toom 
gehouden. De kolonialen wisten, toen al, 
dat je een grootstad niet mag laten inpal-
men door jaloezie, hebzucht en avontu-
riers. De socialistische gedachte ‘herver-
deling van rijkdom’ leidt op korte termijn 
alleen maar tot een grotere armoede voor 
iedereen.

We kennen misschien nog wel de geschie-
denis van onze kolonie, maar waar is de 
wijsheid gebleven van degenen die 75 jaar 
lang, eerst in een soevereine staat en later 
in een Belgische kolonie het maatschap-

Opinie

pelijke leven organiseerden? Het gebrek 
aan een verantwoorde aanpak heeft de 
voorbije jaren onherstelbare schade toe-
gebracht aan steden zoals Brussel en Ant-
werpen.

Sta me toe dat ik u iets verder in de tijd be-
geleid, zo’n halve eeuw voor Christus. De 
verovering van Gallië door Julius Caesar 
verliep niet zonder slag of stoot. Na de pa-
cificatie stelden de Romeinen vast dat de 
streek zo goed als ontvolkt was geraakt. 
De verscheidene veldslagen hadden veel 
doden geëist onder de autochtone bevol-
king. Hele dorpen waren soms uitgeroeid. 
Andere stammen, zoals onder andere de 
Menapiërs en de Belgen, waren naar an-
dere landen gevlucht. 

De Romeinen moesten wel werkkrachten 
invoeren om hier hun civilisatieplannen 
te verwezenlijken. Zo werden er 40.000 
Sigambers naar hier overgebracht. De 
Taxanders hebben ook wellicht de plaats 
van de Menapiërs ingenomen. Langza-
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merhand kwamen er andere volkeren uit 
eigen beweging naar hier, ze groepeer-
den zich onopvallend en toen ze sterk 
genoeg georganiseerd waren, namen ze 
het op tegen de bezetter. De Franken had-
den zichzelf uitgevonden. Hun hoofdman 
Hlodio was de mol die de Romeinen in 
de eigen tuin hadden begraven. De val 
van het Romeinse Rijk, zowat 500 jaar 
na de verovering van Gallië, is begonnen 
door het invoeren van de Sigambers, die 
zich nooit integreerden, maar zich steeds 
als een Frankische volksstam bleven be-
schouwen.

Geschiedenis kan een hinderlijk vak zijn, 
voor wie zijn eigen verbeelding als waar-
heid wil opdringen. Het is niet zo toevallig 
dat precies dit vak uit het leerplan van ons 
lager onderwijs geschrapt werd toen de 
linkse kerk meer en meer greep begon te 
krijgen op onderwijs en media. Voor zover 
in onze scholen nog geschiedenis onder-
wezen wordt, leren we over Clovis en de 
vaas van Soisson, maar er wordt aan de 
jonge generatie nooit verteld hoe een on-
doordachte, multiculturele samenleving 
tot de ondergang van een hele beschaving 
kan leiden.

Moeten politici dan historici zijn? Het 
kan helpen om te voorzien welke nefaste 
gevolgen bepaalde beslissingen kunnen 
hebben. Ze mogen ook econoom, jurist, 
journalist, wielrenner of kroegbaas zijn, 
als ze maar een grote belangstelling voor 
geschiedenis hebben.

Maar één ding is zeker: politiek is niets 
voor politicologen. 

Luc van Balberghe

VBM 2011-12.indd   37 22/11/11   11:38



38

VBM 2011-12.indd   38 22/11/11   11:38



39

 De eurocrisis: een 
nieuwe kans voor 
Europa

Buitenland

De drie traditionele families hebben 
bij de invoering van de euro ge-
toeterd dat die ons ‘meer welvaart 

zou brengen’, ‘meer stabiliteit’ en ook nog 
eens ‘de prijzen niet zou laten stijgen’; we 
weten ondertussen wel beter. De misluk-
king van hun beleid is vandaag duidelij-
ker dan ooit. Drie crisissen overlappen en 
versterken elkaar. De crisis van de banken-
sector, waar onder het motto ‘er zijn geen 
grenzen meer’ alle redelijke beperkingen 
op speculatie en risico werden afgeschaft. 
De crisis van de openbare fi nanciën in de 
lidstaten van de EU, waar monsterlijke 
schulden werden gemaakt door misdadi-

gers als Wilfried Martens en de opbrengst 
in betere tijden verspild werd door charla-
tans als Guy Verhofstadt. En tenslotte de 
crisis van de euro - die misschien na amper 
10 jaar uit elkaar valt.

