
Magazine
www.vlaamsbelang.org Uitgave van de Vlaams-nationale partij

Afgiftekantoor: GENT X
P4A9074

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
it

ga
ve

 (
be

ha
lv

e 
au

gu
st

us
) 

• 
Ja

ar
ga

ng
 9

 •
 n

r. 
1 

• 
ja

nu
ar

i 2
01

2
1,

25
 e

ur
o 

• V
er

. u
it

g.
: B

ru
no

 V
al

ke
ni

er
s, 

M
ad

ou
p

le
in

 8
 b

us
 9

 t
e 

12
10

 B
ru

ss
el

 Di Rupo I

laamse
vernedering
Lees meer blz. 4-7

V
VBM 2012-01.indd   1 16/12/11   11:18



2

 Inhoudstafel

3 Woord van de 
voorzitter

4 Analyse
 Di Rupo I

8 Actua kort

10 Vraaggesprek
 Bart Laeremans

16 Uit de 
 parlementen

20 Rood blijft
 rood

30

10

4

22 Allochtonen
 en criminaliteit

24 Vlaams Belang
 in actie

25 Vlaams Belang
 Jongeren

30 Bloedbad
 in Luik

32 Opinie
 Filip van Laenen

36 Uitgeverij 
Egmont 

38 Buitenland
 Turkije

42 Ja & neen
 

45 Zogezegd

48 Kalender

50 Zweedse 
puzzel

51 Politieke strip

VBM 2012-01.indd   2 16/12/11   11:18



3

“Nous allons en arriver à cette 
conclusion: la séparation du pays 
s’impose. Ce pays ne peut plus 

être.” Aan het woord is geen over-
jaarse Waalse rattachist maar de oer-
belgicistische hoofdredactrice van Le 
Soir, Béatrice Delvaux. Ook zij blijkt 
tot de evidente conclusie gekomen 
dat de houdbaarheidsdatum van België 
overschreden is. De links-rechts, de 
federale-regionale, kortom de Vlaams-
Waalse tegenstellingen blokkeren elk 
bestuurlijk functioneren. Het aantre-
den van de regering-Di Rupo is er ove-
rigens het ultieme bewijs van. 

Het Belgische model kan blijkbaar en-
kel nog worden gehandhaafd wanneer 

de wil van de Vlaamse kiezer buiten-
spel wordt gezet. Waar de regering-
Leterme het zonder Vlaamse meer-
derheid in het parlement deed, gaat Di 
Rupo nog een stap verder door deze 
lijn ook door te trekken in de minis-
terraad, waar slechts een minderheid 
Vlamingen wordt getolereerd.

Waarom de Vlaamse kiezer nog naar 
de stembus moet gaan, lijkt meer en 
meer een raadsel. Of is de vraag stel-
len, ze tevens beantwoorden.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Buitenspel

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Vlaamse vernedering

Analyse www.vlaamsbelang.org

Met het aantreden van Di Rupo 
I krijgt Vlaanderen een pijn-
lijke uppercut toegediend. In 
alle onderhandelde akkoor-
den delven de Vlamingen het 
onderspit. 

Na het communautaire akkoord, 
dat in ons vorig nummer reeds 
ruimschoots aan bod kwam, is het 

intussen duidelijk dat Vlaanderen ook in-
zake Justitie, Asiel en Migratie de kelk tot 
op de bodem moet ledigen.

Straffeloosheid blijft
Het veiligheids- en justitieakkoord is een 
ware miskleun geworden. De verhoopte 
ommekeer komt er alles behalve. Zo blijft 
- ondanks pre-electoraal gebrul - Justitie 
in federale (en dus Belgische) handen.

Wat betreft de strafuitvoering blijft het 
fundamentele probleem de straffeloos-
heid. Zo is de ruimere toepassing van het 
‘enkelbandarrest’ voor zogenaamde kort-
gestraften een pleister op een houten been. 
Het zal de aantrekkelijkheid voor crimi-
nele gelukzoekers nog maar eens doen 
toenemen. We kunnen enkel hopen dat de 
maatregel in het buitenland zo weinig mo-
gelijk ruchtbaarheid krijgt. Het blijft dan 
ook hallucinant dat in dit land effectieve 

gevangenisstraffen tot drie jaar in de prak-
tijk niet worden uitgezeten. Dit is de totale 
negatie van de rechtsstaat. Zulke absurde 
straffeloosheid bestaat nergens ter wereld.

Flower power
Ook van een ingrijpende uitbreiding van 
de celcapaciteit is geen sprake. Terwijl 
ons land meer dan 11.000 gedetineerden 
‘huisvest’, is er maar plaats voor een goe-
de 9000. Hierdoor kunnen straffen niet 
worden uitgevoerd en blijven we in de 
vicieuze cirkel van straffeloosheid zitten.

Daarnaast stellen we vast dat er geen 
aanzet is tot de invoering van een daad-
werkelijk jeugdsanctierecht, zodat de 
gemeenschappen gebonden blijven aan 
de volkomen achterhaalde jeugdbescher-
mingswet uit de fl ower power-periode. In 
alle ons omringende landen kunnen aan 
jongeren celstraffen worden opgelegd. 
Jonge veelplegers zouden op die manier 
voor geruime tijd uit de samenleving kun-
nen worden verwijderd. Bij ons blijft dit 
onmogelijk.

Dutroux
Ook de zogenaamde verstrenging van de 
wet-Lejeune lijkt wederom veel geblaat 
en weinig wol. Di Rupo en de zes toe-
komstige regeringspartijen lieten weten 
het eens te zijn over een ‘vestrenging’. 
Die bestaat uit een verschuiving van een 
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derde naar de helft van de straf voor zware 
misdrijven, bestraft met 30 jaar tot levens-
lang. Het aantal veroordeelden dat hieron-
der valt, is echter uiterst beperkt. Een ver-
schuiving van twee derde naar drie vierde 
is enkel mogelijk bij een herhaling van dit 
soort extreme misdaden. Zelfs Dutroux 
valt daar niet onder…

Asiel en immigratie: 
onkunde regeert 
“Ik ga eerst een maand zwijgen en wat 
studeren.” Nee, het gaat niet om een over-
jaarse student met examenstress. Het zijn 
de letterlijke woorden van kersvers staats-
secretaris voor Asiel en Migratie, Maggie 
De Block (Open VLD) net na haar aan-
stelling. Na het afsluiten van het desas-
treuze akkoord is de aanstelling van De 
Block veelbetekenend.

Zo wordt inzake gezinshereniging het pro-
bleem van de massale volgmigratie amper 
aangepakt. Men blijft gezinshereniging 

met ongehuwde partners toestaan, terwijl 
Europa dit geenszins oplegt. België blijft 
dus weer eens lakser dan de andere Eu-
ropese landen. De Antwerpse magistraten 
Liégeois en Van den Bon hebben de wets-
wijziging inzake de voorwaarden voor ge-
zinshereniging tijdens hun gerechtelijke 
openingsspeech overigens tot haar reële 
proporties herleid: “Het is verheugend om 
vast te stellen dat er iets wordt onderno-
men, maar de initiatieven getuigen van 
“disorder” en zijn maatregelen in ver-
spreide slagorde. Ze kunnen als signaal 
een angstverdrijvende uitwerking hebben 
op de ongeruste burger, wat positief is, 
maar de uitwerking op het terrein zal mi-
nimaal zijn, laat staan dat ze enig herstel-
lend effect zullen hebben op de schade die 
nu al is toegebracht aan het sociale weef-
sel.” De recente wetswijziging zal de ‘la-
wine van de gezinshereniging’ - het zijn 
eveneens de woorden van de Antwerpse 
magistraten - zeker niet tegenhouden.

De Vlaamse kiezer moet zich ook geen il-
lusies maken dat de snel-Belg-wet wordt 

Justitie: vicieuze cirkel van straffeloosheid.
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Analyse

afgeschaft. De wijziging van deze wet 
wordt overgelaten aan het parlement. De 
in het regeerakkoord opgesomde kracht-
lijnen komen overeen met een amende-
ment van Open VLD, N-VA, CD&V en 
SP.a op een wetsvoorstel dat nog hangen-
de is in de Kamer. Ondanks de euforische 
kreten van de N-VA schaft dit amende-
ment, de ‘snel Belg’-wet alles behalve 
af. De Belgische nationaliteit verkrijgen 
blijft mogelijk voor criminelen. Er wordt 
geen paal en perk gesteld aan de dubbele 
nationaliteit. En wat talenkennis betreft: 
het volstaat dat men Frans kent om Belg 
te worden.

Toevloed asielzoekers
Verder verwijzen de partijen naar de lijst 

van veilige landen voor asielzoekers, een 
principe dat evenwel op minimalistische 
manier wordt ingevuld. De Vlaming 
wordt voorgelogen dat men ‘blijft’ afzien 
van financiële steun voor asielzoekers en 
‘blijft’ vasthouden aan exclusief materi-
ele bijstand. De afgelopen twee jaar werd 
voor meer dan 10.000 asielzoekers geen 
opvangplaats gevonden, zodat deze zich 
tot een OCMW konden wenden voor fi-
nanciële steun (of via de rechter dwang-
sommen tot 500 euro per dag konden op-
strijken). 

Daarenboven wordt ons een nieuw sprei-
dingsplan door de strot geduwd, hetgeen 
eveneens neerkomt op de toekenning van 
financiële steun en de toevloed van asiel-
zoekers over gans Vlaanderen. 

Van een kordaat terugkeerbeleid is nog steeds geen sprake.
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Taboebreker

Het is intussen geweten, onze par-
tij is een trendsetter. Waar we 
vroeger werden uitgespuwd voor 

onze eis tot zelfbestuur, lijkt intussen de 
grondstroom van Vlaanderen overtuigd. 
Waar we vroeger werden weggehoond 
omwille van onze vraag naar een kordaat 
immigratiebeleid, worden we nu bijgetre-
den door de academici en de magistra-
tuur. 

Onlangs sneuvelde nog een taboe dat 
onze partij al jaren aan de kaak stelt: het 
verband tussen etnische afkomst en cri-
minaliteit (blz. 22-23). Toen hier tien jaar 
geleden een studie over werd besteld door 
toenmalig minister Verwilghen werden de 
conclusies angstvallig verzwegen. De link 
tussen allochtone jongeren en criminali-
teit werd er immers statistisch bewezen 
en dat zou het Vlaams Belang wel eens 
gelijk kunnen geven.

Intussen lijken ook hier de geesten gerijpt. 
Toen senator Anke Van dermeersch hier-
over een vraag stelde aan - intussen voor-
malig - minister De Clerck, antwoordde 
deze niet tegen een registratie te zijn van 
de etnische afkomst van daders van cri-
minele feiten. ‘Meten is weten’, aldus De 
Clerck.

Hiermee is nog maar eens het bewijs ge-
leverd dat onze ideeën stelselmatig door-
dringen in de geesten. Het is een werk 
van lange adem, maar het loont. 

De redactie

Een giller van formaat is de ‘verstrenging 
van het terugkeerbeleid’. In werkelijkheid 
wordt nog steeds absolute voorrang gege-
ven aan de ‘vrijwillige terugkeer’, waarbij 
de termijn van het ‘bevel om het grondge-
bied te verlaten’ zelfs wordt opgetrokken 
tot 30 dagen. De gedwongen terugkeer 
blijft de hoge uitzondering. 

Magneet voor 
gelukzoekers
Ook opvallend is dat de toekomstige re-
geringspartijen ‘zullen nagaan of er nood 
bestaat aan een uitbreiding van de huidige 
capaciteit van de gesloten centra’, terwijl 
men reeds jaren weet dat die capaciteit 
volstrekt ontoereikend is. Totaal onge-
loofwaardig is tenslotte de bewering dat 
er geen ‘collectieve regularisatie’ komt: 
men verzwijgt de ‘individuele’ regularisa-
ties die jaar na jaar 10.000 illegalen een 
verblijfsvergunning geven.

Kortom: België blijft onder Di Rupo I een 
magneet voor gelukszoekers uit de hele 
wereld. Dat men het anders probeert voor 
te stellen, is niet meer dan het strooien van 
wat zand in de ogen van de publieke opi-
nie. 

Voor een uitgebreide analyse van het 
regeerakkoord verwijzen we u naar de 

tussenkomst van Gerolf Annemans in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Die is te bekijken via
www.gerolfannemans.be.

