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Onlangs verscheen een nieuwe 
universitaire studie die weer-
gaf in welke mate politieke 

partijen in de media aan bod komen. 
Het zal u wellicht niet verbazen dat het 
Vlaams Belang de laagste score haalde. 
Bovendien bleken berichten over onze 
partij vaak negatief beladen. 

Waarom ons de toegang tot de me-
dia systematisch wordt ontzegd, werd 
recentelijk mooi verwoord door pro-
fessor Politieke Wetenschappen Marc 
Hooghe toen hij het had over de be-
richtgeving betreffende de stijging van 
de koninklijke dotaties: “Twee weken 
geleden werd de interventie van het 
Vlaams Belang hierover volstrekt ge-

negeerd door de pers omdat alles wat 
van die partij komt, door de journa-
listen per defi nitie wordt beschouwd 
als poujadistische kletspraat. Als twee 
weken later een politicus van de N-VA 
met exact hetzelfde verhaal afkomt, dan 
krijgt dat wel automatisch aandacht op 
de voorpagina’s.” Nagels met koppen.

Voorts is het treffend dat dezelfde pers 
die zwaar uithaalt naar de ongelijke 
toegang tot de media in Italië, Hongarije 
of Rusland er in eigen land medeplichtig 
aan is. 

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 "Poujadistische kletspraat"

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Hoop doet leven

Analyse www.vlaamsbelang.org

We zegden het hier eerder 
reeds: in Vlaanderen wordt 
onvoldoende beseft dat 
er bezuiden de taal-
grens wel degelijk 
rekening wordt 
gehouden met 
het einde van 
België. Het 
besef dat dit 
land zich in het 
eindstadium van 
zijn ziekte bevindt, 
groeit er zienderogen, 
en is nu reeds richtinggevend 
voor hun politieke handelen.

In een terugblik op het afgelopen poli-
tieke jaar merkte De Standaard op dat 
het einde van België tijdens de ander-

half jaar aanslepende regeringsformatie 
altijd in het achterhoofd heeft gezeten. 
Het ‘Plan B’ mag dan al niet expliciet ter 
sprake zijn gekomen aan de onderhande-
lingstafel, op partijbureaus en tijdens bila-
terale gesprekken was dat des te meer het 
geval. De krant herinnerde in dat verband 
onder meer aan de zomer van 2010, toen 

vooraanstaande Franstalige socialisten tij-
dens hun ontmoetingen met de CD&V-top 
erg openlijk over deze optie praatten. Dat 

deden ze overigens niet alleen 
achter de schermen. Het vol-

staat ter zake te verwijzen 
naar de opeenvolgende 

publieke verklaringen 
van verschillende PS-
boegbeelden - waar-
onder Onkelinx, 
Waals minister-pre-
sident Demotte en 
Jean-Claude Mar-

court, de nummer twee 
van de PS in de Waalse 

regering - dat de Franstali-
gen rekening moeten houden 

met het einde van dit land én dat 
ze zich daarop moeten voorbereiden.

Toekomst zonder 
Vlaanderen
Interessant was ook de opiniebijdrage van 
Béatrice Delvaux die midden januari in 
De Standaard verscheen. Volgens de voor-
malige hoofdredactrice van Le Soir zijn 
“hooggeplaatste Walen in beweging geko-
men om een toekomst zonder Vlaanderen 
én zonder Brussel voor te bereiden”, het 
zogenaamde ‘Plan W’. Deze beweging 
vindt haar oorsprong in de overtuiging 
die de voorbije maanden ingang heeft 



Onrecht-
vaardig

Een 40-jarige loopbaan, een verho-
ging van de pensioenleeftijd, de uit-
doving van de hypothecaire lening, 

een verhoging van taksen, accijnzen en 
energieprijzen. Veel goed nieuws kregen 
we de jongste maanden niet te horen.

Hoewel de modale burger bereid is zijn 
steentje bij te dragen om ons sociaal sy-
steem in leven te houden, stoort hij zich 
mateloos aan de onrechtvaardigheden die 
datzelfde systeem mogelijk maken. Pensi-
oenen die worden uitbetaald aan mensen 
die nooit een voet in het land hebben ge-
zet, kinderbijslagen voor kinderen in het 
buitenland, wachtuitkeringen voor alloch-
tone schoolverlaters, opvang en bijstand 
voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De 
lijst is lang, de ontsteltenis groot. 

Uit berekeningen die kamerlid Filip De 
Man maakte blijkt dat de jaarlijkse kost 
van niet-Europese vreemdelingen in-
tussen is gestegen tot bijna 3,5 miljard. 
Wanneer we ook de financiële kost van 
de ‘nieuwe Belgen’ in rekening brengen 
levert dat een globale som op van niet 
minder dan 7,67 miljard euro. Onze niet 
aflatende kritiek is dus allesbehalve inge-
geven door een of ander vijandsdenken. 
Het gaat om de fundamentele principes 
van rechtvaardigheid die met de voeten 
worden getreden.

De redactie
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gevonden bij de Franstaligen: “België is 
alleen maar voorlopig gered. Men moet 
zich voorbereiden op de volgende stap.” 
Die wetenschap lijkt ondertussen ook te 
zijn doorgedrongen tot iemand als Thierry 
Bodson, voorzitter van de Waalse socia-
listische vakbond FGTB die, naast andere 
vooraanstaande PS’ers, wordt genoemd 
als lid van een denktank die zich buigt 
over de Waalse toekomst. Zelfs iemand als 
Jean Marc Nollet (Ecolo) zou ondertussen 
steeds meer de regionalistische toer op-
gaan, aldus nog Delvaux.

Het Waalse voorbeeld
Hoe men het ook draait of keert: stilaan 
wordt voor iedereen duidelijk dat België 
geen land (meer) is, maar een toestand. Een 
toestand van voorbijgaande aard. Dat steeds 
meer Walen het einde van België niet lan-
ger als een doemscenario zien, is een evo-
lutie die we alleen maar kunnen toejuichen. 
Een spijtige vaststelling blijft evenwel dat, 
terwijl in het Franstalige landsgedeelte de 
splitsing wordt voorbereid, men in Vlaan-
deren nog nergens staat. De Vlamingen 
sidderen en beven wanneer de woorden 
‘Plan B’ nog maar worden uitgesproken. 
De Franstaligen zijn er  al geruime tijd en 
zonder enige gêne mee bezig. Het wordt 
dan ook de hoogste tijd dat de Vlaamse po-
litieke klasse ontwaakt uit haar winterslaap 
en het Waalse voorbeeld volgt. 
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www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Bierbonus

Er lijkt maar geen einde te komen aan de politieke 
graaicultuur. De socialisten staan daarbij traditiege-

trouw op de eerste rij (Luc Van 
den Bossche, Chokri Mahas-
sine, Steve Stevaert), maar 

ook Jean-Luc Dehaene laat 
zich niet onbetuigd. On-
langs raakte bekend dat 
Dehaene bij brouwerij 
AB InBev een bonus 

mocht opstrijken van 
3,3 miljoen euro. Dat zorg-
de bij de publieke opinie 

voor een storm van verontwaardiging. De Belgische 
loodgieter ligt daar wellicht niet wakker van, maar het 
gewezen ACW-boegbeeld is - ook in eigen rangen - 
wel van zijn voetstuk gevallen. 