Komt die crisis onverwacht? Hoegenaamd 
niet. Op 16 januari 2002 werd in het Eu-
ropees parlement tijdens het debat over de 
invoering van de euro volgende profeti-
sche zin uitgesproken: “De overgang naar 
de euro als chartaal geld is dus ontegen-
sprekelijk een zinloze operatie, die zal lei-
den tot infl atie en malversaties in zowel de 
publieke als de particuliere sector. Het lijkt 

Op het ogenblik dat we dit artikel schrijven is de eurozone in 
crisis, en is het mogelijk dat de munt waarmee we vandaag be-
talen in elkaar stort. Aan de ene kant is dat een ramp, die ons als 
Europese belastingbetalers met een forse factuur zal opzadelen 
en waarvoor de verantwoordelijkheid dient gelegd bij de tradi-
tionele politieke families. Maar tegelijk kan die mislukking ook 
een kans zijn op een ander en beter Europa, waar de dwaze uto-
pie van een ‘EU-superstaat’ begraven wordt en nationale staten 
opnieuw vrijwillig met elkaar samenwerken.

39
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mij beter deze operatie stop te zetten nu 
het nog kan.” Die woorden werden uitge-
sproken door Bruno Gollnisch, Europees 
parlementslid voor het Front National, en 
op dat ogenblik de voorzitter van de tech-
nische fractie Europees rechts waarvan 
ook het Vlaams Blok deel uitmaakte. Eens 
te meer kunnen wij dus zeggen: wij heb-
ben hiervoor gewaar-
schuwd...

Euro
Nationalisten heb-
ben altijd argwanend 
gestaan tegenover de 
komst van de euro. 
Die werd immers niet 
ingevoerd als een pro-
ject dat economisch 
noodzakelijk was, 
maar als een project 
met een politiek doel. 
De promotoren van de euro wilden door 
de invoering van die munt onderstrepen 
dat de Europese lidstaten ‘steeds verder 
zullen eengemaakt worden’, dat de natio-
nale grenzen en identiteiten zullen ‘verva-
gen en verdampen’ en dat we zo uiteinde-
lijk zullen komen tot de ‘verenigde staten 
van Europa’, met één vlag, één volk en 
één munt. Dat politieke programma was 
dus fundamenteel anti-nationaal en anti-
identitair: alle grenzen en alle barrières 
moesten en zouden verdwijnen. (Het blijft 
opmerkelijk dat de N-VA dat ‘verdampen’ 
van de nationale identiteiten steunt...)

Niet toevallig viel de beslissing tot in-
voering van de euro in 1992 ongeveer sa-
men met de invoering van de rampzalige 
‘Schengenzone’ eind jaren 80: de contro-
les aan de binnengrenzen vielen weg, de 

buitengrenzen werden niet meer of nau-
welijks bewaakt. Er werd geschermd met 
de grote voordelen, maar intussen ken-
nen we ook de nadelen: sindsdien wordt 
West-Europa overspoeld door illegalen 
en andere vreemdelingen, en is vooral de 
georganiseerde misdaad de grote winnaar 
via smokkel van wapens, drugs, namaak-

goederen en illega-
len. Het vernietigen 
van de binnengrenzen 
heeft inderdaad zijn 
oorsprong in dezelfde 
logica als het vernie-
tigen van de nationale 
munten: nationale 
grenzen en identitei-
ten moeten uitgegomd 
worden in functie van 
een nieuwe utopische 
EU-superstaat. En net 
als bij de euro is het 
resultaat geen wel-

vaart en vooruitgang maar meer kosten en 
problemen voor de gewone EU-burger. 