U kan een papieren versie van de 
tussenkomst opvragen via

tel. 02/219.60.09 of via
info@vlaamsbelang.org. 
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Niet welkom

“Burkers, werkkevers, 
vakbonden, vereunié-
gingen spelen een 
belankrijke rol. Ieder-
een zal de handen uit 
de moowen moeten 
steken.” Het schabou-
welijke Nederlands van Di Rupo zorgt alom voor 
spot en ergernis. “Een premier die moeite heeft 
met de taal van de meerderheid van de bevolking 
heeft een probleem. Wat is dan nog het maatschap-
pelijk draagvlak?” vroeg Leterme zich af. Hij vergat 
er wel bij te vertellen dat zijn eigen CD&V in een 
regering stapt die in Vlaanderen geen meerderheid 
heeft. Over een draagvlak gesproken. Di Rupo is 
het uithangbord van de harde Belgische realiteit: de 
wet in dit land wordt gedicteerd door de Waalse 
minderheid. Onaanvaardbaar, maar duidelijk is het 
wel. Het Vlaams Belang heeft al aangekondigd dat 
Di Rupo zich bij een bezoek aan Vlaanderen aan 
protestacties mag verwachten. 

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

CGKR betrapt

Het zit het CGKR niet 
mee. Bij een cursus 
‘diversiteit’ voor hogere 
politieambtenaren liet 
een Turkse medewerk-
ster zich beledigend 
uit over homo’s en de 
Joodse gemeenschap: 
‘Joden kunnen zich alles 
permitteren omdat ze 
geld en macht hebben en 
het verleden (versta: de 
Holocaust) exploiteren 
om ons in België een 
schuldgevoel aan te pra-
ten.’ Commissaris David 
Vroome diende prompt 
een klacht in wegens 
racisme bij het CGKR. 
Jozef De Witte, baas van 
de gedachtepolitie, wordt 
nu geconfronteerd met 
de waanzin van een veel 
te ruime racismewet. En 
dus krijgt het CGKR een 
koekje van eigen deeg. 
Van hun geloofwaardig-
heid blijft niks meer over. 
Opdoeken die handel!

EU: Zelfmoord

De Europese Unie wil nog méér immigranten aan-
trekken. ‘Om de gaten in de arbeidsmarkt op te vul-
len’. Een dwaas argument, gelet op de massa werk-
lozen, maar dat mag de pret niet drukken. De rode 
Eurocommissaris Cecilia Malmström denkt vooral 
aan hoogopgeleide immigranten uit Tunesië, Marokko, 
Egypte en Libië. Maar zouden we hen niet juist beter 
aansporen in hun eigen land te blijven? Om daar na de 
‘Arabische lente’ ook voor een economische lente te 
zorgen? Wie roept de zelfmoordplannen van Europa 
een halt toe?

VBM 2012-01.indd   8 16/12/11   11:18



Zoete zondag

Op 24 november 1991 zorgde het Vlaams Blok voor 
een politieke aardverschuiving. De partij sprong over 
de kaap van 10 procent. Een zware klap voor het 
Belgische establishment. De regimepers haalde de 
neus op voor het resultaat van democratische ver-
kiezingen en sprak smalend over ‘Zwarte Zondag’. 
Om het tij te keren, werd het CGKR opgericht, het 
cordon sanitaire uitgevonden en kwamen er draconi-
sche antiracismewetten die uiteindelijk zouden leiden 
tot de veroordeling van de partij. Dat belet niet dat 
het Vlaams Blok, later Vlaams Belang, de taboes rond 
immigratie en criminaliteit deed sneuvelen en de 
Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte uitzaaide. En daar 
zijn we best trots op. 

9

Pak-de-poen

Na de ramp op Puk-
kelpop werd Chokri 
Mahassine zowat 
heilig verklaard door 
de verzamelde pers. 
Intussen lekte uit dat 
de allochtone SP.a-
knuffel uit Limburg 
zichzelf en zijn vrouw 
in 2010 verwende met 
wat extra zakgeld. Een 
dividend van 882.353 
euro. Via een vzw. 
Handig, want zo betaal 
je maar 15 procent be-
lastingen, in plaats van 
de pakweg 50 procent  
die de ‘gewone’ werk-
mens betaalt. In het 
licht van het verschrik-
kelijke drama wordt 
die rode graaicultuur 
echt weerzinwekkend. 
‘Links lullen, rechts de 
zakken vullen’, blijft 
het handelsmerk van 
de socialisten. Van de 
PS én de SP.a.

Islamisering

We willen uw goede nachtrust 
niet verstoren, maar uit recente 
cijfers blijkt dat minstens één op 
vier Brusselaars een islamitische 
achtergrond heeft. Een studie van 
de UCL stelt dat er in Brussel 
enkele honderden islamitische 
organisaties actief zijn en wijst 
ook op de sterke radicalisering 
van jonge moslims. Het Vlaams 
Belang eist dat de subsidies voor 
extremistische moslimorganisaties 
worden ingetrokken en vraagt 
meer controle op islamleerkrach-
ten, moskeeën en hun fi nanciering.
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Bart Laeremans
over Di Rupo I

10
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 De ultieme nachtmerrie

Vraaggesprek

Na 540 dagen is er dan toch een nieuwe Belgische regering. Met 
Di Rupo krijgt het land weer een Franstalige premier. Senator 
Bart Laeremans maakt brandhout van het BHV-akkoord, het 
asiel- en justitiebeleid, en de aangekondigde belastingmaatre-
gelen.

Mijnheer Laeremans, sta ons toe even 
advocaat van de duivel te spelen: de 
Vlaamse Beweging heeft decennialang 
gestreden voor de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde. Maar nu die splitsing 
er eindelijk is, is het weer niet goed.

Akkoord, maar we gaan erop achteruit, in 
plaats van vooruit. De bedoeling was om 
de verfransing van de Rand te stoppen en 
de bestaande discriminatie weg te werken. 
Maar de Franstaligen krijgen bijkomende 
rechten en de Vlamingen in Brussel wor-
den weggeveegd. Dat is het meest schan-
delijke van dit akkoord. Wij geven onze 
hoofdstad op. Brussel wordt politiek een 
Franstalige stad. Dat sommige Vlamingen 
dit durven voorstellen als een overwinning 
is onbegrijpelijk. 

Beter geen splitsing dan een slechte 
splitsing? 

Absoluut! Neem nu de zes faciliteiten-
gemeenten. Die worden bij de Brusselse 
kieskring gevoegd en de facto opgegeven. 
Inzake het gerechtelijk arrondissement is 
de regeling ronduit catastrofaal. We krijgen 

daar geen splitsing, maar een uitbreiding 
van de bevoegdheid van de Franstalige 
rechtbanken, over heel Halle-Vilvoorde. 
Dat is een regelrechte dijkbreuk. 

Het Vlaams Belang is tégen, maar het 
FDF ook. “Zie je wel, het is een even-
wichtig akkoord”, klinkt het dan. 

Ja, maar dat is een vals argument. We 
moeten het Vlaams regeerakkoord en de 
Vlaamse resoluties als maatstaf nemen. De 
akkoorden van Di Rupo gaan daar lijnrecht 
tegen in. Het FDF heeft dat magistraal ge-
speeld. Door te doen alsof de Franstaligen 
al veel hadden toegegeven, hebben ze na-
dien nog méér binnengehaald. Vooral die 
constructie van een ‘Hoofdstedelijke Ge-
meenschap’ is pervers. Naast de Vlaamse, 
de Franstalige en de Duitse gemeenschap 
komt daar nu nog een vierde bij: een soort 
Brusselse gemeenschap, waar alle ge-
meenten van de oude provincie Brabant 
verplicht deel van zullen uitmaken. Dat 
versterkt de greep van Brussel op Vlaams-
Brabant fenomenaal. De Franstaligen heb-
ben zich nooit neergelegd bij de taalgrens 
en met dat gedrocht van een ‘Communauté 
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Vraaggesprek

Dat klopt. Dat is ook het tragische van de 
hele zaak. De Wever zegt nu dat hij aan de 
kant is gezet, maar eigenlijk heeft hij de 
weg geplaveid voor Di Rupo. De uitver-
koop van de faciliteitengemeenten kwam 
uit zijn koker. Net als de bijkomende fi-
nanciering van Brussel. Door de gevolgen 
van de akkoorden te minimaliseren, wil 
de N-VA zich indekken. En zo willen ze 
ook voorkomen dat ze de Vlaamse rege-
ring moeten verlaten. 

Deze regering heeft geen meerderheid 

aan Vlaamse kant. Hoe belangrijk is 
dat?

Dat is vooral symbolisch maar veelbete-
kend. Ik hoop dat het de ogen van veel 
Vlamingen zal openen. De Franstaligen 
zijn de baas in dit land en ze domineren 
de ministerraad. 

Hoe gevaarlijk is de Fédération Wallo-
nie-Bruxelles?

Metropolitaine’ wordt die taalgrens uitge-
hold en doorbroken.  

Begrijpt u waarom Bart De Wever 
het akkoord dan “geen nachtmerrie” 
noemde?

Dat is een onvergeeflijke flater. De N-VA 
heeft gewacht op de officiële reactie van 
het FDF en daarna heeft De Wever gezegd: 
“Het is geen nachtmerrie”, want Maingain 
heeft niet binnengehaald wat hij wou. 
Maar daarmee hebben ze Di Rupo uit de 

wind gezet en de Vlaamse oppositie on-
dermijnd.  

Er wordt wel eens gezegd dat Bart De 
Wever óók bereid was om de facilitei-
tengemeenten als pasmunt te gebrui-
ken in de onderhandelingen en dat het 
akkoord van Di Rupo dus niet zoveel 
verschilt van wat in de nota-De Wever 
stond.

“ De Wever zegt nu dat hij aan de kant is gezet, 
maar eigenlijk heeft hij de weg geplaveid

voor Di Rupo.
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Dat past volledig in hun post-België-stra-
tegie. Zij zijn de onafhankelijkheid aan 
het voorbereiden. De Franstaligen hebben 
hun posities geweldig versterkt. Zeker 
met het oog op de - in hun ogen - onver-
mijdelijke ontbinding van België. Als het 
zover komt, zullen ze zeggen: niet alleen 
de faciliteitengemeenten maar heel Bra-
bant is van ons. Zij zijn de grote winnaar. 

Over naar asiel en immigratie. De ‘snel 
Belg’-wet wordt verstrengd, de gezins-
hereniging aangepakt, de asielproce-

dure versneld. Er komt een lijst van 
veilige landen en criminele asielzoekers 
komen terecht in een gesloten instel-
ling. Stuk voor stuk oude eisen van het 
Vlaams Belang. Applaus, denk je dan. 
Maar nee. Waarom niet?

Omdat het in grote mate perceptie en 
schone schijn is. Dat de veel te lakse ‘snel 
Belg’-wet zou aangepast worden, was 
al beloofd in 2007. Men moet nu de wil 

tot integratie aantonen, maar dat is toch 
maar normaal, of niet? De integratiecri-
teria zijn nog altijd veel te zwak en er is 
geen verplichte kennis van de streektaal. 
Ook in verband met gezinshereniging laat 
Europa toe dat men veel verder zou gaan. 
In de praktijk zal er nauwelijks wat ver-
anderen. 

Misschien zal Maggie De Block voor 
een kentering zorgen?

Ik neem aan dat je een grap maakt. De 

aanstelling van iemand die zelf zegt er 
niks van te kennen, is te gek om los te lo-
pen. We gaan nog wat zien. Dat wordt de 
achillespees van de regering.

Bij Justitie wordt een herziening van 
de wet-Lejeune in het vooruitzicht ge-
steld. En strengere straffen. Positief, 
toch?

Ook dat is in grote mate oogverblinding. 

“ Het Vlaams Belang heeft nog een heel 
belangrijke rol te spelen.
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Vraaggesprek

In de praktijk gaat er niet zoveel veran-
deren. Het gaat enkel om de symbool-
dossiers van 30 jaar cel of levenslang. In 
99,9 procent van de gevallen blijft de erg 
lakse vrijlating na een derde van de straf 
gelden. Zelfs na de ergste feiten (moord 
na moord) kan men nog altijd na 22 jaar 
vrijkomen. Ik kan me niet voorstellen dat 
iemand als Dutroux ooit nog op vrije voe-

ten komt. Ik vind dat men aan die kinde-
ren, de nabestaanden en de maatschappij 
ook de zekerheid moet kunnen geven dat 
zo’n misdadigers nooit meer vrijkomen. 

En dan is er nog het financiële luik. 
Volgens Herman De Croo zal Vlaande-
ren 80 procent van de factuur mogen 
betalen. Is dat niet wat overdreven?