Luxeproduct

111.000 Vlamingen kun-
nen hun energiefactuur niet 
langer betalen. Vorig jaar 
werden nog eens 8500 ge-
zinnen gedumpt door hun 
energieleverancier. Het 
aantal gezinnen dat in de problemen komt, wordt 
steeds groter. De regering staat erbij en kijkt ernaar. 
Intussen heeft de socialist Johan Vande Lanotte wel 
aangekondigd dat hij de prijs van een pintje bier aan 
banden wil leggen, maar in de energiesector lijkt dat 
niet te kunnen. De hoge distributiekosten, torenho-
ge taksen en een ondoordacht subsidiebeleid voor 
‘groene’ energie doen de modale gebruiker de das 
om. Energie dreigt een luxeproduct te worden.  

Taalwet = 
vodje

De kersverse staats-
secretaris voor Ambte-
narenzaken was amper 
ingezworen of hij liet 
weten dat topambte-
naren voortaan een 
taalexamen zouden 
moeten afl eggen. Dat 
was buiten de Franstali-
gen gerekend. Hoewel in 
het voorstel alleen over 
“functionele” tweeta-
ligheid wordt gespro-
ken en niet eens over 
“grondige” tweetaligheid, 
schoten PS en MR het 
direct af, want “dat staat 
niet in het regeerak-
koord.” Kan best zijn, 
maar de tweetaligheid 
van topambtenaren staat 
wel in de wet.  Al bleef 
die wet van 2002 jaren 
dode letter. Het furieuze 
protest toont aan dat 
nogal wat Franstaligen 
eigenlijk op een stoel 
zitten waar ze eigenlijk 
niet horen te zitten. 
De Vlaamse vraag om 
de bestaande taalwet-
ten toe te passen, leidt 
meteen tot een fi kse rel. 
Nee, België is nog niet 
gered… Gelukkig.  
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Op de avond van 10 december 2001 werd het 
laatste programma van de Nationalistische Omroep 
Stichting uitgezonden. De jaren voordien waren de 
uitzendingen van de NOS - met gemiddeld 160.000 
kijkers - uitgegroeid tot de best bekeken uitzen-
dingen voor politieke partijen. Daarom moesten ze 
ook van de buis. Of zoals Siegfried Bracke destijds 
zei: “Dewinter kon ongestoord zijn mening verkon-
digen in die uitzendingen van 
de NOS. Dat was al een re-
den op zich om de Derden af 
te schaffen.” Het Vlaams Belang 
knoopt terug aan met de tra-
ditie en pakt nu uit met een 
eigen politiek journaal. 
Maandelijks, op onze 
nationale webstek.  Wie 
de buik vol heeft van de 
mediaboycot en censuur, 
weet wat hem/haar te doen 
staat. Kijken is de boodschap.

Dotaties
koningshuis

‘Iedereen zal offers 
moeten brengen om uit 
de crisis te geraken.’ Zo 
klonk het vermanend in 
de jaarlijkse kerstbood-
schap van de koning. Het 
plebs, bedoelde Albert. 
Want de dotatie voor 
de leden van de ko-
ninklijke familie zou dit 
jaar met 423.000 euro 
stijgen tot 14,3 miljoen 
(+ 3 procent).  Vlaams 
Belang-Kamerlid Barbara 
Pas gooide de cijfers op 
tafel, maar de N-VA ging 
met de pluimen lopen én 
met de media-aandacht. 
Waarop de regering 
haastig liet weten dat het 
om een ‘vergissing’ ging. 
De dotaties worden nu 
bevroren en de koning 
wil wat renovatiewerken 
aan het paleis ‘uit eigen 
zak’ betalen. Dat mag 
ook wel. Die poppenkast 
heeft ons al geld genoeg 
gekost. 

Islamextremisme

Het islamextremisme is in België 
aan een opmars bezig. Dat 
blijkt ook uit het rapport van 
de Staatsveiligheid. De acties van 
Sharia4Belgium werden of worden doorgaans 
nog afgedaan als puberale provocaties, maar 
intussen werd bij een van de leden wel een kalasjni-
kov aangetroffen. En dus is er wel meer aan de hand. 
De groepering evolueert van een groep van extre-
mistische gelovigen naar (potentiële) jihadstrijders, 
die actief terreurorganisaties steunen of zelf willen 
overgaan tot geweld. Waakzaamheid is geboden. En 
voorkomen beter dan genezen…
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Roel De Leener 
over TAK en het 

communautair akkoord
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 Het taalgeweten van de 
Vlaamse Beweging

Vraaggesprek

Positieve dwarsheid. Zo kunnen we het Taal Aktie Komitee dat 
40 jaar geleden, te midden van het communautaire gewoel en 
in volle verkiezingsstrijd ontstond, het best omschrijven. TAK-
woordvoerder Roel De Leener leidt ons door de geschiedenis 
van de vereniging.

Kan u - voor wie het nog nodig mocht 
zijn - TAK kort voorstellen?

Het Taal Aktie Komitee is, zoals de naam 
al laat vermoeden, een actiegroep werk-
zaam rond de taalproblematiek. Die taal-
problematiek is slechts mogelijk door het 
bestaan van de Belgische staat. En het be-
strijden van taalproblemen is op zich dan 
zeker verdedigbaar, maar die problemen 
zijn eigenlijk niet meer dan symptomen. Je 
moet de kwaal zelf gaan bestrijden en dus 
proberen we alles wat België kan verzwak-
ken uit te spelen. Communautair Aktie 
Komitee ware wellicht een juistere naam 
geweest maar om evidente redenen hielden 
we het op TAK.

Waaruit bestaat precies de TAK-wer-
king en tot welk publiek richten jullie 
zich?

Het TAK is zeker geen typische ledenver-
eniging… we hebben zelfs geen leden. De 
hele werking van TAK draait rond actie-

voeren. Opvolgen van dossiers, uitwerken 
en voeren van acties en alles wat daarvoor 
nodig is. Af en toe wordt er eens een acti-
viteit georganiseerd om de banden tussen 
de actievoerders wat te smeden maar ver-
wacht van ons echt niet de typische leden-
activiteiten die je elders vindt.

Het publiek waartoe wij ons richten is heel 
divers. Sommigen kunnen financiën aanle-
veren, anderen komen creatief uit de hoek 
en nog anderen staan liever op het terrein. 

We willen zowel de man in de straat als de 
man in de Wetstraat bereiken. De ene pro-
beren we te sensibiliseren, de andere pro-
beren we te beïnvloeden. Het spreekt voor 
zich dat persaandacht hierbij cruciaal is. 
We durven met onze acties dan ook al eens 
uit de band te springen. Iets spectaculairs, 
ludieks of zelfs stout… het kan allemaal. 
Precies die onvoorspelbaarheid houdt ons 
interessant.

Slagen jullie er in om geregeld ‘vers 
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Vraaggesprek

bloed’ aan te trekken? 