Transfers 
Nu de euro als Europees politiek project 
mislukt is, willen de eurofi elen de zaak 
‘redden’ via... nog meer Europa. Aller-
lei Europese geldstromen en fondsen van 
noord naar zuid moeten de euro krampach-
tig rechthouden. In het federale parlement 
stemde alleen het Vlaams Belang conse-
quent tegen. “Men is volop bezig om de 
Belgische ziekte inzake de transferpolitiek 
in het Europese stelsel te betonneren, zon-
der te weten wie (wellicht uiteindelijk de 
modale belastingbetaler) en hoe men die 
noodfondsen zal fi nancieren. Terwijl de 
Vlaamse belastingbetaler de rekening van 
de bankencrisis nog aan het verteren is, 

goederen en illega-
len. Het vernietigen 
van de binnengrenzen 
heeft inderdaad zijn 
oorsprong in dezelfde 
logica als het vernie-
tigen van de nationale 
munten: nationale 
grenzen en identitei-
ten moeten uitgegomd 
worden in functie van 

Alleen een gezond Europa, waarin 
nationale staten vrijwillig met elkaar 

samenwerken, heeft een toekomst.
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wordt binnen afzienbare tijd de volgende 
rekening gepresenteerd”, zo lieten Hagen 
Goyvaerts en Gerolf Annemans weten.

Maar de eurofi elen willen nog meer: zij 
willen dat de EU-superstaat het beslis-
singsrecht van nationale lidstaten over hun 
begrotingen, belastingen, pensioenbeleid 
en arbeidsorganisatie overneemt. De niet-
verkozen Sovjets van de 
Europese Unie in Brussel 
gaan dat nu allemaal voor 
ons beslissen en democra-
tisch verkozen parlemen-
ten buitenspel zetten. In 
het Europees parlement 
keurt het Vlaams Belang 
ook dat fundamenteel on-
democratisch gegeven af: 
“Ons antwoord is duide-
lijk: neen en nooit. In een 
dergelijke structuur zal een klein land als 
Vlaanderen volledig de dictaten van grote 
landen als Frankrijk moeten ondergaan - 
en daarin hebben wij hoegenaamd geen 
zin”, aldus Europees parlementslid Philip 
Claeys. 

Terwijl de crisis volop verder woedt, drin-
gen een paar conclusies zich al op. De ver-
antwoordelijkheid van de euroramp moet 
gelegd worden bij wie ze veroorzaakt 
heeft: de eurofi ele dwazen van de traditi-
onele politieke families. Wilfried Martens, 
Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt: Zij 
hebben hun brevet van onbekwaamheid 
verdiend.

Vlaamse staat
De snelle onafhankelijkheid van Vlaande-
ren wordt een absolute dwingende, maar 
ook economische noodzaak. Op eigen 

kracht sluit Vlaanderen als AAA-land zon-
der probleem aan bij de Noord-Europese 
koplanden; samen met Wallonië en in een 
België geleid door de PS, zinkt Vlaan-
deren weg in Zuid-Europese chaos. Nog 
50 jaar tijd verliezen zoals de N-VA wil, 
is misdadig tegenover de welvaart en het 
welzijn van de Vlamingen; onafhankelijk-
heid is niet alleen noodzakelijk maar ook 

dringend.

En nu het europroject 
onder het motto ‘meer 
Europa’ mislukt is, is het 
tijd voor een alternatief: 
minder maar beter Eu-
ropa. De Europese Unie 
moet haar ambities te-
rugschroeven: het moet 
opnieuw een vrijwillige 
samenwerking van nati-

onale lidstaten worden, die elkaars eigen-
heid erkennen en geen poging onderne-
men om die uit te hollen of weg te wissen. 
Elk van die nationale lidstaten heeft de 
opdracht voor eigen deur te vegen, de te-
ring naar de nering te zetten en in de eerste 
plaats voor de eigen bevolking te zorgen. 
Pas in tweede orde moeten die lidstaten 
Europees samenwerken om bijvoorbeeld 
inzake defensie, ruimtevaart, aanleg van 
grote verkeerswegen en bescherming van 
het leefmilieu de handen in elkaar te slaan. 

De ineenstorting van de eurofi ele euro kan 
dus ook een kans betekenen: de kans op 
een Europa dat niet langer een peperdure 
uitdijende kolos is die zich met alles wil 
bemoeien, maar integendeel een effi ciënte 
samenwerking wordt tussen lidstaten die 
zich beperkt tot domeinen die echt een 
meerwaarde bieden. Alleen zo’n gezond 
Europa heeft nog een toekomst. 

dringend.