Ik vrees van niet. Herman De Croo staat 
ook niet meteen bekend als een flamin-
gant. Wie zal de rekening voor de red-
dingsoperatie van de banken betalen? En 

de nucleaire rente? De klant natuurlijk. 
De belastingbetaler. Europa pleitte voor 
zware besparingen in de overheidssector, 
maar die komen er nauwelijks. Zo blijft 
brugpensioen op 52 mogelijk tot 2018. 
Vooral om de Waalse werknemers van 
Arcelor Mittal langs de kassa te laten 
passeren. De Vlamingen, de kleine gezin-
nen en de tweeverdieners worden zwaar 

gepakt. Intussen 
moeten we nog 
meer gaan betalen 
voor Brussel en 
swingt de kostprijs 
van de massale im-
migratie verder de 
pan uit. Er is één 
partij die de jack-
pot heeft gewon-

nen en dat is de PS.

Het gebrekkige Nederlands van de pre-
mier ligt onder vuur. Verdient Di Rupo 
het voordeel van de twijfel?

Helemaal niet. De manier waarop hij het 
Nederlands radbraakt, staat symbool voor 
het misprijzen van de Franstalige poli-
tici tegenover Vlaanderen. Di Rupo is de 
Mephisto van de Belgische politiek, een 
geslepen genius die de politieke klasse 
heel sluw weet te verleiden. Heel dit ak-
koord is rampzalig voor Vlaanderen. De 

“ Eén partij heeft de jackpot
gewonnen en dat is de PS.
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ultieme nachtmerrie. Vlaanderen heeft gi-
gantische toegevingen gedaan om België 
te redden. Financieel en institutioneel. En 
de Franstaligen kunnen hun luilekkerle-
ventje nog wel even volhouden. 

Kan Vlaanderen daar nog iets tegen 
doen?

We moeten alles 
doen om Di Rupo te 
stoppen. Niet alleen 
op federaal niveau, 
maar ook vanuit het 
Vlaams Parlement 
en de Vlaamse re-
gering. De N-VA 
dekt Di Rupo daar 
in feite in. 

In tegenstelling tot de strik van Di 
Rupo, ziet de toekomst er niet roos-
kleurig uit…

We mogen de moed niet laten zakken en 
zeker niet opgeven. Ik denk dat er genoeg 
knelpunten zijn die de regering in moei-
lijkheden kunnen brengen. De commu-
nautaire breuk is niet weg. Het asiel- en 
immigratieprobleem is niet opgelost. Jus-
titie is nog altijd een puinhoop. Een klein 

conflict kan snel leiden tot een politieke 
crisis of de val van de regering. 

En dan?

Dat wordt het uur van de waarheid. Het 
Vlaams Belang heeft nog een heel be-
langrijke rol te spelen. We moeten de 
mensen duidelijk maken dat de N-VA-

strategie als een kaartenhuisje in elkaar is 
gezakt. De strategie van ‘stap-voor-stap’, 
het geleidelijk aan, het ‘verdampen’ van 
België was niet meer dan een illusie, een 
naïeve droom. 2014 wordt een kantel-
moment. Ik hoop dat de Vlaamsgezinde 
partijen dan een meerderheid bekomen. 
Dan kunnen we ons scenario voor de Or-
delijke Opdeling van het land uit de kast 
halen. De Vlaamse onafhankelijkheid ligt 
op dat moment binnen handbereik! 

“ 2014 wordt
een kantelmoment.

Dan moet het gebeuren.

De volledige versie van het interview kan u nalezen op www.vlaamsbelang.org
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Brussel islamiseert

Uit een studie van de 
UCL is gebleken dat 
minstens één op de vier 
Brusselaars een islamiti-
sche achtergrond heeft, 
wat betekent dat zowat 
de helft van de moslims 
in dit land in de hoofd-
stad woont. Bovendien 
zijn er in Brussel enkele 
honderden organisaties 
actief, waaronder heel wat 
extremistische neosala-
fi stische 
organisa-
ties die 
een sterke 
aantrek-
kings-
kracht 
hebben op jonge mos-
lims. Filip Dewinter en 
Dominiek Lootens 
vragen dan ook dat de 
diverse overheden deze 
problematiek hoogdrin-
gend zouden aanpakken. 
De subsidiëring van dit 
soort islamitische ver-
enigingen dient hoog-
dringend afgeschaft te 
worden, er dient te allen 
tijde vermeden te worden 
dat islamleerkrachten die 
hun opleiding kregen bij 
dit soort van islamitische 
instellingen, hun gif zou-
den kunnen verspreiden 

in onze Brusselse scho-
len. Tevens dienen zowel 
de geldstromen van, en 
het discours binnen de 
moskeeën veel strikter 
gecontroleerd te worden, 
en dienen fundamentalis-
tische imams onverbid-
delijk het land uitgezet te 
worden.

De tijdbom tikt

Dat het in Ronse de ver-
keerde kant opgaat, wis-
ten we al. De pers zakte 
nog niet zo lang geleden af 
naar de zuidelijke uithoek 
van de Vlaamse Ardennen 
en berichtte uitgebreid 
over de straatterreur van 
allochtone jongeren (uit 
Ronse, Noord-Frankrijk of 
Brussel). Bovendien blijkt 
dat 35 procent van de 
leerlingen in de plaatse-
lijke basisscholen thuis 
geen Nederlands spreekt. 
En het wordt er niet 
beter op: in 2010 werden 
er 254 baby’s geboren 
in Ronse, waarvan 102 
van vreemde afkomst. 
Daarnaast is er nog een 
grote instroom van laag-
geschoolden uit Wallonië  
én een zogenaamde ‘witte 
vlucht’. De begoede en 
goedopgeleide Vlamingen 
trekken weg en zoeken 

andere - veilige - oorden 
op. Vlaams Parlementslid 
en lokaal 
boegbeeld 
Erik 
Tack pleit 
dan ook 
voor een 
radicale 
bijsturing van het integra-
tie- en immigratiebeleid 
en een afschaffi ng van de 
taalfaciliteiten. Enkel kor-
date maatregelen kunnen 
het tij nog keren!

Etnische 
registratie

Naar aanleiding van het 
pleidooi van professor 
Juliaan Van Acker voor de 
etnische registratie van 
criminelen, ondervroeg 
Senator Anke Van der-
meersch uittredend mi-
nister van 
Justitie 
De Clerck 
(CD&V). 
Etnische 
registra-
tie - zoals 
in Nederland al gebeurt 
- laat Justitie toe om de 
criminaliteitsproblema-
tiek veel beter in kaart 
te brengen en de cri-
minaliteit effi ciënter en 
doelgericht aan te pak-

Uit de parlementen
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ken. Het Vlaams Belang 
was dan ook tevreden 
dat De Clerck stelde 
“in principe niet tegen” 
te zijn en toegaf dat dit 
“vanuit wetenschappelijk 
oogpunt interessant zou 
kunnen zijn.” “We zijn 
verheugd dat er eindelijk 
wat meer openheid komt 
over de registratie van 
de etniciteit van crimine-
len en dat het taboe dat 
daarop veel te lang heeft 
gerust eindelijk begint te 
sneuvelen”, aldus Anke 
Van dermeersch. Het valt 
dan ook te hopen dat de 
opvolger van De Clerck 
eindelijk werk maakt van 
dergelijke databanken. Het 
Vlaams Belang blijft het 
dossier in ieder geval op 
de voet volgen.

Halal-industrie 
fl oreert

Uit een antwoord van 
minister-president Peeters 
(CD&V) op een vraag van 
Stefaan Sintobin en Filip 
Dewinter is gebleken dat 
halal-voedsel ‘booming 
business’ is in dit land. De 
halal-markt wordt geschat 
op een jaarlijkse omzet 
van meer dan 155 miljoen 
euro. Uit een andere stu-
die blijkt overigens dat de 

halal-industrie in Europa 
vorig jaar niet minder 
dan 69,3 miljard dollar 
opbracht. Filip Dewinter 
heeft fun-
damentele 
bezwaren 
tegen de 
uitbouw 
van een 
halal-
industrie in Vlaanderen: 
“Vooreerst is het zo dat 
de islamitische voedselre-
gels deel uitmaken van de 
sharia. Door medewer-
king te verlenen aan de 
naleving van de halal-
voedselregels legitimeert 
men de sharia als geheel. 
De controlerende orga-
nismen die beoordelen 
of een product halalcon-
form is, zijn bovendien 
in handen van moslim-
fundamentalisten die een 
letterlijke toepassing van 
de sharia voorstaan. Vol-
gens sommige interna-
tionale experts zou een 
deel van de opbrengst van 
de certifi cering overigens 
doorgestort worden naar 
fundamentalistische en 
zelfs terroristische mos-
limorganisaties. De halal-
business is dus een wapen 
om Vlaanderen en de rest 
van de wereld te islamise-
ren. Met de distributie van 

halal voedsel, distribueert 
men meteen ook de fun-
damentalistische islam.”

Houding N-VA 
onbegrijpelijk

Gisterenavond stemde de 
Senaat in met de ratifi -
catie van het zogeheten 
Protocol nr. 12 bij het 
Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens. 
Hiermee wordt het anti-
discriminatie-beginsel toe-
gevoegd aan het mensen-
rechtenverdrag en wordt 
het Europees Hof van 
Straatsburg bevoegd voor 
alle mogelijke betwistin-
gen inzake vermeende dis-
criminatie. Senator Bart 
Laeremans toonde zich 
zeer ongerust over deze 
bevoegdheidsuitbreiding, 
vooreerst omdat het 
Europees Hof zich de 
jongste jaren liet ken-
merken 
door een 
extreem 
onrede-
lijke aan-
pak van 
legitieme 
beslissingen van Europese 
lidstaten en rechtbanken, 
vooral inzake immigratie. 
Zo is het voortaan ver-
boden om nog ‘nationale 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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minderheden’ te discri-
mineren. Het is volstrekt 
onduidelijk wat concreet 
bedoeld wordt met een 
nationale minderheid. Het 
was de voorbije jaren 
vooral het FDF dat bleef 
aandringen op de ratifi -
catie van het protocol, 
omdat zij de erkenning 
van de Franstaligen als 
minderheid binnen België 
willen afdwingen langs 
Europese, niet-democra-
tische weg. De houding 
van de N-VA in dit dos-
sier is dan ook volstrekt 
onbegrijpelijk: zowel in 
commissie als in plenaire 
vergadering schaarde 
die partij zich volmon-
dig achter de ratifi catie 
van dit protocol, zodat 
bijkomend onheil dreigt 
voor Vlaams-Brabant. 

Medische 
regularisatie

Onlangs werd in de 
commissie Binnenlandse 
Zaken een wetsontwerp 
goedgekeurd dat voorziet 
in enkele minieme aanpas-
singen aan artikel 9ter 
van de Vreemdelingenwet. 
Het is de bedoeling van 
dit wetsontwerp het 
misbruik van de medische 
regularisatieprocedure 

tegen te gaan. Het Vlaams 
Belang stemde tegen 
dit ontwerp, “omdat het 
systeem van de medische 
regularisatie als zodanig 
behouden blijft, terwijl er 
geen enkele internationale 
of Europese verplichting 
bestaat 
om in een 
dergelijke 
proce-
dure te 
voorzien”, 
aldus 
Kamerfractieleider 
Gerolf Annemans. “Het 
Vlaams Belang vreest dan 
ook dat de herinvoering 
van artikel 9ter, of althans 
het op een andere manier 
invoeren ervan, de trend 
zal bevestigen die erin 
bestaat vreemdelingen 
te regulariseren omdat 
hun sociale zekerheid 
niet zo performant is 
als de onze.” Een aparte 
wettelijke bepaling en 
bijhorende procedure kan 
alleen maar leiden tot een 
aanzuigeffect en tot het 
opstapelen van proce-
dures om het verblijf in 
ons land zo lang moge-
lijk te rekken. De enige 
oplossing is dan ook de 
defi nitieve afschaffi ng van 
artikel 9ter. 