De vijver waarin wij kunnen vissen, is na-
tuurlijk niet heel groot. Men moet Vlaams-
gezind zijn en men moet er ook nog eens 
voor op straat durven komen. Actievoeren 
vergt zeker ook enige moed en zelfopof-
fering. Desondanks slagen wij er vrij goed 
in om actievoerders aan te spreken ook al 
doen we daarvoor weinig moeite. Voor een 
actiegroep bestaat er geen betere reclame 
dan actie te voeren.

In 2012 viert TAK zijn 40ste verjaardag. 
Hoe kijkt u op de voorbije periode te-
rug? 

Toch wel met enige fierheid. De dossiers 
waarop België de voorbije 40 jaar beefde, 
werden in grote mate door TAK bespeeld 
of aangebracht. De Voer is er zo één. Ook 
BHV. Wij waren er al mee bezig toen de 
mensen nog dachten dat BHV een wel 
heel groot uitgevallen cupmaat betrof. Hoe 
groot die onwetendheid wel was, bleek 
trouwens ook uit een anekdote uit die eer-
ste BHV-jaren. Een van onze actievoerders 
schilderde toen ergens vol overtuiging op 
een brug ‘Splits BHVZ’ (Brussel Halle 
Vilvoorde Zaventem). Men kan zich dat 
nu niet meer inbeelden. Het toont wel aan 

dat we met dat dossier een hele lange weg 
hebben afgelegd. Dat zo’n dossier het dan 
schopt tot wat het is, heeft dan misschien 
wel te maken met een dosis geluk zoals 
onhandige zetten van toppolitici, de steun 
van de burgemeesters, enzovoort. Maar als 
er geen dossiers naar voren worden ge-
schoven dan kunnen er ook geen dossiers 
verworden tot tijdbommen. De BHV-tijd-
bom is overigens nog altijd niet onscha-
delijk gemaakt … de “oplossing” voor het 
probleem BHV zoals nu bedacht, lost niets 
op voor de eentalig Nederlandse gemeen-
ten in Halle-Vilvoorde en vergroot het pro-
bleem voor de zes faciliteitengemeenten. 
Binnen de kortste keren ontploft de boel 
daar opnieuw.

Zit er na zoveel jaar geen sleet op de for-
mule? 

Neen, dat denk ik niet. Al moeten we ons 
natuurlijk blijven heruitvinden. Als de me-
dia evolueren, moeten wij mee evolueren. 
Wel kunnen we niet buiten het feit dat 
onze thema’s veel beter worden opgepikt 
of overgenomen door politici en media 
dan vroeger. Daarmee is het probleem nog 
niet opgelost maar onze signaalfunctie is 
daar wel soms voor een stuk overgenomen. 
Daarom zeggen dat TAK overbodig is, is 
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wel wat kort door de bocht. Het feit dat we 
de voorbije 40 jaar een hele weg hebben 
afgelegd, wil nog niet zeggen dat we de 
hele weg hebben afgelegd. We zijn er ooit 
aan begonnen om te voorkomen dat het 
Vlaams in Vlaanderen in de verdrukking 
raakt. Wie durft er anno 2012 beweren dat 
het Vlaams nergens in Vlaanderen in de 
verdrukking is? 

TAK-geschiedenis heel wat afgewandeld. 
Denken we maar aan de oprichtingsmars 
van Gent naar D’Hoppe of wandelingen 
in Schaarbeek en Voeren. We gaan al die 
wandelaars eren door nieuwe wandelin-
gen te organiseren in de zes faciliteiten-
gemeenten. Daarmee slaan we meteen een 
paar vliegen in één klap want het zijn net 
die gemeenten die het kind van Di Rupo’s 
rekening dreigen te worden.

“
Wat zijn jullie plannen voor het komen-
de jaar?

Ik denk dat we nog redelijk wat actie zullen 
voeren tegen de schijnsplitsing van BHV 
en de staatshervorming. In het najaar zijn 
er dan gemeenteraadsverkiezingen waar-
bij het altijd uitkijken is naar de resultaten 
van de Franstaligen. Er werd doorheen de 

Hoe ziet u precies de taak van TAK bin-
nen de Vlaamse Beweging?  

Elke beweging heeft ook nood aan straat-
agitatie. TAK kan daar voor een stuk het 
gat opvullen dat lobbyisten, opiniemakers 
en politici vaak openlaten. Actievoeren 
spreekt wellicht ook meer tot de verbeel-
ding van de jeugd. Die kunnen dan bij TAK 
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Vraaggesprek

hun eerste stappen binnen de Vlaamse Be-
weging zetten en zo later eventueel de Be-
weging mee vorm geven. De belangrijkste 
rol voor TAK zie ik echter als taalgeweten 
van de Vlaamse Beweging. Ik heb soms 
het gevoel dat men binnen bepaalde krin-
gen van de Vlaamse Beweging de taalstrijd 
beu is, of bekijkt als een strijd uit het verle-
den. Dat is fout, zoals wij hier in Vlaams-
Brabant dagelijks kunnen meemaken. 

Waarin verschilt TAK van andere strijd-
organisaties zoals Voorpost en de NSV?

Ik kijk niet graag naar hetgeen ons ver-
deelt. Als ik toch iets naar voor moet 
schuiven dan is het onze ideologische neu-
traliteit. Wij bespelen het communautaire 
en niets anders dan het communautaire.  
Het voordeel is dat onze boodschap zonder 
ruis wordt overgebracht. Het staat ook toe 
dat TAK een plaats is waarbinnen mensen 

van verschillende gezindten elkaar kunnen 
vinden om actie te voeren rond datgene 
wat ons bindt: het communautaire.

Hoe verhoudt TAK zich tot de partijpo-
litiek?

TAK heeft zich altijd ver weggehouden 
van de partijpolitiek. De voorbije 40 jaar 
waren voor de Vlaams-nationale partijen 
bij momenten bepaald turbulent te noe-
men. Als je dan te nauw verweven bent met 
die partijpolitiek, dan ga je mee ten onder. 
Door interne vetes of door een al te grote 
souplesse in je standpunten te moeten leg-
gen om in lijn te blijven met de partij.

Als we sommigen mogen geloven, staat 
ons zowat de grootste staatshervorming 
aller tijden te wachten, goed nieuws?

“
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“ 

Mocht het de staatshervorming geweest 
zijn die Vlaanderen nodig had, dan wel, 
maar dat is natuurlijk niet het geval. De 
hervormingen die Vlaanderen nodig heeft, 
kunnen gewoon niet meer binnen het Bel-
gische kader doorgevoerd worden.

Dit is vooral een gemiste kans. De V-par-
tijen behaalden in 2009 45 procent van de 
stemmen. Wanneer je daarbij CD&V en 
Open VLD telt, zit je tegen de 80 procent 
van de Vlaamse stemmen die minstens 
voor confederalisme zijn... en toch kom je 
uit bij een gedrocht van een staatshervor-
ming die perfect binnen de federale logica 
past. Aan de transfers gebeurt omzeggens 
niets, de responsabilisering is ruimschoots 
onvoldoende en de voornaamste bevoegd-
heden blijven federaal. Deze staatshervor-
ming heeft slechts één voordeel. Het moet 

nu voor iedereen duidelijk zijn dat we op 
onszelf aangewezen zijn en we hopen dan 
ook dat de V-partijen in 2014 de 50 pro-
cent overschrijden, waarna we zelf de Bel-
gische boeken kunnen dichtdoen.