En nu het europroject 
onder het motto ‘meer 
Europa’ mislukt is, is het 
tijd voor een alternatief: 
minder maar beter Eu-
ropa. De Europese Unie 
moet haar ambities te-

De eurofi elen beslissen. Het 
Europees parlement staat 

buitenspel. 
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 Ja
De asielcrisis blijft aanslepen. In plaats

van het probleem fundamenteel aan
te pakken, kozen de opeenvolgende

regeringen voor symptoombestrijding
en bleef de instroom ondertussen

onverminderd aanhouden.

In het ontwerp voor een
regeerakkoord van Elio Di Rupo is

opnieuw sprake van de invoering van
het spreidingsplan, dat enkele jaren
geleden werd afgevoerd omdat het

niet werkte. Daarbij worden
asielzoekers toegewezen aan een
OCMW dat hen vervolgens een

financiële uitkering (ter grootte van
een leefloon) uitkeert. Van een

efficiënt uitwijzingsbeleid is nog steeds
geen sprake. Terugkeer moet gebeuren

op vrijwillige basis in een open
terugkeercentrum. Pas als dat niet lukt,

volgt de gedwongen terugkeer.

Klap op de vuurpijl is de verplichting
om advocaten van uitgeprocedeerden

minstens 48 uur voor hun uitwijzing
in te lichten, zodat ze volop de

gelegenheid krijgen in de illegaliteit
onder te duiken.
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 Neen
“Het nieuwe ontwerp is geenszins

een verstrakking van het beleid, maar
integendeel een stap achteruit”, aldus
Vlaams Belang-Kamerlid Filip De Man.

Het vorige spreidingsplan leidde
ertoe dat liefst 88 procent van de
asielzoekers bij Vlaamse OCMW’s

terechtkwam. Nu reeds is duidelijk dat
ook in een nieuw plan de lasten op

Vlaanderen zullen worden afgewenteld.
Het staat bovendien buiten kijf dat de

herinvoering van de financiële steun
dit land nog aantrekkelijker zal maken

dan het nu reeds is en een nieuw
aanzuigeffect zal creëren.

Het falende uitwijzingsbeleid in dit land
maakt het ideetje van de vrijwillige

terugkeer compleet ongeloofwaardig.
Immers, waarom zou iemand nog
vrijwillig vertrekken als er vrijwel

geen gedwongen repatriëringen zijn?
Een consequent uitwijzingsbeleid

vormt het sluitstuk van elk asielbeleid:
“Om het even welke asielwet is tot

mislukken gedoemd, zolang illegalen en
uitgeprocedeerden niet daadwerkelijk
uit het ‘Beloofde Land’ worden gezet.”

43
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Boek & tijdschrift

Met werken over de 
Tweede Wereldoorlog 
kunnen boekenkasten of 
hele bibliotheken gevuld 
worden. Soms zijn die 
boeken interessant, jam-
mer genoeg ook heel vaak 
moraliserend en voorin-
genomen. De bloedige Eu-
ropese burgeroorlog geldt 
tot op vandaag immers als 
maatstaf voor ‘goed’ en 
‘fout’ en de Holocaust als 
het ultieme kwaad. Dat 
leidt niet zelden tot een 
vertekend beeld en een 
al te eenzijdige interpre-
tatie van de feiten. Ook 
al omdat sommigen die 
oorlogstrauma’s vandaag 
nog altijd gebruiken en 
misbruiken om politieke 
tegenstanders de mond 
te snoeren. In België om 
het Vlaams-nationalisme 
en de onafhankelijkheids-
gedachte voor eeuwig te 
demoniseren. 

Bruno De Wever, Martine 
Van Asch en Rudi Van 
Doorslaer verlaten het 
patroon van de traditi-
onele geschiedschrijving 

 Onverwerkt verleden

en laten in hun boek 
‘Gekleurd verleden’ tien 
getuigen aan het woord. 
Dat levert aangrijpende 
en beklijvende verhalen 
op. Over collaboratie 
en verzet, vervolging of 
gewoon overleven. De 
betrokkenen vertellen 
onverbloemd over de 
oorlogsomstandighe-
den, hun omgeving en 
hun opvoeding. Over de 
soms onontkoombare 
keuze die zij maakten en 
over de verstrekkende 
gevolgen van die keuze. 
Elk verhaal wordt nadien 
toegelicht en van com-
mentaar voorzien door 
een deskundige. Dat er 
meer was dan ‘zwart’ en 
‘wit’ is intussen wel dui-
delijk, en ook dat het label 
‘goed’ of ‘fout’ niet altijd 
de lading dekt. Idealisten, 
meelopers, avonturiers en 
bandieten vond en vind je 

Gekleurd verleden. Familie in oorlog
De Wever, Van Asch en Van Doorslaer

Uitgeverij Lannoo, 164 blz. 
ISBN: 978 90 209 9339 4

29,95 euro

overal. Aan beide kanten 
en aan álle fronten. 