Wereldaidsdag: 
een gemiste kans

Op 1 december was het 
internationale anti-aids 
dag. Ook in de Senaat 
werd daaraan de nodige 
aandacht besteed. De 
senaatscommissies Sociale 
en Buitenlandse Zaken 
sloegen hiervoor de 
handen in elkaar en or-
ganiseerden een gemeen-
schappelijke hoorzitting 
over het thema met zeer 
interessante uiteenzet-
tingen van verschillende 
wetenschappers en orga-
nisaties, zoals UNAIDS en 
Artsen Zonder Grenzen. 
Helaas slaagt de politieke 
klasse er na al die jaren 
nog steeds niet in dit 
thema taboeloos te be-
spreken. Senator Anke Van 
dermeersch klaagde deze 
hypocrisie aan en wees 
erop dat een gestructu-
reerde aanpak nodig is, 
die enkel kan slagen als er 
ook vrijuit kan gesproken 
worden over het men-
selijk gedrag dat aan de 
oorsprong ligt van het 
probleem en niet enkel 
over de wetenschappe-
lijke behandeling ervan. 
Risicogedrag en ook 
migratie, waarbij immi-
granten HIV importeren, 

Uit de parlementen
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zijn nochtans ook volgens 
de wetenschappers een 
essentieel element in het 
aidsdebat. Senator Anke 
Van dermeersch stelde 
tevens voor het debat aan 
te gaan over de bestraffi ng 
van wie niet de nodige 
voorzorgsmaatregelen 
neemt om de verspreiding 
van levensbedreigende 
ziektes zoals aids te ver-
hinderen. Dit voorstel, 
dat nochtans wet is voor 
TBC en hepatitis C, werd 
in de commissie evenwel 
op luid protest onthaald. 
Het Vlaams Belang be-
treurt dat de traditionele 
partijen enkel voor de 
galerij een hoorzitting 
wijden aan aids en HIV op 
Wereldaidsdag, maar dat 
zij nog altijd niet in staat 
zijn om het maatschappe-
lijk probleem onder ogen 
te zien. Minstens even 
betreurenswaardig is dat 
zij weigeren een gecoör-
dineerde interdisciplinaire 
aanpak politiek te onder-
steunen met de nodige 
middelen en politieke 
initiatieven.

Trajectcontrole

In 2009 startte de Vlaamse 
overheid een proefproject 
met trajectcontrole op 

de E17 ter hoogte van 
Gentbrugge. Dit project 
diende niet enkel om de 
snelheid te verlagen, de 
verlaagde snelheid zou 
ook moeten leiden tot 
het beperken van ge-
luidshinder en een betere 
luchtkwaliteit. Meer dan 
twee jaar later blijkt dat 
dit systeem nog altijd niet 
toegepast kan worden. 
Ondanks de goedkeuring 
van de federale regering, 
moest het Agentschap 
Wegen en Verkeer wach-
ten op de testresultaten 
van een Nederlands meet-
kundig instituut. Marleen 
Van den Eynde hekelde 
in het Vlaams Parlement 
deze kafkaiaanse toe-
stand, die aantoont hoe 
de samenwerking tussen 
de overheden in dit land 
mank 
loopt. 
Ondanks 
het ge-
brek aan 
homo-
logatie, 
drongen alle meerder-
heidspartijen aan om 
toch PV’s op te maken bij 
snelheidsovertredingen. 
Van den Eynde wees erop 
dat PV’s opmaken enkel 
aanvaardbaar is als de aan-
wezige fl itscamera’s geijkt 

en conform de wetgeving 
zijn. 

Islamitisch 
bankieren

Volksvertegenwoordiger 
Hagen Goyvaerts gaf 
uittredend minister van 
Financiën Didier Reynders 
een veeg uit de pan aan-
gaande zijn verklaringen 
over het invoeren van 
islamitisch 
bankieren 
zowel in 
België 
als op 
Europees 
niveau. 
Sterker nog, de minister is 
van oordeel dat de fi scale 
regels dienen aangepast te 
worden om de lancering 
van islamitische bankpro-
ducten mogelijk te maken 
zodat ze ook door niet-
moslims kunnen benut 
worden. Als antwoord 
op de huidige fi nanciële 
crisis zijn dergelijke stand-
punten voor het Vlaams 
Belang onaanvaardbaar. Of 
is dit weer een zoveel-
ste manoeuvre om onze 
leefwereld verder te 
islamiseren? 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Rood blijft rood

Media

Het rijk van Steve Stevaert 
stort in, maar in de media be-
zetten de socialisten nog al-
tijd de sleutelposities: Ingrid 
Lieten (minister van Media), 
Sandra de Preter (gedele-
geerd bestuurder VRT) en nu 
ook Luc Rademakers (chef 
nieuwsdienst). En dat laat zich 
merken op het scherm. 

Eigenlijk hadden ze bij de VRT liever 
iemand uit de eigen vijver, ‘maar 
een partij van het volk doet vaak het 

omgekeerde van wat het volk wil’, schrijft 

’t Pallieterke spottend. En dus werd het 
Luc Rademakers. Zijn recente benoeming 
aan de top van de nieuwsdienst is de be-
kroning van een rode blitzcarrière.

Zuivering
Rademakers begon zijn journalistieke 
loopbaan bij Het Belang van Limburg en 
was later een tijdje hoofdredacteur van 
Metro. Journalistieke ervaring heeft de 
man nauwelijks en het is niet zijn scherpe 
pen die hem omhoog stuwt. Zijn goede 
connecties met de partij van de kameraden 
zouden al snel hun vruchten afwerpen.

Rademakers werd door ‘godfather’ 
Stevaert naar Antwerpen gestuurd om ‘de 
Frut’ aan te pakken, na de voor de SP.a erg 
vervelende berichtgeving over het Visa-

schandaal (2003). 
Hij moest van de - 
toen nog Vlaamse 
en rechtse - Gazet 
van Antwerpen 
een “rood pam-
flet in dienst van 
Patrick Janssens” 
maken, schrijft 
het Pallieterke. 
Rademakers in-
stalleerde op 
‘Linkeroever’ een 
redactionele kada-
verdiscipline en li-
quideerde politiek 
journalist Roger 
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van Houtte. Dat die schandelijke, politie-
ke lynchpartij door de brave persmeute laf 
en kritiekloos werd geslikt, zal voor altijd 
een smet blijven op het blazoen van de 
Vlaamse pers. Intussen haakten duizen-
den lezers van Gazet van Antwerpen af 
omdat ze ‘hun’ krant niet meer herkenden 
en weinig trek hadden in een links door-
slagje van De Morgen. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Het zou de steile op-
gang van Rademakers ook niet stoppen, 
integendeel. Vandaag wordt hij beloond 
voor het vuile werk en bewezen diensten.

Belgicist
Luc Rademakers heeft de juiste vrienden, 
de juiste partijkaart en een aangeboren 
aversie voor alles wat Vlaams is. Dat le-
vert hem ook applaus op in de Waalse pers. 
Zo werd Rademakers - die zijn kinderen 
in het Frans opvoedt - bij zijn benoeming 
in Le Soir bejubeld als “de francofiele 
filosoof van de VRT.” Zijn algemeen be-
kende reputatie van notoir belgicist maakt 
hem tot de geknipte kandidaat voor een 
topfunctie bij de openbare omroep. Nie-

mand legt hem een strobreed in de weg. 
Rademakers wordt met open armen ont-
vangen door gedelegeerd bestuurder San-
dra de Preter, die eveneens de ‘juiste’ po-
litieke signatuur heeft. En uiteraard heeft 
Vlaams mediaminister Ingrid Lieten, die 
andere ‘ontdekking’ en beschermeling 
van Steve Stunt, ook geen bezwaar. 

Rode burcht
Deze keer zal Rademakers zijn handen 
niet vuil moeten maken. Politieke zuive-
ringen zijn bij de openbare omroep niet 
aan de orde en ook niet nodig. Bij de VRT 
wordt het predicaat “rode burcht” nog 
altijd afgedaan als een rechts verzinsel, 
maar met de aanstelling van Rademakers 
wordt het etiket nog maar eens bevestigd. 
De SP.a weet zich verzekerd van blijvende 
aandacht en warme sympathie, en de me-
diaboycot tegen het Vlaams Belang blijft 
nog wel even overeind aan de Reyerslaan. 
Vlaamsgezinde kiezers weten wat hen in 
‘Het Journaal’, ‘Ter Zake’ en ‘De Zeven-
de Dag’ te wachten staat… 
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 Niet meer
 van deze tijd

Criminaliteit

Jarenlang was het bovenpro-
portionele aandeel van alloch-
tonen in de criminaliteit een 
absoluut taboe. Komt daarin 
eindelijk verandering?

Eind vorig jaar becijferde Filip De-
winter dat niet-Europese vreem-
delingen elf keer zoveel criminele 

feiten plegen dan ‘Belgen’. De criminali-
teitsgraad bedraagt in Vlaanderen name-
lijk 2 procent voor ‘Belgen’, 8,4 procent 
voor EU-burgers en 21,7 procent voor 
niet-EU-vreemdelingen. Eerder al hadden 
cijfers waarop Vlaams Belang-senator 
Bart Laeremans de hand had kunnen leg-
gen, aangetoond dat het aandeel vreem-
delingen in de Belgische gevangenissen 
midden vorig jaar was opgelopen tot liefst 
44,4 procent. We vestigden er bij die ge-
legenheid de aandacht op dat de ‘Nieuwe 
Belgen’ in dit cijfer niet inbegrepen wa-
ren, en het totale aantal allochtonen in de 
gevangenisbevolking dus wel eens bedui-
dend hoger zou kunnen liggen dan boven-
staand cijfer doet vermoeden. 

Gidsland Nederland
Concrete, bruikbare en betrouwbare cij-
fers over het aandeel van allochtonen 
in de criminaliteit zijn in dit land echter 

nog steeds niet voorhanden. Toen Vlaams 
Belang-Kamerlid Filip De Man anderhalf 
jaar geleden vroeg waarom dergelijke ge-
gevens in dit land niet systematisch wor-
den bijgehouden, luidde het antwoord dat 
een etnische registratie discriminerend 
zou zijn en bovendien strijdig met de be-
staande racismewetgeving.

In een land als Nederland daarentegen is 
dit taboe, samen met de eeuwige excuses 
over kansarmoede, werkloosheid en dis-
criminatie al een hele tijd geleden op de 
vuilnisbelt van de geschiedenis beland. 
“In Nederland, waar ik al meer dan 15 jaar 
onderzoek doe, hebben wij een goed zicht 
op de betrokkenheid van verschillende 
etnische groepen bij de criminaliteit”, zo 
liet de gerenommeerde criminologe Ma-
rion Van San (De Standaard, 08.12.10) 
eind 2010 optekenen.

Schande
Van San kent zonder twijfel het verschil. 
Toen ze - ondertussen meer dan tien jaar 
geleden - op vraag van toenmalig minis-
ter van Justitie Marc Verwilghen (VLD) 
begon met een wetenschappelijke studie 
over dit thema, botste ze op een muur van 
weerstand en werd ze openlijk tegenge-
werkt en gesaboteerd. Toen ze er uitein-
delijk toch in slaagde haar rapport af te 
ronden, bleef het in de schuif van minister 
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Verwilghen liggen. “Andermaal stond het 
politiekcorrecte denken een genuanceerde 
aanpak in de weg”, zo merkte Van San (in 
Elsevier, 02.06.02) achteraf terecht op. 

Bijna tien jaar later wordt ze daarin bij-
getreden door professor emeritus Juliaan 
Van Acker. In een interview met De Mor-
gen (21.11.11) stelt de voormalige hoog-
leraar aan de Universiteit van Antwerpen 
dat in Nederland zo’n 3 procent van alle 
jongeren tussen 12 en 18 het afgelopen 
jaar in contact is gekomen met de politie, 
maar dat dit voor Marokkaanse jongeren 
vijf keer zoveel is. Op de vraag van de 
krant waarom er geen Belgische cijfers 
bestaan, antwoordt Van Acker: “Politici 
verkiezen de doofpot, een schande vind ik 
dat. Beleid baseer je toch op cijfers? Vorig 
jaar is in Leuven een onderzoekje gevoerd 
naar jeugdcriminaliteit. Over etnische 

achtergrond werd met geen woord gerept. 
Dat is echt niet meer van deze tijd.” 

Lichtpunt
We kunnen Van Acker niet tegenspreken. 
In dit land hebben politieke taboes al te 
lang geprimeerd op een efficiënte en doel-
gerichte aanpak van de criminaliteit. Een 
lichtpuntje: toen Vlaams Belang-senator 
Anke Van dermeersch uittredend Justitie-
minister Stefaan De Clerck confronteerde 
met de uitspraken van Van Acker, luidde 
het plots dat hij “in principe niet tegen” 
etnische registratie was.