Dan zal de N-VA wel moeten samenwer-
ken met het Vlaams Belang. Gelooft u 
dat ze daartoe bereid zijn?

Dat is de vraag van één miljoen. Er is het 
punt van de samenwerking met het Vlaams 
Belang op zich, maar waar ik me persoon-
lijk het meeste zorgen over maak is: gaat 
iedereen wel die stap durven zetten? Er 
zijn N-VA’ers waarvoor ik op dat punt 
mijn hand in het vuur durf te steken, maar 
er zijn er ook andere. 
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Architecturaal 
probleem

In het 
Europees 
Parlement 
hekelde 
Philip 
Claeys het 

Europese asiel- en im-
migratiebeleid.  Volgens 
het Europarlementslid 
kampt dat beleid met een 
architecturaal probleem. 
“De funderingen zijn 
gebarsten” aldus Claeys. 
“Zoals iedereen weet, 
worden de buitengrenzen 
van de Europese Unie niet 
daadwerkelijk en effi ciënt 
gecontroleerd.” Komt 
daarbij de invoering van 
een enkele vergunning 
voor onderdanen van der-
de landen om te mogen 
verblijven en te werken in 
een EU-lidstaat, waardoor 
het systeem nog lakser 
wordt. Philip Claeys 
pleitte er dan ook voor 
dat elke EU-lidstaat eigen 
asiel- en immigratiemaat-
regelen moet kunnen 
nemen. “Elke lidstaat heeft 
zijn eigen problemen, 
en moet dan ook eigen 
oplossingen kunnen 
aanbrengen”, 
besloot Philip Claeys. 

Grootste werklust

Naar jaarlijkse gewoonte 
publiceerde de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 
een jaaroverzicht van het 
voorbije werkjaar (2010-
2011). Hieruit blijkt op-
nieuw dat onze partij de 
meest actieve is binnen de 
Raad van de VGC.  Wanneer 
we kijken naar de plenaire 
zittingen van de VGC, stel-
len we vast dat Brussels 
Parlementslid Dominiek 
Lootens de meeste vragen 

en interpel-
laties achter 
zijn naam 
heeft staan. 
Bij Open 
VLD, dat de 
rode lan-

taarn draagt, is dat slechts 
een gemiddelde van drie 
vragen en interpellaties per 
raadslid. Lootens is ook een 
van de amper negen raads-
leden die deelnam aan alle 
stemmingen. Ook tijdens 
de voorbije legislatuur 
(2004-2009) was hij reeds 
met lengtes voorsprong het 
meest actieve raadslid Het 
Vlaams Belang kan dan ook 
enkel maar vaststellen dat 
de werklust van zijn man-
datarissen in schril contrast 
staat met de weerklank in 

bepaalde media. 

Atomium 
afbreken?

De organisatie 
Sharia4Belgium blijft het 
nieuws halen met zeer op-
merkelijke berichten, zoals 
het openlijke dreigement 
om het Atomium af te 
breken naar het voorbeeld 
van de Afghaanse Taliban 
die enkele historische 
Boeddhabeelden hebben 
vernietigd. Senator Bart 
Laeremans ondervroeg 
minister van Justitie 
Turtelboom over de 
extremistische groepering. 
Zo heeft Marokko een 
internationaal aanhou-

dingsbevel 
uitgevaar-
digd tegen 
Abu Imran, 
de leider 
van de 
organisatie, 
die in zijn 

land van herkomst nog 
een celstraf van acht jaar 
moet uitzitten.  Volgens de 
minister kan Imran niet 
uitgewezen worden, omdat 
hij de Belgische natio-
naliteit bezit. Laeremans 
pleitte er dan ook voor 
om Abu Imran via een 

Uit de parlementen
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van onze buurlanden te 
laten uitwijzen. “Het zou 
veel beter zijn mocht de 
betrokkene zijn straf in 
Marokko moeten uitzitten 
en dat wij hem hier nooit 
meer zien. Iemand die zegt 
dat de nationale monu-
menten naar Afghaans 
voorbeeld moeten worden 
vernietigd, zou in dit land 
eigenlijk persona non grata 
moeten zijn. De minis-
ter zou alles in het werk 
moeten stellen om een 
dergelijk sujet defi nitief 
van ons grondgebied te 
verwijderen, desnoods via 
een buurland”, besloot 
Bart Laeremans.

Gevangenen met 
verlof

In het kader van een aantal 
gewelddadige moordzaken 
door recidivisten vroeg 
Kamerlid Peter Logghe 
in november 2010 cijfers 
van gevangenen met verlof 

op bij ont-
slagnemend 
m i n i s t e r 
van Justitie 
De Clerck 
( C D & V ) . 
Het duurde 

iets meer dan een jaar (28 
november 2011) eer de mi-

nister een onvolledig (want 
nog geen cijfers voor 2010 
beschikbaar…) antwoord 
kon geven. Daaruit blijkt in 
elk geval dat het aantal ge-
detineerden in België dat 
penitentiair verlof of een 
uitgaansvergunning geniet, 
in de loop der jaren bleef 
stijgen. In 2005 waren er 
4446 die verlof of een uit-
gaansvergunning kregen, 
een aantal dat in 2009 op-
gelopen is tot 5999, of met 
andere woorden een stij-
ging met 35 procent. Als 
men de cijfers vergelijkt 
tussen 2008 en 2009 (van 
5114 naar 5999) dan be-
draagt de stijging op één 
jaar tijd 17,5 procent. De 
minister kon geen cijfers 
bezorgen over recidive van 
verlofgangers. Of nog maar 
eens een bewijs hoe slordig 
Justitie omspringt met haar 
‘klanten’…

Derde VRT-net

De VRT maakte recent be-
kend dat het nieuwe derde 
publieke TV-net op dinsdag 
1 mei 2012 van start gaat. 
Ketnet wordt losgeweekt 
van Canvas en wordt een 
volledig zelfstandig tv-
kanaal. Minister van Media 
Ingrid Lieten verklaarde 

enkele maanden geleden in 
het kader van de begro-
tingsbesprekingen dat het 
derde VRT-net “slechts” 4,5 
miljoen euro zou kosten. 
Filip Dewinter en Wim 
Wienen hebben hier nogal 

wat beden-
kingen bij en 
vermoeden 
dat deze 
kostprijs 
door de mi-
nister fors 

onderschat 
is. Onze 
partij is 
geenszins te 
vinden voor 
het opstar-
ten van dit 
derde VRT-kanaal. De VRT 
is immers zelfs na de grote 
besparingsoperatie van de 
voorbije jaren nog steeds 
niet fi nancieel gezond en 
kan dit op middellange 
termijn ook niet worden. 
Luxe-initiatieven, zoals het 
opstarten van een derde 
net, die alleen de bedoeling 
hebben om de concur-
rentie met de commerciële 
omroepen verder aan te 
gaan, zijn in het licht van de 
noodzaak aan een nieuwe 
Vlaamse besparingsronde 
dan ook totaal niet op hun 
plaats.
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 Vlaams Belang blijft 
trendsetter

Pensioenen

Die hervormingen voorzien onder 
andere de geleidelijke optrekking 
van de pensioenleef-

tijd. De maatregelen doen pijn 
en complete chaos heerst, ook al 
omdat de ministerpost van Pen-
sioenen al sinds 1988 in handen 
is van socialisten en omdat grote 
‘staatsmannen’ als Dehaene, Ver-
hofstadt en Leterme de hete aard-
appel jaren voor zich uit hebben 
geschoven.