De auteurs willen ingaan 
tegen vereenvoudiging en 
mythevorming. Toch slaagt 
het bijzonder mooie boek 
(met vele foto’s) niet hele-
maal in dat nobel opzet, al 
was het maar omdat be-
paalde aspecten net wat 
minder kritisch worden 
aangepakt (het verzet) 
dan andere (de collabora-
tie). We geloven wel dat 
de schrijvers hun steentje 
willen bijdragen tot een 
sereen debat. En verzoe-
ning. Maar dat laatste is 
wellicht wat te hoog ge-
grepen voor een boek. De 
kans dat het binnen een 
Belgisch staatsverband 
ooit nog zo ver komt, is 
overigens nihil… 
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Zogezegd

“(…) Het asielbeleid blijft knip- en plakwerk waar eenmalige oplossingen die struc-
tureel niets oplossen de enige lijken te zijn die het beleid kan bedenken. Het is een 
eufemisme geworden voor machteloos beleid.”

Chef Politiek Liesbeth Van Impe
in Het Nieuwsblad, 7 november 2011

“Dat Franstalige partijen eerder aan nieuwe belastingen denken, is logisch. Vlaande-
ren zorgt voor het leeuwendeel van de federale belastinginkomsten. Met nieuwe 
taksen zal dat niet anders zijn. Het noorden van het land zal het zwaarste deel van 
de rekening betalen.”

Editorialist Paul Geudens
in Gazet van Antwerpen, 14 november 2011

“België blijft een warm gastland voor de rest van de wereld. De Belgische staat blijft 
sukkelaars opvangen in hotelkamers en hij blijft processen tegen zichzelf fi nancieren 
via de erelonen van de pro-Deoadvocaten die de asielzoekers of uitgeprocedeerden 
vertegenwoordigen.”

Redacteur Lex Molenaar
in Gazet van Antwerpen, 16 november 2011

Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar 
werden reeds 20.726 asielaanvragen inge-
diend. Dat zijn er meer dan in heel 2010, dat 
met 19.941 aanvragen een recordjaar was. Al-
les wijst erop dat we dit jaar zullen afklokken 
op zo’n 26.000 asielaanvragen, het hoogste 
aantal in tien jaar.
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KLIMATECH
Nieuwe generatie warmtepompen

40% goedkoper verwarmen dan met aardgas 
geen grondboringen of captatienet nodig.

Ideaal voor bestaande woningen of verbouwing, 
geen kap- en breekwerk vereist.

Ook geschikt voor appartementen.

U kan altijd bij ons terecht voor gratis 
advies en vrijblijvende offerte:

info@klimatech.be
GSM 0473/680 339

0487/45 72 75

Onderhoud en herstelling
van alle koelinstallaties

VERWARMING & KOELING
WARMTEPOMPEN• PELLETKACHELS • 
AIRCO • KOELTECHNIEK • VENTILATIE

Vocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!
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pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

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

www.vlaanderenbouwt.com
Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische nieuws-

brief van het Vlaams Belang - blijft u op 
de hoogte van de politieke actualiteit 
en de standpunten van het Vlaams 
Belang. U kan zich gratis abonneren 
door een bericht te sturen naar

pers@vlaamsbelang.org.
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Kalender

DONDERDAG 8 DECEMBER 

IEPER. Geleid bezoek aan 
het politiecommissari-
aat arro. Ieper, Ter Waarde 
54 van 14 tot 16u. Org.: 
Seniorenforum. Inl.: D. Six, 
0472/47.49.99. 
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 
in De Klokke, Klokkestr. 
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
ZATERDAG 10 DECEMBER 