Dat wordt dus werk voor zijn opvolger 
Annemie Turtelboom, die hopelijk over 
een grotere portie moed beschikt dan haar 
partijgenoot tien jaar geleden. 
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Op 7 december vond in Brussel een bij-
zondere algemene vergadering van de 
Gemeentelijke Holding plaats waar de 
vertegenwoordigers van de steden en 
gemeenten - doorgaans CD&V, SP.a en 
OpenVLD - beslisten tot ‘vrijwillige ver-
effening’ na de Dexia-crash. De Vlaamse 
Solidaire Vakbond VSV en de actiegroep 
Voorpost waren het daar hoegenaamd niet 
mee eens. “Dit is een ontsnappingspoging 
van de politieke bestuurders van de hol-
ding”, klonk het scherp. “Met deze verga-
dering van de schande gaan de politieke 
dieven vrijuit, terwijl de factuur wordt 
doorgeschoven naar de gewone Vlaamse 
werknemer!”

De afgelopen decennia hebben de drie tra-
ditionele politieke families CD&V, SP.a 
en Open VLD ons land naar de financi-
ele afgrond geleid, zegt de VSV. “Ber-

gen schulden werden opgestapeld door 
Martens & Co; charlatans als Verhofstadt 
verkwanselden de meevallers in de goede 
jaren; Dehaene verprutste Dexia; Leterme 
schreef een cheque uit voor de vrienden 
van ARCO. De factuur, vele miljarden 
euro’s, wordt de volgende decennia af-
gewenteld op de gewone Vlaamse werk-
nemer via stijgende belastingen. Voor de 
politieke dieven topjobs bij EU en OESO 
en landgoederen in Toscane, voor ons stij-
gende belastingen!”

“Als overtuigde solidaristen hebben wij 
onze buik meer dan vol van het geknoei 
en gefoefel door vetbetaalde partijcrea-
turen als een Dehaene en aanverwanten, 
die België maar daarmee ook Vlaanderen 
de dieperik in sleuren”, liet Voorpost nog 
weten.

 VSV en Voorpost protesteren tegen belastingdiefstal

Vlaams Belang in actie
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Jongeren laten
zich niet vangen

Vroeg u zich af waar ik was op het jongerenvoorzittersdebat in 
het VRT-programma De Zevende Dag onlangs? Vroeg u zich 
af waar ik was toen de jongerenvoorzitters in een weekend-

editie van De Tijd elk hun mening mochten geven over het nieuwe 
regeerakkoord? Ik kan u geruststellen: ik heb geen enkele uitnodiging 
afgeslagen of geweigerd. Er is geen uitnodiging geweest. 

De media brengen het Vlaams Belang immers enkel aan bod als het 
onze volkspartij kan schaden of als het nieuwsmatig echt niet anders 
kan. Ook de met belastinggeld gesubsidieerde staatszender past de 
mediaboycot volgzaam toe. Het geld van de Vlaams Belang-kiezer 
wordt aanvaard, maar zijn stem wordt doodgezwegen en geminacht. 
Maar wees gerust, wij laten het hier niet bij. Met gerechtelijke pro-
cedures en andere acties zullen ze wel ondervinden dat we dit niet 
langer zomaar laten gebeuren. 

Hoe men ons in de media ook zwartmaakt of doodzwijgt, de kiezer, 
ook de jonge kiezer is slimmer dan dat. Dat is in het verleden ook al 
gebleken. De media zijn ons immers nooit welgezind geweest.

De Vlaamse jongeren mogen dan al voortdurend geconfronteerd 
worden met linkse prietpraat, ze staan ook in de realiteit. Terwijl 
ze via radio, tv en krant vernemen welke ‘verrijking’ de multicultuur 
ons brengt, ondervinden ze dagelijks de echte gevolgen. Op hun 
speelpleintje, op tram en bus, in de fuifzaal, op school,... worden ze 
geconfronteerd met drugs, afpersing en geweld. 

Jongeren zijn van nature radicaal en kritisch. De Vlaamse jongeren 
willen een krachtdadig alternatief en zijn helemaal niet ongevoelig 

voor de thema’s waar onze partij rechtlijnig en conse-
quent voor strijdt. En dat stemt mij hoopvol. Het 
Vlaams Belang is het enige alternatief dat de 
Vlaamse jeugd een houvast biedt, een visie op 
de toekomst. VBJ ziet die toekomst dan ook met 
vertrouwen tegemoet.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ
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dwars door VLAANDEREN
Teambuilding in Tienen

Begin december organiseerde VBJ-Tie-
nen een bowling. Hier konden leden en 
sympathisanten van de partij zich van 
hun sportiefste kant laten zien. De sco-
res waren dramatisch, het plezier daar-
entegen was zeer groot waardoor we 
van een geslaagde avond konden spre-
ken. Versterkt door deze “teambuilding” 
kan de jonge ploeg in Tienen er in het 
nieuwe jaar opnieuw volledig tegenaan 
gaan.

VBJ scoort bij jongeren

Eind november vond in Geel een politie-
ke dag plaats voor laatstejaarsstudenten 
van het Sint-Maria-Instituut. Alle klassen 
kregen de mogelijkheid de politici van 
de verschillende partijen aan een sper-
vuur van vragen te onderwerpen, wat 
soms pittige debatten opleverde. Op het 

einde van de dag mochten 
alle leerlingen hun stem 
uitbrengen op de partij die 
hen die dag het meest had 
aangesproken. Tim Wille-
kens, die er de kleuren van 
VBJ verdedigde, behaalde 
niet minder dan 33,3 pro-
cent van de stemmen! 

Niet enkel een enorme vooruitgang ten 
opzichte van vorige jaren maar bovenal 
het levende bewijs dat het Vlaams Be-
lang verre van afgeschreven mag wor-
den. Wel integendeel: wie de jeugd heeft, 
heeft immers de toekomst en die toe-
komst kleurt geel-zwart!

Schoolpoortacties

In tegenstelling tot het Santa-Maria-In-
stituut in Geel zijn er nog veel scholen 
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waar het cordon sanitaire strikt wordt 
toegepast. Nog te vaak heeft men niet 
het fatsoen om onze partij uit te nodi-
gen voor een politiek debat met de leer-
lingen. Uiteraard laat VBJ het daar niet 
bij. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
in het vooruitzicht verwachten we dat 
het aantal schooldebatten zeker niet zal 
afnemen. We volgen ze dan ook nauw-
gezet op en waar we niet mee mogen 
debatteren zullen we aan de school-
poorten staan. Telkens zullen we VBJ-
pamfl etten uitdelen met de boodschap: 
Wees geen domme gans, vorm uw eigen 
mening!

Soepbedeling

Op 10 december or-
ganiseerden de 
jongeren van 
VBJ Gent-Eeklo 
een soepbede-
ling in het kader 
van de actie ‘Ar-
moede bestaat 
ook bij ons’. De 
respons van de 
voorbijgangers 
was zeer positief. 
Helaas kon een 
minder verdraag-

zame uitbater 
uit de buurt 
deze actie 
minder ap-
preciëren en 
probeerde 
hij de ac-
tievoerders 
weg te ja-
gen. Het 
weerhie ld 
de VBJ’ers 
er alleszins 
niet van 
om tien 
liter soep en sta-
pels pamfl etten te bedelen. 
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Vlaams Belang Jongeren

Om het gezin extra in de aan-
dacht te plaatsen vond op zon-
dag 11 december in Grimber-
gen de ‘Goed GezinD’ plaats. 
De Vlaams Belang Jongeren 
organiseerden voor het twee-
de jaar op rij deze dag van het 
jonge gezin met heel wat kin-
deranimatie: een ballenbad, 
springkasteel, kindergrime, 
een knutselhoek,...

Nadat Elke Serpieters, verbondsleidster 
van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
(VNJ), alle aanwezigen overtuigde dat 
er maar één echte Vlaamse jeugdbewe-
ging is, was het tijd voor enkele  politieke 
boodschappen.

Vlaams parlementslid Gerda Van Steen-
berge wees op het belang van het gezin 
en maakte de toehoorders duidelijk wat er 

allemaal verkeerd loopt in 
het onderwijs: van de foute 
hervorming van het secun-
dair onderwijs tot het voor-
stel om de les godsdienst 
te bannen ten voordele van 
een levensbeschouwelijk 
vak. De Vlaamse regering 
doet er bovendien alles aan 
om in naam van de gelijke 
kansen voorrang te verlenen 
aan niet-Vlamingen. Zo-
wel de fi nanciering van de 
basisscholen als het recent 
goedgekeurde inschrijvings-
recht komen in de praktijk 
neer op een discriminatie van 
de Vlaamse kinderen. Van 
Steenberge besloot met een 
oproep om mistoestanden te 
melden: “Alleen door te rea-
geren zullen we kunnen be-
reiken dat onze kinderen naar 
school kunnen blijven gaan 
zoals wij dat wensen, in een 
Vlaamse school.”

Dat een actief en gezinsvrien-
delijk beleid noodzakelijk is, 
bleek ook uit de slottoespraak 
van nationaal VBJ-voorzitter 
Barbara Pas. Zij wees op de tal-
rijke initiatieven die onze partij 
neemt ter bescherming van het 
traditionele gezin: voorstellen 
inzake opvoedersloon, kinder-
bijslag, moederschapsverlof, 
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het bestrijden van fi scale discriminaties 
en dergelijke meer. “Het gezin zorgt voor 
zekerheid, geborgenheid en de opvoe-
ding van de kinderen. Gezinnen vormen 
de band van solidariteit tussen de gene-
raties en zijn het beste kader om normen 
en waarden door te geven. Zij zijn een 
dam tegen egoïsme en materialisme, te-
gen onverschilligheid en de toenemende 
agressie in onze maatschappij. Een ge-

zinsvriendelijk klimaat is dan ook de 
beste waarborg voor een gezonde samen-
leving”, aldus Pas. 

Het hoogtepunt van de dag was voor de 
allerkleinsten ongetwijfeld het hoog be-
zoek van Sinterklaas. De Goedheiligman 
keerde speciaal met zijn gevolg even te-
rug om de kleinste VBJ’ers cadeautjes te 
overhandigen. 

het bestrijden van fi scale discriminaties 
en dergelijke meer. “Het gezin zorgt voor 
zekerheid, geborgenheid en de opvoe-
ding van de kinderen. Gezinnen vormen 
de band van solidariteit tussen de gene-
raties en zijn het beste kader om normen 
en waarden door te geven. Zij zijn een 
dam tegen egoïsme en materialisme, te-
gen onverschilligheid en de toenemende 
agressie in onze maatschappij. Een ge-

VBM 2012-01.indd   29 16/12/11   11:19



30

 Bloedbad in Luik

Justitie

Luik, 13 december. In de scha-
duw van het Justitiepaleis richt 
een man met een machinege-
weer en granaten een bloed-
bad aan op de Kerstmarkt. Ba-
lans: 5 doden en meer dan 100 
gewonden. De wet-Lejeune ligt 
andermaal onder vuur. 

Het drama legt de laksheid en het 
schrijnende falen van Justitie nog 
maar eens bloot. Nordine Amrani 

begon als minderjarige aan een indrukwek-
kende criminele carrière: van drughandel 
en zedenfeiten tot wapenbezit. Dat leverde 
hem niet minder dan 20 veroordelingen op. 
Nadat de politie bij hem drugs en een heus 
wapenarsenaal vond, kreeg hij een celstraf 
van 58 maanden. Maar voor dat wapen-

bezit werd hij in beroep vrijgesproken. 
Wegens procedurefouten… De straf werd 
teruggebracht naar 42 maanden en na twee 
derde was Amrani alweer vrij. Onder voor-
waarden. Amrani mocht zich niet meer in-
laten met drugs en wapens, maar blijkbaar 
was er niemand die controleerde of hij zich 
aan die voorwaarden hield. 

Onvermijdelijk?
De wapenwet werd de voorbije jaren heel 
wat strenger, maar voor criminelen is 
het blijkbaar een koud kunstje om steeds 
zwaardere wapens aan te schaffen. “Onze 
open grenzen zijn daar niet vreemd aan. 
Criminelen hebben vrij verkeer”, stelt 
Eric Donckier vast (Het Belang van Lim-
burg, 14.12.11). En criminelen van vreem-
de origine worden in België ook zelden 
of nooit uitgewezen. Volgens sommige 
commentatoren is er geen remedie tegen 
dit soort aanslagen. “Geen enkel veilig-
heidssysteem is waterdicht, in geen enkel 
land”, klinkt het. Bovendien gaat het om 
een ‘eenzame wolf’ en ‘daartegen kan je 
zo goed als niets doen.’ Dat plaatje klopt 
niet helemaal. Amrani mag zijn aanslagen 
dan alleen beraamd en uitgevoerd hebben, 
zijn bloedige raid kwam niet zomaar uit 
de lucht gevallen. Hij was niet onzichtbaar 
voor het gerecht en de radar van de poli-
tiediensten, maar had een zwaar strafblad 
en stond bekend als een wapenfreak. Het 
is onbegrijpelijk dat zo iemand niet beter 
in de gaten wordt gehouden. Alles wijst er 
dus op dat het gerecht in Luik 15 jaar na 
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de affaire-Dutroux nog altijd niet de juiste 
lessen uit heeft getrokken.