Kunst- en vliegwerk
Het Vlaams Belang heeft de hervor-
mingsvoorstellen niet goedgekeurd. 
Onze kritiek op het kunst- en vlieg-
werk van de regering werd ondertus-
sen bijgetreden door de Raad van State. 
Het rechtscollege heeft ernstige bedenkin-
gen bij de ruime bevoegdheidsoverdracht  

aan de koning en de volmachten aan de re-
gering. Anderzijds 
is iedereen ervan 
overtuigd dat maat-
regelen nodig zijn 
om de leefbaar-
heid van de pensi-
oenstelsels in het 
bijzonder, maar 
ook het voortbe-
staan van onze 
sociale zeker-
heid in het al-
gemeen te vrij-
waren.
Het Vlaams 
Belang is 
voorstander 

van de 40-jarige 
loopbaan, alsook van de gelijkschakeling 

van de verschillende pensioenstelsels. De 
gepresteerde loopbaan moet centraal staan 
en niet de pensioenleeftijd.

Op donderdag 22 december legden de vakbonden zowat het 
hele land plat. Zo reden er geen treinen en nagenoeg geen bus-
sen of trams. Het vakbondsprotest in de openbare sector kwam 
er na de aangekondigde hervormingen in het pensioenstelsel.
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Eigenlijk is het simpel: wie van zijn 16 
jaar in de bouwsector aan de slag is, zoals 
er momenteel nog heel wat mensen zijn, 
kan wat ons betreft na 40 jaar effectieve 
arbeid met pensioen. Wie in het algemeen 
40 jaar actief heeft bijgedragen tot een sy-
steem, mag daar ook de vruchten van pluk-
ken. Wie kan, mag langer werken en moet 
daartoe aangemoedigd worden, maar men 
moet ook de mogelijkheden creëren, door 
bijvoorbeeld te zorgen voor een leefbare 
combinatie arbeid/gezin. 

Taboes overboord 
gooien
Mag het ook taboeloos gezegd worden dat 
het normaal is dat de mensen zich afvragen 
waarom ze moeten inleveren als ze zien op 
welke manier met het geld van onze socia-
le zekerheid gesmeten wordt door bijvoor-
beeld de buitenproportionele instroom van 
vreemdelingen? 

De Antwerpse procureur-generaal en 
advocaat-generaal bevestigden eind vo-
rig jaar nog wat het Vlaams Belang reeds 
jaren stelt, namelijk dat het aanzuigeffect 
van ons sociaal zekerheidssysteem niet 
mag onderschat worden, dat de immigratie 
zelfs totaal ontspoord is en het maatschap-
pelijke weefsel ontwricht. Het is goed dat 
ook daar in tijden van fi nanciële en econo-
mische crisis aan herinnerd wordt. 

Niemand kan overtuigd worden van de 
noodzaak langer te werken om het sy-
steem in stand te houden terwijl onze lakse 
wetgeving oneigenlijk gebruik en zelfs ge-
knoei door buitenlanders met pensioenen, 
de werkloosheidsverzekering en andere 

takken van de sociale zekerheid toelaat. 
Het is goed dat bepaalde achterpoortjes 
van sociaal misbruik gesloten worden, 
maar dan moet ook de voorpoort van im-
migratie en asiel, waarbij onze sociale ze-
kerheid massaal wordt misbruikt, stevig in 
het slot gaan. 
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De Vlaamse begroting 2012 
heeft onvoldoende rekening 
gehouden met de snelle da-
ling van de economische groei 
waarbij zelfs een recessie 
dreigt. Ze zal de volgende jaren 
ook nog eens worden gecon-
fronteerd met de onvermijde-
lijke gevolgen van het commu-
nautaire Strikakkoord. 

De voorbije weken regende het ver-
klaringen van de Vlaamse regering 
over de noodzaak van een nieuwe 

besparingsronde voor de Vlaamse over-
heid. Dit zorgde opnieuw voor de nodige 
spanningen binnen de Vlaamse Regering 
waarbij CD&V en N-VA vaak diametraal 
tegenover coalitiepartner SP.a. staan.

Tegelijkertijd zorgde de Kerstperiode 
ook voor de nodige bezinning en bijge-
volg publieke biechten en goede voorne-
mens. Minister-president Peeters stelt nu 
naar aanleiding van het debacle rond de 
Gemeentelijke Holding plotseling dat de 
Vlaamse regering bedrijven uit de financi-
ele sector geen steun meer zal geven als ze 
nadien geen zitje in het beslissingsorgaan 

 Achterhaald en virtueel

Vlaamse begroting

krijgt. Peeters verwacht er zich ook aan dat 
zijn regering in februari, bij de begrotings-
controle op Vlaams niveau, een discussie 
zal voeren over een verlaging van de mi-
nisteriële wedden. 
Ook nu weer ongetwijfeld veel geblaat en 
weinig wol. In het debat over de toekom-
stige beleidskeuzes durft overigens geen 
enkele partij een aantal heilige huisjes die 
veel middelen vergen in vraag te stellen, 
zoals onder andere de kostprijs van de im-
migratie voor de Vlaamse Gemeenschap, 
het de voorbije jaren enorm gegroeide 
cultuurbudget en het voortbestaan van het 
provinciale beleidsniveau.

Relevantie

Vlak vóór het Kerstreces werd in het Vlaams 
Parlement gedebatteerd over de Vlaamse 
begroting 2012. Fractievoorzitter Filip De-
winter vroeg zich af in hoeverre deze be-
grotingsbespreking nog wel relevant was 
gezien ze in februari volledig moet worden 
herzien bij de eerder aangehaalde begro-
tingscontrole. De voorzitter van de com-
missie Financiën en Begroting, Eric Van 
Rompuy, bevestigde dit trouwens dezelfde 
dag in de pers en rekende voor de Vlaamse 
Regering op een nieuwe besparing van maar 
liefst 400 à 500 miljoen euro waarbij hij ook 
beklemtoonde dat dus het Vlaams Regeer-
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akkoord zal moeten worden herzien.

Filip Dewinter stelde vast dat ook wat de 
noodzakelijke aanpassing van de meerja-
renbegroting betreft, naar de toekomst ver-
wezen wordt. Met name naar de opmaak 
van de begroting 2013. Alle politieke kno-
pen over de Vlaamse schatkist en het toe-
komstig beleid van deze Vlaamse Regering 
zullen worden doorgehakt in februari. De-
winter kon dan ook niet anders dan beslui-
ten met een knipoog naar de opgemerkte 
afwezigheid van de Minister-president bij 
de vorige begrotingsbesprekingen: “Mis-
schien hadden we dit jaar beter met zijn 
allen naar het Andesgebergte vertrokken. 
Wat zitten we hier eigenlijk nog te doen?” 