EKEREN. Stand met 
Vlaamse dranken op de 
Kerstmarkt. Inl.: C. Luyckx, 
0477/70.51.23. 
KORTRIJK. Grote textiel-
kaarting in café In de Con-
dédreef, Walle 98 om 10u. Inl.: 
W. Depauw, 0470/07.30.91. 
LOKEREN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt, op de Markt 
van 14 tot 22u. Inl.: P. De Nut-
te, 09/348.38.86. 
OOSTAKKER. Stoverij-friet-
avond met J. Deckmyn en G. 
De Boever in De Verademing, 
Oude Holstr. 9 om 19u. Org.: 
VB Koepel Gent. Inl.: J. Deck-
myn, 0476/26.97.38. 
ZONDAG 11 DECEMBER 

EDEGEM. Driedaagse 
kerstreis met bezoek 
aan het EU-parlement in 
Straatsburg. Inl.: A. Spiessens, 
0485/94.60.72. 
ZELZATE. Ontbijtgesprek 
‘De Vrouw in de Islam’ 

met A. Van dermeersch in 
café De Katte, Assenedestwg. 
132 om 10u. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40. 
LOKEREN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt, op de Markt van 
14 tot 22u. Inl.: P. De Nutte, 
09/348.38.86.
VRIJDAG 16 DECEMBER 

DUFFEL. Nacht van de duis-
ternis in De Klokke, Klok-
kestr. om 20u. Org.: Vlaamse 
Culturele Kring De Klokke. 
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.
ZATERDAG 17 DECEMBER 

TIENEN. Bezoek aan de 
Kerstmarkt van Duisburg 
(Ruhrgebied). Inl.: B. Cander-
beek, 0476/20.63.07. 
IEPER. 4de kerstuitstap 
naar Canterbury. Samen-
komst om 6.30u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
BERINGEN. Stand op Koer-
sel Kerst, Kerkplein centrum 
Koersel, Albert I-laan van 
17 tot 24u. Inl.: R. Verbeeck, 
0478/46.17.16. 
ZONDAG 18 DECEMBER 

BERINGEN. Stand op Koer-
sel Kerst, Kerkplein Centrum 
Koersel, Albert I-laan van 
14 tot 23u. Inl.: R. Verbeeck, 
0478/46.17.16. 
VRIJDAG 6 JANUARI 

HOUTHALEN-HELCHTEREN. 
Nieuwjaarsreceptie met 
A. Ponthier en F. Dewinter in 
Kasteel-brouwerij Ter Dolen, 
Eikendreef 21 van 19.30 tot 
22u. Org.: VB Limburg. Inl.: J. 
Drykoningen, 0479/64.07.92. 

ZONDAG 8 JANUARI 

LEOPOLDSBURG. Nieuwjaars-
receptie met G. Annemans 
en L. Vissers in Parochiezaal, 
Beringsestwg. 15, Heppen 
van 14 tot 18u. Inl.: L. Coninx, 
0478/95.78.80. 
DINSDAG 10 JANUARI 

ANTWERPEN. Appelbollen 
en worstenbrood in OCJVM, 
Van Maerlantstr. van 11 tot 
15u., Inl.: 03/231.08.45. 
VRIJDAG 13 JANUARI 

LOKEREN. Nieuwjaarsre-
ceptie met Marijke Dillen in 
café Den Jives, Markt 20-21 
om 20u. Inl.: P. De Nutte, 
09/348.38.86. 
ZATERDAG 14 JANUARI 

SCHOTEN. Glühweinstand 
op de zaterdagmarkt t.h.v. 
het oud politiekantoor, Gel-
melenstr. van 9 tot 13u. Org.: 
VBJ Schoten. Inl.: G. Peeters, 
0497/35.66.96. 
BRAKEL. Nieuwjaarsre-
ceptie in café ‘t Amusement, 
Marktplein om 20u. Inl.: V. 
Everaet, 055/42.41.07. 
ZONDAG 15 JANUARI 

MALDEGEM. Nieuwjaars-
receptie in Havana Lounge, 
Marktstr. 48 om 10.30u. Inl.: P. 
Demasure, 0477/37.48.67. 
KONTICH. Nieuwjaarsrecep-
tie in Altenakapel, Antwerp-
sestwg. 79 om 11u.
IEPER. Nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in OC De 
Potyze, Zonnebeekseweg 263 
van 11 tot 13u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01. 
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BORNEM. Nieuwjaarsont-
bijt met A. Van dermeersch 
in Gemeenschapshuis, Luipe-
gem, Branst. Org.: VB Klein-
Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75.
VRIJDAG 20 JANUARI 