Hypocrisie
De nieuwe minister van Justitie Annemie 
Turtelboom (Open VLD) kondigde in-
tussen maatregelen aan tegen de illegale 
wapenhandel. Als het kalf verdronken is, 
dempt de politiek de put. Politie en Justitie 
zouden voorwaardelijk vrijgelaten crimi-
nelen voortaan ook beter opvolgen. En mi-
nister van Binnenlandse Zaken Joëlle Mil-
quet (cdH) liet weten dat de vooropgestelde 
strengere voorwaarden voor vervroegde en 
voorwaardelijke vrijlating versneld inge-
voerd zullen worden. ‘Damage control’ of 
schadebeperking is de boodschap. Nadat 
de zaak-Dutroux het land op zijn kop zette, 
slaagden Dehaene en de koning er al een 
keer in om de volkswoede te kanaliseren 
en te recupereren. Misschien lukt dat nog 
een keer…

Wet-Lejeune
De petitie tegen de wet-Lejeune, die na de 
gruwelijke ontvoeringen en kindermoor-

den door meer dan 1 miljoen landgenoten 
werd ondertekend, ligt weg te rotten in de 
kelders van het Brusselse justitiepaleis. 
Steve Stevaert pleitte ooit wel eens voor 
de afschaffing van de omstreden wet, maar 
dat was maar verkiezingspropaganda en 
daar kwam niks van in huis. Veroordeel-
den kunnen nog altijd na een derde van 
hun straf vrijkomen. Uit cijfers blijkt ove-
rigens dat de helft van de gedetineerden 
die voorwaarden niet naleeft of hervalt. In 
het regeerakkoord van Di Rupo is er wel 
sprake van een aanpassing of verstrenging, 
maar die geldt alleen voor straffen van 30 
jaar of levenslang. Volksverlakkerij dus en 
wat gemorrel in de marge. Dat had Amrani 
trouwens ook niet gestopt. Iedereen heeft 
recht op een tweede kans, maar wie al 20 
strafbare feiten of veroordelingen op zijn 
kerfstok heeft, moet niet meer op clemen-
tie rekenen en hoorde al lang veilig achter 
de tralies. De overheid heeft de verdomde 
plicht om de samenleving en haar bur-
gers te beschermen tegen onverbeterlijke 
gangsters. Voor hen moeten er zwaardere 
straffen komen en moet 30 jaar straf of le-
venslang, ook effectief 30 jaar zijn of le-
venslang. 
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 Albert II,
 poppenkast-figuur in 

het Rupiaans theater

Opinie

Ook al is het Vlaams Belang een separatistische en republikeinse 
partij, toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek keer op keer dat 
precies de aanhangers en de militanten van het Vlaams Belang 
sterk gehecht zijn aan het Belgische koningshuis. Ik kan me dan ook 
voorstellen dat menig lezer de laatste maanden met pijn in het hart 
heeft gadegeslagen 
hoe respectloos Elio 
Di Rupo onze geliefde 
vorst koning Albert 
II heeft behandeld in 
zijn niets of niemand 
ontziende drang naar 
de macht. Zelfs wat 
rust in een bescheiden 
buitenverblijf na een 
zware operatie aan 
zijn neus was hem niet 
gegund.

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.

Reeds van in het begin had Di Rupo koning Albert II 
volledig in zijn zak.
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Ach ja, die wetenschappelijke onder-
zoeken ook. Merkwaardig toch hoe men 
telkens weer wil onderzoeken dat uitgere-
kend de kiezers en de mandatarissen van 
Vlaams-nationalistische partijen bij uit-
stek gehecht zouden zijn aan de Belgische 
monarchie. Of de Belgische unie. Voor 
wanneer eens een onderzoek dat nagaat 
of de kiezers van Groen! zich echt wel zo 
voorbeeldig ecologisch gedragen? Zou-
den die bijvoorbeeld echt wel allemaal 
hun eigen groentjes biologisch in hun ei-
gen tuintje kweken? Dat zijn zo van die 
dingen die ík me af en toe afvraag, maar 
waar wetenschappelijke onderzoekers 
zich blijkbaar nooit vragen over stellen.

Maar we gingen het over de koning en 
zijn formateur - nu premier - Elio Di 
Rupo hebben. Of schrijven we beter Elio 
Di Rupo en zijn handpop de koning? Zelfs 
de anders zo vaderlandslievende pers en 
enkele doorgaans welgemanierde politi-
cologen vonden dat er de laatste maanden 
toch wel een stukje theater van bijzonder 
laag niveau opgevoerd werd. Zij schuw-
den daarbij in hun duidingsstukjes deni-
grerende woorden als “drama Queen” 
niet om de prima donna van het ballet op 
zijn plaats te zetten. Toegegeven, het is al 
ver gekomen wanneer men nagaat of de 
formateur al dan niet geschminkt is om te 
weten wat er de komende uren op het pro-
gramma staat. Het doet trouwens wat te-
rugdenken aan de tijd waarin men aan de 
stijfheid van de figuren op het bordes van 
het Kremlin probeerde af te lezen wie echt 
nog in leven was, en wat dat te betekenen 
had voor de relaties van de Sovjet-Unie 
met de rest van de wereld. Maar wanneer 
we het hebben over de make up van een 
man die stilaan de pensioenleeftijd nadert, 
dan kan je toch niet anders dan je afvra-
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gen of je dit land echt nog wel ernstig kan 
blijven nemen.

En in dat stukje theater - want dat was het 
- raakte uiteindelijk ook koning Albert II 
verstrikt. In theorie staat de koning boven 
de politiek en de politieke partijen, en 
neemt hij het initiatief om een nieuwe fe-
derale regering te vormen. Maar zou er in 
dit koninkrijk werkelijk nog iemand rond-
lopen, die na anderhalf jaar regerings-
vorming nog steeds in dat sprookje wil 
blijven geloven? In het beste geval (voor 
hem) gedroeg koning Albert II zich als de 
gewillige handpop van PS-voorzitter Elio 
Di Rupo, in het ergste geval was er zelfs 
van enige wil of keuze geen sprake. En ik 
kan me niet van de indruk ontdoen dat het 
laatste scenario het meest overeenstemt 
met de werkelijkheid.

Iedereen die de politiek al wat langer dan 
vandaag volgt, weet natuurlijk dat er tussen 
het Paleis en de PS een pact bestaat dat al 
heel lang meegaat. Het is een typische do 
ut des-relatie, waarbij de ene op de Belgi-
sche troon mag zitten en een luxueus lui-
lekkerventje mag leiden, terwijl de andere 
in politiek België de lakens mag 
blijven uitdelen. En het Vlaamse 
geld naar zijn kiezers kan blijven 
kanaliseren. Als het Paleis één les 
heeft getrokken uit de woeligere 
periodes van de vorige eeuw, dan 
wel dat het straatgeweld van het 
Waalse socialisme een pak ge-
vaarlijker is dan het Vlaamsna-
tionalisme. In Laken lacht men 
immers eens hard als de jongens 
en meisjes van TAK nog eens 
een stoute actie op poten zetten, 
maar bibbert men onder tafel als 
de militaire arm van de PS - de 

Opinie

metallo’s van de FGTB - op straat komt. 
Ik schrijf dit met alle sympathie en respect 
voor TAK, maar zo is het nu eenmaal. Als 
puntje bij paaltje komt, zit de onderdanig-
heid er bij de Vlaming nu eenmaal inge-
bakken, zelfs als hij met een kluitje in het 
riet gestuurd wordt. Of een koninklijke 
“verduidelijkingsopdracht”. De lezer zal 
er dan ook geen moeite mee hebben om 
te raden welke van de twee overwinnaars 
van de laatste verkiezingen reeds van dag 
1 de beste kansen had om uiteindelijk eer-
ste minister te worden, en wie eigenlijk al-
leen maar uit beleefdheid en om de schijn 
nog een beetje hoog te houden af en toe 
ook eens op de koffie mocht komen.

Had Elio Di Rupo reeds van in het begin 
koning Albert II volledig in zijn zak, dan 
vrees ik voor hem dat hij naar het einde 
toe zijn kaarten misschien toch een beetje 
overspeeld zou kunnen hebben. Mis-
schien ligt het aan de frustratie omdat het 
allemaal zo lang heeft geduurd, en op het 
einde ook nog bleef duren, maar het blijft 
merkwaardig dat iemand voor wie percep-
tie en schijn toch zo belangrijk zijn, wei-
nig of geen rekening hield met de behoef-

Voor het Paleis zijn perceptie en schijn werkelijk 
alfa en omega.
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tes van het Paleis. En voor het Paleis zijn 
perceptie en schijn werkelijk alfa en ome-
ga. Per slot van rekening is dat immers 
het enige waar het mee kan uitpakken: 
glitter, lintjes, te deums, begrafenissen, 
handelsmissies, geënsceneerde spontane 
interviews, noem maar op. En dan komt 
die snijboon uit Bergen Sire op zijn bui-
tenverblijf in Ciergnon lastigvallen met 
alweer een theaternummertje dat niemand 
nog gelooft. Alsof Elio Di Rupo werke-
lijk zijn ontslag aangeboden zou hebben. 
Alsof koning Albert II dat ontslag vervol-
gens werkelijk in beraad zou gehouden 
hebben. En dan de formateur een nieuwe 
opdracht zou gegeven hebben. Zelfs het 
kleinste kind kon zien dat als er in Cierg-
non één iemand was die de opdrachten 
ontving, dan wel de koning. En daarmee 
zou Elio Di Rupo wel eens op enkele zere 
tenen kunnen getrapt hebben.

Maar de vraag waar ik dan mee zit is de 
volgende: zou dit allemaal ook mogelijk 
geweest zijn met een koning Filip? Op 
zijn 77ste kan je gerust stellen dat koning 
Albert II stilaan fin de carrière is geraakt, 
en dat het hem uiteindelijk allemaal niet 
zo heel veel meer kan schelen als hij maar 
op tijd en stond een nieuw jacht kan ko-
pen, en regelmatig van het ene buitenver-
blijf naar het andere kan pendelen. Maar 
wanneer de prins-met-een-missie een 
koning-met-een-missie zal zijn, zou ik het 
graag willen zien gebeuren dat ook hij zo 
met zich zou laten sollen. Of nog veel lie-
ver net niet, waarna het Belgische boeltje 
finaal in het honderd loopt en ook Vlaan-
deren eindelijk zal kunnen proeven van de 
onafhankelijkheid. 

Filip van Laenen
De auteur is redacteur van 

The Brussels Journal

VBM 2012-01.indd   35 16/12/11   11:19



3636

Boek & tijdschrift

Dit boek brengt een stuk Vlaams-
nationale geschiedenis van de 
Scheldestad, maar is door de vele 

genoemde feiten en anekdotes ook inte-
ressant voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de geschiedenis van Antwerpen. De au-
teur is Master Cultuurwetenschappen en 
publiceerde eerder bij Uitgeverij Egmont 
de boeken Trouw aan Oranje en Fout Ge-
kozen. Wij hadden een gesprek met hem.

Waarom een stadsgids over Antwer-
pen?

Omdat er weinig steden in Vlaanderen 
zijn die zo’n sterke band met de Vlaamse 
Beweging hebben, in de breedste zin van 
het woord. Wij spreken hier over een rode 
draad van bijna 200 jaar strijd lopend van 
de Meetingpartij over de Frontpartij tot 
het Vlaams Belang. Bovendien is Antwer-
pen niet alleen in politiek opzicht maar 
ook cultureel-historisch een fascinerende 

 Stadsgids: Vlaams 
Bewegen in Antwerpen

stad. Bijgevolg was er méér dan stof ge-
noeg voor een ietwat ‘aparte’ stadsgids, 
want geloof mij vrij, dit is niet ‘de zoveel-
ste in een rij…’ 

Is deze stadsgids bedoeld voor een 
breed publiek?

Hoe breder, hoe beter. Je hoeft echt geen 
historicus of doorgewinterde veteraan van 
de Vlaamse Beweging te zijn om je ga-
ding te vinden in deze stadsgids. Boven-
dien is dit boek doorspekt met anekdotes, 
literaire fragmenten en tientallen - vaak 
voor het eerst gepubliceerde - illustraties 
waardoor het erg vlot leest.