Factuur 
doorgeschoven
Ondertussen merkte Dewinter op dat de 
Vlaamse regering geconfronteerd wordt 
met een groeiend schuldprobleem. Vlaan-
deren is immers al een tijdje niet meer 
schuldenvrij. De directe schuld is eind 2011 

op ongeveer 7 miljard euro uitgekomen. 
Aangezien de Vlaamse Regering voor 2012 
en de volgende jaren van deze legislatuur 
uitgaat van een begrotingsevenwicht zonder 
overschotten, zal langs die weg alvast geen 
schuld worden afgebouwd. Alle heil inzake 
schuldafbouw wordt blijkbaar verwacht van 
de terugbetalingen door KBC, verhoogd 
met een fikse terugbetalingspremie (bonus). 
De effectieve terugbetaling door KBC van 
een eerste gedeelte van liefst 1,725 miljard 
euro vormt met andere woorden een crucia-
le vereiste voor de realisatie van de beoogde 
schuldafbouw.

 
En dan is er nog de PPS-schuld (publiek-pri-
vate samenwerking). Naarmate de geplande 
PPS-investeringen worden opgeleverd, zul-
len de te betalen beschikbaarheidsvergoe-
dingen de komende jaren spectaculair stij-
gen. Tijdens de periode 2010-2014 zal de 
totale PPS-kost voor de huidige Vlaamse 
Regering oplopen tot 850 miljoen euro. 
Maar de grootste PPS-factuur is gereser-
veerd voor de volgende regering. Voor de 
gehele volgende legislatuur komt het kos-
tenplaatje al op bijna 3 miljard euro. 
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U bent
Gebeten door de politiek,

vlot, creatief en goed gebekt?

Dan bent u misschien de

Medewerker (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.



21

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

Ruim baan

In maart organiseren de Vlaams Belang Jongeren 
traditiegetrouw een intensief vormingsweekend. Dit 
jaar staat deze winteracademie helemaal in het te-

ken van de Europese crisis. Ook deze keer belooft het 
een boeiende en leerrijke editie te worden. Alle leden 
tussen 15 en 36 jaar zijn welkom. Schrijf nu in, want 
het aantal plaatsen is beperkt!

In het voorjaar staat er nog iets extra op het program-
ma. VBJ bestaat 25 jaar. Een jubileum dat we niet 
ongemerkt laten voorbijgaan. Op het VBJ-lentecongres 
van zondag 25 maart blikken we graag samen met 
u terug. Op dit congres wordt niet alleen aandacht 
besteed aan de voorbije 25 VBJ-jaren, maar wor-
den meteen ook de krijtlijnen uitgezet voor de nabije 
toekomst met de aanduiding van een nieuw dagelijks 
bestuur dat de komende twee jaar onze enthousiaste 

jongeren zal leiden. 

Onze boodschap is en blijft duidelijk: wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst! We 
hebben talent en bekwaamheid in huis, 
laat nu het nieuw aanstormend geweld 
zijn meerwaarde bewijzen! 

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

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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dwars door VLAANDEREN
Glühweinstand

De VBJ’ers uit Schoten begonnen het 
nieuwe jaar traditiegetrouw met een 
gratis kop glühwein of warme choco-
melk. Ondanks de atypische wintertem-
peraturen, kwamen veel sympathisanten 
zich verwarmen aan de stand. Er werd 
fl ink gediscussieerd 

over de lokale politiek, maar ieder-
een was het er uiteindelijk roerend 
over eens: het Vlaams Belang is en 
blijft hét alternatief. Ook in 2012!

Drink op het nieuwe jaar

Op vrijdag 8 januari organiseerde de 
stad Mortsel haar jaarlijkse nieuwjaars-

drink en daar kon VBJ Mortsel natuur-
lijk niet op ontbreken. De boog kan niet 
altijd gespannen staan en daarom  ge-
noten ze met een tiental jongeren van 
menig glaasje glühwein, jenever of cho-
comelk. Doorlopend waren er verschil-
lende optredens en als afsluiter was er 

het traditionele vuurwerk aan het 
stadhuis.

Cantus

VBJ Zandvliet verzamelde op 8 
januari in café ‘Oos Mej’ voor 
een eerste cantus onder lei-
ding van Angie Bosmans. Voor 
velen was dit een eerste er-
varing met een cantus, maar 
dit was geen hinderpaal om 

er een stevige lap op te geven. 
Angie had haar troepen stevig in de 
hand en leidde 
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dit drankgelag in goede banen. Er werd 
nog ijverig gezongen en gedronken tot 
in de vroeger uurtjes, zoals ze dit enkel 
in de Polderdorpen kunnen. 

Gentse kroegentocht

De VBJ’ers uit Gent hielden een 
kroegentocht in de Gentse binnen-
stad. Naast het nuttigen van een 

natje en een droogje 
werden ook VBJ-gad-
gets  uitgedeeld aan 
jongeren. De VBJ'ers 
konden alvast rekenen 
op een warm welkom 
in de plaatselijke ca-
feetjes.

Nieuwsbrief @vbj.org

Daarnaast is er nog steeds de digitale 
nieuwsbrief ‘@vbj.org’. Ben je zelf nog 
niet ingeschreven op of ken je mensen 
die mogelijk interesse hebben in de 
VBJ-initiatieven, stuur dan de melding 
‘Nieuwsbrief’, naam en voornaam naar 
info@vbj.org.

VBJ op het net

Naast www.vbj.org zijn de Vlaams Be-
lang Jongeren als jongerenorganisatie 
ook terug te vinden op Facebook en 
Twitter. Intussen werden bijna 1000 
leden lid van de offi ciële Facebookpa-
gina van VBJ. Zit je zelf ook op Twit-
ter of Facebook en wil je fan worden 
van VBJ? Of wil je gewoon de activi-
teiten van de Vlaams Belang Jongeren 
volgen? Maak je dan snel lid en volg 
al het VBJ-nieuws 
op de voet.
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Zat. 25/2 20u
De Blauwe Kuip, Niel
Edward Claesenslaan 103
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Binnen enkele maanden zijn het 
weer verkiezingen en worden we 
overstelpt met tal van ééndags-
politieke problemen waar de po-
liticus met de beste oneliner het 
beste scoort. Als Vlaams Belang 
Jongeren (VBJ) moeten we op lan-
gere termijn durven kijken en den-
ken. Onze radicale nationalistische 
strijd reikt verder dan de volgende 
verkiezing.

Om die strijd te winnen moeten we 

zorgen voor goede verbale en intel-
lectuele munitie. Het vormen van 
jonge kaderleden - de leiders van 
morgen - blijft voor de Vlaams Be-
lang Jongeren dan ook een van de 
basisopdrachten. De winteracade-
mie met als thema "Europa in cri-
sis" gaat door in Antwerpen van 
zaterdag 24 maart tot zondag 25 
maart. We verwachten sprekers uit 
binnen- en buitenland en zorgen op 
tijd en stond voor de nodige ont-
spanning. 