LIER. Nieuwjaarsreceptie 
in De Lispenaar, Voetbalstr. 
om 20u. Org.: VB Lier-Ko-
ningshooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15. 
DENDERMONDE. Nieuw-
jaarsreceptie met F. Dewin-
ter in Ros Beiaardzaal, stadhuis, 
Grote Markt om 20u. Inl.: B. 
Pas, 0485/41.20.91. 
ZATERDAG 21 JANUARI 

ANTWERPEN. Nieuwjaarsre-
ceptie in zaal La Riva, Londen-
brug om 14u. Org.: VB Koepel 
Antwerpen. Inl.: Regiosecr., 
03/216.92.13.
ZONDAG 22 JANUARI 

TEMSE. Nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in café De 
Sportvrienden, Gasthuisstr. 35 
van 11 tot 13u. Inl.: S. Rombaut, 
0477/39.89.31. 

Grote Markt 19 om 19.30u. 
Inl.: P. De Roo, 0486/75.13.40. 
ZONDAG 18 MAART 

OVERPELT. Eetfestijn in 
‘t Pelterke, Jeugdlaan 4 van 
11 tot 20u. Inl.: L. Vissers, 
0479/65.21.53. 
SINT-NIKLAAS. Lentebuffet in 
Parochiezaal Sinaai, Dries 70 
om 11.30u. 
VRIJDAG 23 MAART 

BORNEM. Pensenkermis 
in zaal Victory, Stationsstr. 
37 om 18u. Org.: VB Klein-
Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75. 
ZATERDAG 24 MAART 

IEPER. 6de breughelmaaltijd 
met optreden van de Tiroler-
gruppe Flösser in OC Cieper, 
Brugseweg 309 om 19u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01.
MALDEGEM. Kaarting in café 
De Sportman, Westeindestr. 
132 om 19u. Inl.: P. Demasure, 
0477/37.48.67. 

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

JANUARINUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
9 DECEMBER 2011

ZATERDAG 28 JANUARI 

VILVOORDE. Nieuwjaarsre-
ceptie met F. De Man en I. 
Moysons in herberg Effenaf, 
Hoek Leuvensestwg./Wolu-
welaan om 18.30u. Org.: VB 
Regio Vilvoorde. Inl.: Regiosecr., 
02/253.38.27. 
DENDERLEEUW. Nieuwjaars-
receptie met J. Van Hauthem 
in zaal The Rolls, Iddergemstr. 
65C om 20u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaars-
receptie met W. Wienen 
in hotel De Spiegel, Hoek 
Stationsstr.-Grote Markt om 
20u. 
ZONDAG 29 JANUARI 

OOSTERZELE. Nieuwjaars-
receptie in café Tower Pub, 
Dorp 32 om 11u. Inl.: M. Pare-
wijck, 0498/77.91.13.
ZWIJNDRECHT. Nieuwjaars-
receptie om 10u. Inl.: G. Van 
Criekinghe, 0496/22.35.26.
VRIJDAG 17 FEBRUARI 

ZELZATE. Kennismakings-
drink in Café Markt 19, 

Kerstmarkt
m�  diverse kraampj� 

van zondag 11 tot zaterdag 17 december
OCJVM, Van Maerlantstr. 14, Antwerpen

Inl.: 03/231.08.45.
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Dirk De Reese
Wuustwezel

Ine Tilkens
Neeroeteren

Peter Stock
Kuurne

Rosa Eycken
Ranst

Marc Buyst
Grimbergen

Oplossing vorige maand: parlement

Stuur uw oplossing voor 14 december 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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Leve de sharia
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Zondag 

11/12
14-18 uur

Uitgebreide 
kinderanimatie

Parochiaal
ontmoetingscentrum
Humbeek
Molenstraat 157 - Humbeek
(Grimbergen)

Met korte toespraken van
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gerda Van Steenberge
en nationaal VBJ-voorzitter
Barbara Pas

Vlaams Belang Jongeren
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