Op de cover zien we een militant van de 
Frontpartij in volle verkiezingsstrijd. 
Waarom koos u voor deze cover?

Niet alleen omdat het een erg mooie his-
torische, bijna iconografische foto is, 

In december vorig jaar verscheen bij Uitgeverij Egmont de 
stadsgids Vlaams Bewegen in Antwerpen van Jan Huijbrechts. 
De auteur kent Antwerpen als weinig anderen en neemt u in 
vijf cultuurhistorische wandelingen mee op ontdekkingstocht 
door de fascinerende maar ook bewogen geschiedenis van de 
Koekestad. 
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Vlaams Bewegen in Antwerpen
(ISBN: 978-90-78898-24-5)

telt 240 bladzijden en kost 15 euro
(excl. verzendingskosten).

Bestellen?
Uitgeverij Egmont

Madouplein 8 bus 2 - 1210 Brussel
bestellen@uitgeverijegmont.be

www.uitgeverijegmont.be
0472 603 552

(alle werkdagen tijdens de kantooruren)

maar vooral omwille van het onderwerp: 
een militant in actie. Te vaak werd er in 
het verleden vergeten dat de politiek in 
de eerste plaats gedragen wordt door 
de militanten en niet door politicasters. 
Daarom deze hulde aan 
de kleine man, die on-
danks vernederingen, 
repressie en tegenwer-
king bleef vasthouden 
aan zijn Vlaamse ide-
aal. Niet voor niets heb 
ik dit boek opgedragen 
aan alle Vlaamse Bewe-
gers: die van gisteren, 
vandaag en natuurlijk 
ook morgen…

Hebt u met het schrij-
ven van deze stadsgids 
pionierswerk verricht? 
Bestond een dergelijk 
werk binnen de Vlaam-
se Beweging nog niet?

Of dit pionierswerk is, weet ik eerlijk ge-
zegd niet. Wat ik wél weet, is dat er tot 
op de dag van vandaag niets is verschenen 
over Antwerpen dat vergelijkbaar is. Zo 
weet ik bijvoorbeeld dat het Bormshuis 
een tijd geleden nog de brochure Vlaamse 
figuren op het Schoonselhof - Wandelen 
langs Vlaams funerair erfgoed heeft uit-
gegeven. Ongetwijfeld een loffelijk initi-
atief, maar mijn stadsgids gaat veel ver-
der. Dit boek bevat niet alleen een stevige 
inleiding over de relatie tussen de stad 
Antwerpen en de  Vlaamse Beweging, 
maar ook vijf uitgestippelde wandelingen, 
die gaande van ’t Eilandje tot de Jan Van 
Rijswijcklaan, een groot deel van het Ant-
werpse grondgebied bestrijken.

Mogen we dan nog andere stadsgidsen 
verwachten? 

Als het aan mij ligt wel, want ik denk dat 
hiermee niet alleen een gat in de markt 

voor cultuurhistorische 
gidsen wordt opgevuld, 
maar dat er bovendien wel 
degelijk belangstelling 
bestaat voor dergelijke 
publicaties. Momenteel 
leg ik de laatste hand aan 
In Vlaanderens velden… 
Drie historische verken-
ningen langs het IJzer-
front ’14-‘18, dat zeker 
in de aanloop naar het 
grote herdenkingsjaar 
2014 meer dan op zijn 
plaats zal zijn. Het zou 
interessant zijn mocht 
dit project de stimulans 
zijn om als het ware een 
hele reeks van dergelij-

ke gidsen Vlaams bewegen... uit te geven. 
Ik heb in ieder geval nog plannen voor een 
gids van Brussel, Gent, de Kempen en… 
Frans-Vlaanderen. 
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Vlaams parlementslid Johan Deckmyn en kamerlid Tanguy Veys 
overhandigen burgemeester Cengiz Pala een Vlaamse leeuwenvlag

naar aanleiding van hun bezoek aan Emirdag.
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 Vlaams Belang Gent 
op offi cieel bezoek in 
Turkije

Buitenland

In december vorig jaar startte het 
Vlaams Belang een opvallende remi-
gratiecampagne met als doelgroep de 

Gentse Turken. Het is de bedoeling om te 
pleiten voor remigratie van Turken naar 
hun streek van herkomst en hen er tevens 
op te wijzen dat zelfs de Turkse overheid 
hiervoor vragende partij is. De Gentse 
Turken komen bijna allemaal uit Emirdag 
en omstreken. Daarom bracht een kleine 
delegatie van het Vlaams Belang Koepel 
Gent in november, ter voorbereiding van 
deze campagne, een werkbezoek aan An-
kara en Emirdag.

Offi cieel bezoek
Vlaams parlementslid Johan Deckmyn en 
kamerlid Tanguy Veys hielden er een plei-
dooi voor remigratie en lichtten er ook hun 
standpunt tegen de toetreding van Turkije 
tot de Europese Unie toe. 

Op het vlak van remigratie vond het 
Vlaams Belang een welwillend oor bij de 
voorzitter van de commissie Buitenlandse 
Zaken van het Turks parlement, Volkan 
Bozkir. Die stelde dat het bezoek van het 
Vlaams Belang erg interessant was en dat 
“we moesten onderzoeken of er mogelijk-
heden zijn om samen te werken inzake 
alternatieve oplossingen voor de Turkse 
gemeenschap in België.” Ook de burge-
meester van Emirdag, Cengiz Pala, was 
ter zake vragende partij.

Gezien de spectaculaire groei van de 
Turkse economie, met cijfers tussen acht 
en tien procent, is remigratie nu al een re-
aliteit. Volgens statistieken van het Turkse 
ministerie van Buitenlandse Zaken zouden 
in 2009 enerzijds 35.000 Turken die in 
Duitsland leefden teruggekeerd zijn, even-
als 4.600 Duitsers van Turkse afkomst. 
Anderzijds zouden in datzelfde jaar 27.000 

Op een persconferentie eind november 2011 lichtte Vlaams Be-
lang Koepel Gent, bij monde van Koepelvoorzitter Johan Deck-
myn, de resultaten van een offi cieel bezoek van de partij aan 
Ankara en Emirdag toe. 

39
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Turken naar Duitsland geëmigreerd zijn. 
De netto balans is dus bijna 13.000. Voor 
België zijn geen cijfers beschikbaar, maar 
de evolutie is naar alle waarschijnlijkheid 
gelijklopend.

De Turkse economische groei zorgt er dus 
voor dat de Turkse overheid wel degelijk 
vragende partij is voor gerichte remigratie. 
Men zoekt 
immers (ge-
s c h o o l d e ) 
werknemers 
om die groei 
te ondersteu-
nen en de 
Turken uit 
Europa zijn 
hiervoor na-
tuurlijk de 
eerste optie.

Het stand-
punt van het 
Vlaams Be-
lang over de toetreding van Turkije tot de 
EU vond uiteraard geen instemming bij 
de voorzitter van de Turkse commissie 
voor EU-zaken, Mehmet Tekelioglu. Toch 
voerde de Vlaams Belang-delegatie rond 
dit thema een interessante gedachtewisse-
ling met de commissieleden.

Emirdag heeft je nodig!
Het bezoek van het Vlaams Belang was 
een heus mediagebeuren in Turkije met 
tientallen krantenartikels en nationale ra-
dio- en televisiebelangstelling. De pers-
focus lag helemaal op de komende remi-
gratiecampagne voor de Gentse Turken 
onder de titel ‘Emirdag heeft je nodig!’, 
met pamfl etten en affi ches in de betrokken 

Gentse wijken. Ook in Gent was er heel 
wat persbelangstelling (kranten en de regi-
onale omroep AVS) voor dit opmerkelijk 
initiatief.

Minder gelukkig waren de Gentse poli-
tici van Turkse afkomst. Zij trokken in de 
Turkse pers (opvallend genoeg niet in de 
Vlaamse!) hevig van leer tegen het feit dat 

een Vlaams 
Belang-de-
legatie of-
fi cieel ont-
vangen kon 
worden door 
het Turkse 
p a r l e m e n t 
én de burge-
meester van 
Emirdag. De 
zwaarste uit-
haal kwam 
van de 
Gentse SP.a-
schepen Re-

sul Tapmaz. Hij reageerde heel fors in de 
Turkse pers. Hierbij ging hij zwaar over 
de schreef door te stellen dat het Vlaams 
Belang de Turken in Gent “rioolratten” 
noemt. Hij verklaarde: “De ontvangst van 
vulgaire extremisten in Emirdag heeft ons 
verdriet gedaan”.

Hij beweerde verder dat het Vlaams Be-
lang een partij is “die varkenskoppen in 
onze moskeeën heeft gegooid.” Nog vol-
gens deze Turkse schepen waren de dele-
gatieleden lid van een partij die sympathi-
seert met de (neo-)nazi’s die in Duitsland 
Turken levend in brand steken. En Tapmaz 
bleef maar razen: “Het Vlaams Belang 
vernedert al 50 jaar onze moeders, va-
ders, grootouders, kinderen door te stellen 
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In Turkije was er ruime persaandacht voor het bezoek.
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dat dieren gemakkelijker integreren dan 
vreemdelingen.”

Schepen Resul Tapmaz, die zich in Tur-
kije steeds vice-burgemeester van Gent 
noemt, zegt naar aanleiding van het be-
zoek van de Vlaams Belang-delegatie aan 
Turkije “verdrietig” te zijn en orakelt dat 
ook de Gentse Turken “verdrietig en ont-
goocheld” zijn. 
Opvallend is 
dat hij zijn uit-
spraken enkel in 
de Turkse kran-
ten doet en niet 
in de Vlaamse 
pers. Pech voor 
hem dat het 
Vlaams Belang 
al vrij snel op de 
hoogte was van 
zijn lasterlijke 
uitlatingen. Dit 
kan het Gentse Vlaams Belang uiteraard 
niet over zijn kant laten gaan. Intussen 
werden hierover een offi ciële klacht en 
een interpellatie in de Gentse gemeente-
raad ingediend.

Debat ontwijken
Het is opvallend dat de Vlaams Belang-
delegatie in Turkije helemaal anders werd 
behandeld dan in dit land het geval is. De 
politici in Turkije wisten heel goed voor 
welke principes het Vlaams Belang staat 
en gingen ook gretig het debat aan met 
de Gentse parlementsleden. Ze waren het 
volledig oneens met sommige Vlaams Be-

lang-standpunten, maar probeerden met 
argumenten hun visie ter zake duidelijk te 
maken.

Het is dan ook triestig om vast te stellen 
dat de Turkse politici in Gent - de ene al 
meer dan de andere - uitblinken in liegen 
en schelden. In plaats van inhoudelijk te 
argumenteren ontwijken zij het debat over 

een thema dat 
zeker en vast 
actueel is. Het 
is ook niet ver-
wonderlijk dat 
een SP.a-sche-
pen in deze de 
kroon spant. 
Het merendeel 
van de Turkse 
kiezers in Gent 
(10 procent van 
het electoraat!) 
stemt immers 

socialistisch. Het Vlaams Belang verklaar-
de op zijn Gentse persconferentie heel 
duidelijk dat het niet mikt op het Turkse 
electoraat, maar dat het wel verwonderd 
is over het feit dat de (overwegend con-
servatieve) Turken in Gent stemmen voor 
een partij die voorstander is van progres-
sieve standpunten zoals het legaliseren van 
drugs en homoadoptie.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
zicht kiezen de socialisten dus voor de 
vlucht vooruit en ontwijken ze het debat 
via lasterlijke scheldpartijen in de Turkse 
pers… 

Meer info en een beeldverslag van het bezoek van de Gentse Vlaams Belangdelegatie 
aan Turkije vindt u op: www.vlaamsbelanggent.org/4/391/

een thema dat 
zeker en vast 
actueel is. Het 
is ook niet ver-
wonderlijk dat 
een SP.a-sche-
pen in deze de 
kroon spant. 
Het merendeel 
van de Turkse Delegatieleden Tanguy Veys, Steven Creyelman, 

Johan Deckmyn, Ortwin Depoortere en
Olaf Evrard bij hun bezoek

aan het Turks parlement in Ankara.