Vlaams Belang Jongeren

Alle leden tussen 

15 en 35 jaar 

zijn welkom. 

Antwerpen

Schrijf nu in, want het aantal plaatsen is beperkt!

Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer BE16 7512-0169 5574 
met vermelding ‘Winteracademie’, naam + voornaam. Studenten of werkzoekenden betalen 45 
euro; werkenden 55 euro. Alle overnachtingen, maaltijden en activiteiten zijn in deze prijs inbegrepen. 
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Zoals reeds eerder het geval 
was, zorgden buitenlandse 
confl icten eind vorig jaar voor 
spanningen en zware rellen in 
Vlaanderen. Daarbij sneuvel-
den niet alleen auto’s, bushok-
jes en winkelruiten, maar ook 
heel wat illusies.

Eind vorig jaar zorgden de verkie-
zingen in Congo voor heel wat po-
litieke hoogspanning in… Brussel. 

Dagenlang werd de hoofdstad opgeschrikt 
door zware rellen. Politieagenten werden 
te lijf gegaan met kasseien, knuppels en 

 Geïmporteerde 
confl icten

Van Turkije tot Centraal-Afrika

molotovcocktails, winkelruiten sneuvel-
den, handelszaken werden geplunderd en 
auto’s vernield. 

Niet de eerste keer
Het was niet bepaald de eerste keer dat 
confl icten die elders ter wereld woeden 
een verlengstuk krijgen in onze steden. 
Amper een maand voordat Congolezen 
Brussel op stelten zetten, hadden Turken 
en Koerden het nodig geacht hun eeuwen-
oude vete uit te vechten in de straten van 
Antwerpen. Turken en Koerden gingen 
elkaar te lijf met fl essen, messen en knup-
pels, terwijl geparkeerde wagens, bushok-
jes en etalages het moesten ontgelden. De 
massaal opgetrommelde politie slaagde er 
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pas na enkele uren in de rust te doen weer-
keren. Ook bij deze gelegenheid sneuvelde 
nogal wat glas, maar vooral ook heel wat 
multiculturele illusies.

Integratie?
De taferelen die zich eind vorig jaar in 
Brussel en Antwerpen afspeelden, heb-
ben – voor zover dat nog nodig was – nog 
eens in alle duidelijkheid aangetoond dat 
de ongebreidelde immigratie ook heeft 
geleid tot een import van spanningen en 
conflicten. 

Een teken van geslaagde integratie zijn 
de recente gebeurtenissen al evenmin te 
noemen. Dat sommigen zich geroepen 

voelen om buitenlandse conflicten naar 
Vlaanderen te verplaatsen, rechtvaardigt 
andermaal de bedenking dat zij ons land 
misschien wel beschouwen als hun ver-
blijfplaats, maar dat het echte vaderland 
nog steeds ergens anders ligt. Daaraan ver-
andert het feit dat sommige Congolese be-
togers voor de gelegenheid Leeuwenvlag-
gen en slogans voor de N-VA meedroegen, 
helemaal niets. Het zou laatstgenoemde 
partij overigens sieren mocht ze haar Con-
golese achterban duidelijk maken dat onze 
hoofdstad niet de plaats is om conflicten 
uit het thuisland te beslechten. 

Duidelijke boodschap
Ook de overheid moet eindelijk duidelijke 
grenzen stellen. Welke kijk men op de ver-
schillende brandhaarden in de wereld ook 
mag hebben, één zaak dient buiten kijf te 
staan: buitenlandse oorlogen kunnen en 
mogen niet op Vlaamse bodem worden 
uitgevochten. Wie toch de onweerstaan-
bare drang voelt om etnische of religieuze 
conflicten uit te vechten, moet dat maar in 
het land van herkomst gaan doen. Degenen 
die deze boodschap niet begrijpen en van 
onze gastvrijheid misbruik maken, hoeven 
niet te rekenen op ons begrip, maar op een 
ticket richting land van herkomst. Enkele 
richting, welteverstaan. 
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 Nog verder uit elkaar
Een nieuw onderzoek bevestigt 
wat iedereen eigenlijk al lang 
weet. Van een Waals econo-
misch herstel is geen sprake. 
De kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië wordt almaar groter.

Eind vorig jaar verscheen een studie van 
drie Franstalige economen, verbonden aan 
de universiteit van Luik, waaruit bleek 
dat de geroemde Belgische verzorgings-
staat niet meer is wat hij ooit is geweest. 
Afhankelijk van de meetmethode, belandt 
dit land tussen de elfde en de negentiende 
plaats in de groep van 27 EU-landen. Bel-
gië is nog slechts een Europese midden-
motor, zo luidt de conclusie van Mathieu 
Lefebvre, Sergio Perelman en Pierre Pes-
tiaux.

Vlaanderen eerst
Laatstgenoemde is niet de eerste, de beste. 
Zeven jaar geleden wierp hij reeds een fer-
me steen in de Belgische kikkerpoel toen 
hij aantoonde dat de Waalse economie 
stagneerde én dat Wallonië steeds meer 
verslaafd was geraakt aan de geldstro-
men vanuit Vlaanderen. En ook vandaag 
gaat hij de ongemakkelijke waarheid niet 
uit de weg. De drie professoren wijzen er 
namelijk op dat het - matige - Belgische 
cijfer het gemiddelde is van de zeer goede 

België wordt middenmoter 

Vlaamse prestatie en een barslechte Waal-
se score. Het dient gezegd: de Luikse pro-
fessoren weten waarover ze spreken. Zij 
deden immers hun Belgische studie nog 
eens over voor Vlaanderen en Wallonië 
apart en kwamen daarbij tot de vaststelling 
dat de Vlaamse verzorgingsstaat meteen 
oprukt naar de kopplaats van het Europese 
peloton, terwijl de Waalse helemaal aan de 
staart bengelt in het gezelschap van landen 
zoals Roemenië en Bulgarije. Voor zover 
dat nog nodig was, bevestigt deze nieuwe 
studie nog maar eens dat de kloof tus-
sen Vlaanderen en Wallonië steeds groter 
wordt.
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Vlaanderen betaalt
Als de Franstalige politici aanvaarden dat 
hun regio structureel achterop blijft hin-
ken, is dat hun zaak, maar dat betekent 
natuurlijk niet dat Vlaanderen moet aan-
vaarden dat het wordt meegezogen in deze 
negatieve spiraal. Bovendien mogen we 
niet vergeten dat de factuur van de Waal-
se malaise grotendeels door Vlaanderen 
wordt betaald. Over deze als solidariteit 
verkochte miljardendiefstal hebben we de 
Vlaamse establishmentpartijen - de N-VA 
incluis - tijdens de anderhalf jaar duren-
de formatiegesprekken echter niet horen 
spreken. Aan de beruchte transfers werd 
dan ook niet geraakt. Integendeel zelfs: ze 
werden nog versterkt.

De studie van de drie Waalse professoren 
toont tenslotte nog eens aan dat van het 
herhaaldelijk aangekondigde Waalse eco-
nomische herstel nog steeds geen sprake 

is. Dat herstel is al even dikwijls in het 
vooruitzicht gesteld als de ‘vernieuwing’ 
van de PS. Niet toevallig overigens, want 
beide zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. De PS lost dan ook geen proble-
men op, maar houdt ze in stand; De Waalse 
sociaal-economische malaise is immers 
haar electorale levensverzekering. 