VBM 2012-01.indd   41 16/12/11   11:19



4242

 Neen

Minister van Inburgering
Geert Bourgeois heeft een actieplan
voor Roma-zigeuners opgesteld. Het

plan voorziet de aanstelling van 15
stewards om de Roma te begeleiden
en “hygiëne- en voedingsregels” aan

te leren. Het plan is niet nieuw: de
N-VA-minister uitte eerder al de
wens om vrijwilligers in te zetten
om immigranten te ‘coachen’ bij
hun inburgeringsproces. Van een
afdwingbaar inburgeringsbeleid is

echter nog steeds geen sprake. Het
inburgeringsprogramma van Bourgeois

blijft zeer vrijblijvend, en van een
bindend inburgeringsexamen is al

helemaal geen sprake. 
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 Ja

Filip Dewinter wil niet weten van
een actieplan, maar pleit voor
een terugkeerplan voor Roma

zigeuners. “De Roma horen hier
niet thuis, zijn hier niet welkom en

moeten terugkeren naar hun landen
van herkomst”, aldus de Vlaamse

fractieleider. Het pamperbeleid van
de Vlaamse regering zorgt duidelijk
voor een aanzuigeffect. Het is geen

toeval dat er in Nederland nauwelijks
8.000 en in Duitsland slechts 6.000

Roma verblijven, terwijl dit er bij
ons niet minder dan 30.000 zijn. Het

Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding kondigde

onmiddellijk aan een onderzoek te
voeren naar de uitlatingen van

Filip Dewinter. Het Vlaams Belang
laat zich echter niet intimideren

en blijft pleiten voor een kordaat
immigratiebeleid!

43
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U bent
Gebeten door de politiek,

vlot, creatief en goed gebekt?

Dan bent u misschien de

Vrijwilliger (M/V)

die wij zoeken voor

presentatie, interviews en reportages

Stuur uw gemotiveerde kandidatuur, met foto, naar
Nationalistische Omroep Stichting

t.a.v. Ludo Leen
Madouplein 8 bus 9

1210 Brussel

Kandidaten die weerhouden worden,
ontvangen een uitnodiging voor een gesprek en auditie.
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Zogezegd

“België is zoals een student die steeds mikt op een rapport van 50 procent en deli-
beratie. En dan heel hard schrikt als hij zakt. Wie wil zeker zijn dat hij een voldoende 
haalt, moet mikken op een resultaat van 70 tot 75 procent. Dit land mist ambitie en 
verliest steeds meer terrein tegenover de sterkere landen.”

Geert Noels, Econoom bij Econopolis,
in De Standaard, 28 november 2011

“Wallonië leeft boven zijn stand, maar zal amper verarmen en de kosten worden 
verhaald op Vlaanderen. Brave mensen, die Vlamingen…”

Louis Verbeke, voorzitter van de Vlerick Management School,
in De Tijd, 29 november 2011

“Advocaten toegewezen aan asielzoekers met manifest ongeloofwaardige asielrela-
zen moeten de moed hebben neen te zeggen tegen de sirenezang van “de punten” 
en moeten adviseren dat terugkeer naar het land van herkomst de enige juiste en 
wettelijke beslissing is. Speculeren op regularisatie is manifest illegaal.”

Advocaat Anthony Godfroid
op deredactie.be, 7 december 2011

Zoveel euro staat elke belastingbetaler borg 
voor de fi nanciële sector. Een cadeautje dat 
Yves Leterme ons naliet na de overname van 
de restbank van Dexia.
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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!

 Vlaams Belang op 
Twitter en Facebook

Bent u nog geen fan van onze partij 
op Facebook? Of kent u nog vrienden 
die zich willen aanmelden op onze 
fanpagina? Bezoek dan snel 

www.vlaamsbelang.org/facebook

Uiteraard is onze partij ook actief op 
Twitter. U kan onze pagina bereiken via 
www.vlaamsbelang.org/twitter
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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

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.
ZATERDAG 7 JANUARI

AARSCHOT. Nieuwjaarsre-
ceptie met B. Valkeniers in 
zaal Schuttersveste, Langestr. 
34, Rillaar om 19u. Org.: VB 
Regio Leuven. Inl.: J. Meulepas, 
016/20.43.01.
ZONDAG 8 JANUARI

LEOPOLDSBURG. Nieuwjaars-
receptie met G. Annemans 
en L. Vissers in Parochiezaal, 
Beringsestwg. 15, Heppen van 
14 tot 18u. Org.: VB Leopolds-
burg-Heppen. 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.
GENT. Koffietafel Sluizeken-
Muide-Meulestede-Afri-
kalaan-Tolhuis-Ham met J. 
Deckmyn in De Buurtloods, 
Patrijsstr. 10 om 14u. Org.: VB 
Gent/wijkwerking Muide. Inl.: J. 
De Rynck, 0495/60.82.16.
VRIJDAG 13 JANUARI

BEVEREN. Nieuwjaarsre-
ceptie met B. Pas in OC De 
Boerenpoort, St-Elisabethstr. 
31A, Melsele om 20u. Inl.: J. 
Schelfhout, 0475/69.97.26.
LOKEREN. Nieuwjaarsrecep-
tie met M. Dillen in café Den 

Jives, Markt 20-21 om 20u. Inl.: 
P. De Nutte, 09/348.38.86.
MEISE. Nieuwjaarsreceptie 
met J. Noens en B. Laeremans 
in ‘t Moment van Meise, Brus-
selsestwg. 40 om 19.30u. Org.: 
VB Meise, Kapelle-op-den-Bos, 
Londerzeel en Wemmel. Inl.: J. 
Noens, 0474/52.13.47.
ZATERDAG 14 JANUARI

SCHOTEN. Glühweinstand op 
de zaterdagmarkt t.h.v. het 
oud politiekantoor, Gelmelenstr. 
van 9 tot 13u. Org.: VBJ Schoten. 
Inl.: G. Peeters, 0497/35.66.96.
HAMME. Nieuwjaarsreceptie 
met J. Van Hauthem in café de 
Bierhoeve, Kaaldries 162 om 
20u. Org.: VB Hamme en Waas-
munster. Inl.: H. Van den Broeck, 
0496/51.74.61.
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie 
in café ‘t Amusement, Markt-
plein om 20u. Inl.: V. Everaet, 
055/42.41.07. 
ZONDAG 15 JANUARI

BORNEM. Nieuwjaarsont-
bijt met A. Van dermeersch 
in Gemeenschapshuis, Luipe-
gem, Branst. Org.: VB Klein-
Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75.
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.

OOSTENDE. Nieuwjaarsre-
ceptie met J. Van Hauthem 
in RYCO Jachtclub, Dr. E. Mo-
reauxlaan 2 om 11u. Org.: VB 
Regio Middenkust. Inl.: Regio-
secr., 059/80.80.81.
NINOVE. Nieuwjaarsrecep-
tie met F. De Man in Buurthuis 
De Palieter, Smid Lambrecht-
str., Outer om 14u. Inl.: P. 
Schietecat, 0477/82.53.12.
VRIJDAG 20 JANUARI

ANTWERPEN. Gespreks-
namiddag over het Mec-
cano plus-tracé met Manu 
Claeys (stRaten-generaal) in 
OCJVM, Van Maerlantstr. 14 
om 14u. Inl.: N. De Wilde, 
0484/68.18.64.
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.
LENNIK. Nieuwjaarsreceptie 
met J. Penris in zaal Classics, 
F. Van der Steenstr. 120 om 
19.30u. Org.: VB Regio Halle 
ism afd. Lennik. Inl.: F. Roose-
laers, 0476/92.81.84. 
ZONDAG 22 JANUARI

GENT. Nieuwjaarsreceptie 
in Biljarthuis, Morekstr. 609, 
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Wondelgem van 11 tot 13u. 
Org.: VB koepel Gent. Inl.: J. 
Deckmyn, 0476/26.97.38.
TEMSE. Nieuwjaarsreceptie 
met G. Annemans in café De 
Sportvrienden, Gasthuisstr. 35 
van 11 tot 13u. Inl.: S. Rombaut, 
0477/39.89.31.
OVERIJSE. Voordracht: ‘Geen 
Turkije in de EU - Stop 
massa-immigratie’ met P. 
Claeys in zaal Ter IJse, Stations-
str. 4 om 11u. Inl.: W. Cam-
maerts, 0479/92.04.49. 
VRIJDAG 27 JANUARI 

DILBEEK. Nieuwjaarsre-
ceptie met J. Pison en K 
Slootmans in kasteel La Motte, 
Lumbeekstr. 20, St-Ulriks-
Kapelle om 19.30u. Inl.: D. Van 
Lierde, 0485/69.31.66.
ZATERDAG 28 JANUARI

ZANDVLIET. Start campagne 
‘Drugs een brug te ver’ in 
zaal Oos Mej, Spaansemolen-
str. 47. Org.: VB BeZaLi. Inl.: A. 
Bosmans, 0486/87.58.83.
DEURNE. Nieuwjaarsrecep-
tie in café Great Old, Ter Hey-
delaan 280 om 14u. Inl.: J. Van 
Wesembeeck, 0477/20.86.06.
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. Nieuwjaarsre-
ceptie met W. Wienen in hotel 
De Spiegel, Hoek Stationsstr.-
Grote Markt om 20u.
VILVOORDE. Nieuwjaars-
receptie met F. De Man en 
I. Moysons in Magic Bowl, 

B. Valkeniers in café Nieuw 
Park, Kerkhofstr. 569 om 11u. 
Inl.: H. Verreyt, 0496/53.31.38.
VRIJDAG 17 FEBRUARI

ZELZATE. Kennismakings-
drink in Café Markt 19, Grote 
Markt 19 om 19.30u. Inl.: P. De 
Roo, 0486/75.13.40.
ZATERDAG 18 FEBRUARI

HASSELT. Kaas- en wijn-
avond in Zaal Elckerlyc, 
Pastorijstr. 4, St-Lambrechts-
Herk om 17u. Inl.: Regiosecr., 
011/23.33.49.
ZATERDAG 25 FEBRUARI

STEENOKKERZEEL. Spag-
hetti-avond in Parochiezaal, 
Billaststr. 35, Hummelgem 
om 17u. Inl.: I. Moysons, 
0473/42.59.94.
ZONDAG 26 FEBRUARI

NAZARETH. Aperitiefge-
sprek over verBrusseling 
met B. Laeremans in CC De 
Zwaan, Dorp 2 om 9.30u. 
Inl.: W. Van Den Kerckhove, 
09/385.61.12.

AAnkondigingen 
voor het 

februArinummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
10 jAnuAri 2011

Leuvensestwg. 331 om 18.30u. 
Org.: VB kanton Vilvoorde. Inl.: 
Regiosecr. 02/253.38.27. 
ZONDAG 29 JANUARI

ZWIJNDRECHT. Nieuwjaars-
receptie met F. Dewinter 
in café Borrelbabbel, Statie-
str. van 10 tot 12u. Org.: VB 
Zwijndrecht-Burcht. Inl.: G. Van 
Criekinghe, 0496/22.35.26.
LOVENDEGEM. Nieuw-
jaarsreceptie in café Family, 
Kasteeldreef 14 van 11 tot 
13u. Org.: VB Lovendegem-
Vinderhoute. Inl.: G. Neirynck, 
0475/55.67.88.
OOSTERZELE. Nieuwjaars-
receptie in café Tower Pub, 
Dorp 32 om 11u. Inl.: M. Pare-
wijck, 0498/77.91.13.
RONSE. Nieuwjaarsreceptie 
met E. Tack in St. Sebastien, St. 
Pietersnieuwstr. 36 om 11u. Inl.: 
P. Eerdekens, 0497/93.62.00.
TURNHOUT. Nieuwjaarsre-
ceptie met G. Annemans en 
B. Pas. Org.: VB Turnhout, Oud-
Turnhout en Vosselaar om 11u. 
Inl.: L. De Heldt, 014/41.77.27.
ZATERDAG 4 FEBRUARI

MERKSEM. Nieuwjaarsre-
ceptie in zaal Bart om 14u. 
Inl.: B. Hulstaert, 03/645.46.67. 
WILRIJK. Breugelavond 
in zaal Millennium (SK Wil-
rijk) om 20u. Inl.: L. Rochet, 
0486/06.30.81.
ZONDAG 5 FEBRUARI

BORGERHOUT. Worsten-
brood en appelbollen in 
zaal Gitschotel, L. Van Bercken-
laan 179. Org.: VB Berchem. 
Inl.: J. Goris, 03/281.51.58.
BOOM. Nieuwjaarsdrink met 
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Ria Corthouts
Lummen

Albert Van den Bogaert
Rumst

Freddy Byttebier
Deerlijk

Piet Imandt
Ronse

Nadia Hens
Stal

Oplossing vorige maand: hoepelrok

Stuur uw oplossing voor 10 januari 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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een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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Het Vlaams Belang
wenst u en uw familie

een gezond en strijdbaar

2012
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