Eigen keuze
Wanneer Wallonië ooit enig perspectief 
wil krijgen op iets anders dan een nationale 
OCMW-status, zal het niet anders kunnen 
dan komaf maken met de PS-staat. Zolang 
Wallonië en de PS synoniem blijven, zal 
er van een duurzaam herstel geen sprake 
zijn. Als de Walen desondanks willen blij-
ven vasthouden aan de PS-staat, staat hen 
dat uiteraard vrij. Maar dan wel op voor-
waarde dat ze hun socialisme voortaan zélf 
bekostigen. 
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Vlaams Belang in de media

U zal het ook gemerkt heb-
ben. Onze partij komt amper 
nog aan bod in de media. Op 
tv, radio of in de krant wordt 
het Vlaams Belang verbannen. 
Een recente studie van de Uni-
versiteit Antwerpen (UA) toont 
nog maar eens aan hoe scha-
bouwelijk het gesteld is met 
de objectiviteit van het Vlaams 
medialandschap.

Op basis van 68.000 artikels op 
nieuwssites gingen de onder-
zoekers van de UA na in welke 

mate de verschillende partijen aan bod 
komen. Het zal u wellicht niet verbazen 
dat het Vlaams Belang er bekaaid van 
afkomt. En wanneer er dan aandacht 
aan wordt besteed, blijkt dat voorname-
lijk om de partij te beschadigen.

“Een politicus die niet in de media komt, 
bestaat politiek niet.” De wijze woorden 
van voormalig Vlaams parlementsvoor-
zitter en notoir geldduivel Norbert De 
Batselier (SP.a) zijn hier zonder meer 

 Vlaams Belang 
verbannen van uw 
beeldscherm

van toepassing. Dat de man het dan niet 
over zijn eigen partij had, is duidelijk. 
Zo blijkt uit de frequentiecijfers van ‘Ter 
Zake’ dat de SP.a meer dan zes keer zo 
veel aan bod komt als het Vlaams Be-
lang, terwijl beide partijen even groot 
zijn.

Kletspraat
De laatste maanden komt de mediaboy-
cot tegen onze partij meer dan ooit tot 
uiting. Naar aanleiding van bijvoorbeeld 
de asielcrisis, de regeringsformatie en de 
pensioenhervorming kwamen álle par-
tijen ruimschoots aan bod, uitgezonderd 
het Vlaams Belang. Slechte karakters 
zouden haast gaan denken dat men het 
met opzet doet…

Zo is de diversiteit die stelselmatig door 
de openbare omroep wordt gepredikt, 
en die vooral tot uiting komt in kleur-
schakeringen en moslimoproepen, in 
de praktijk een dode mus. Van échte 
politieke pluraliteit blijkt immers geen 
sprake. De Vlaams Belang-mening is 
immers minderwaardig en irrelevant. 
Dat we hierin worden bijgetreden door 
KUL-politicoloog Marc Hooghe bewijst 
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dit nogmaals: “Een partij als het Vlaams 
Belang komt nauwelijks aan bod” (De 
Standaard, 12.06.10). Bij de berichtge-
ving over de stijging van de koninklijke 
dotaties stelde hij scherp: “Twee weken 
geleden werd de interventie van het 
Vlaams Belang hierover volstrekt gene-
geerd door de pers omdat alles wat van 
die partij komt door de journalisten per 
definitie wordt beschouwd als poujadis-
tische kletspraat. Als twee weken later 
een politicus van de N-VA met exact 
hetzelfde verhaal afkomt, dan krijgt dat 
wel automatisch aandacht op de voorpa-
gina’s.” (De Morgen, 09.01.12)

Hierdoor wordt er moedwillig een beeld-
vorming geconstrueerd als zouden de 
Vlaams Belang-parlementsleden zich 
vooral laten kenmerken door passivi-
teit, terwijl net het tegendeel waar is. Zo 
bleek vorig jaar nog uit een uitgebreid 
onderzoek van de krant De Standaard 
(16.02.11) dat Vlaams Belang-parle-
mentslid Wim Wienen het actiefste lid 
is van het Vlaams Parlement. Wat de 
krant er niet bij vermeldde was dat Wie-
nen nooit een forum krijgt om over zijn 
activiteiten te communiceren.

Klacht
Gelijke toegang tot de media is een van 
de fundamenten van een democratische 
rechtstaat. Daarom diende onze partij al 
meermaals klacht in tegen de openbare 
omroep. De Vlaamse  Regulator voor de 
Media (VRM) gaf ons destijds gelijk en 
stelde dat de omroep “de verplichtingen 

van niet-discriminatie en van politieke 
en ideologische onpartijdigheid niet na-
kwam.” De VRT ging in beroep bij de 
Raad van State maar kreeg ook daar het 
deksel op de neus. Volgens de rechters 
had de VRT de kijkers en kiezers bewust 
“misleid.” Toenmalig chef van de VRT-
nieuwsdienst, Kris Hoflack, reageerde 
laconiek en erkende “dat we het Vlaams 
Belang duidelijk niet behandeld hebben 
als een andere partij. (…) We moesten 
iets doen.”

Neutraliteit
Omdat er binnen het huidige kader 
weinig hoop op verandering is, pleit 
het Vlaams Belang - naar Frans model 
- voor de oprichting van een politieke in-
stantie die erop toeziet in welke mate de 
openbare omroep zich houdt aan strikte 
regels inzake objectiviteit en neutraliteit. 
Ook de kiezers en belastingbetalers van 
het Vlaams Belang hebben immers recht 
op volledige en correcte informatie.
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 Nog meer 
straffeloosheid

Salduz-wet

De nieuwe Salduz-wet, die be-
paalt dat de politie voortaan 
altijd een advocaat moet op-
roepen voor het eerste ver-
hoor van een verdachte, leidt 
tot een ware rompslomp, over-
last bij de parketten en straf-
feloosheid op straat. Nog méér 
straffeloosheid…

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, 
is een open deur intrappen. Ook in 

het regeerakkoord van Di Rupo I blijft de 
straffeloosheid behouden. Effectieve straf-
fen zijn eerder uitzondering dan regel en 
gevangenisstraffen tot drie jaar cel worden 
in de praktijk niet uitgezeten. Ook is er 
nog steeds geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrijlatingsbeleid, 
waarbij de wet-Lejeune bepaalt dat veroor-
deelden na één derde van hun straf kunnen 
worden vrijgelaten, ultralaks. 

Catastrofe
Onlangs werd de Salduz-wet van kracht. 
Maandenlang werd deze wet in Kamer en 
Senaat besproken en het Vlaams Belang 
was de enige partij die ze consequent be-

streden heeft. Niet geheel zonder reden, 
getuige de verschillende topverantwoor-
delijken uit het Openbaar Ministerie en de 
politiewereld die tijdens de hoorzittingen 
waarschuwden voor de nefaste gevolgen 
van deze wet. Onder meer ontslagnemend 
rechter Freddy Troch verklaarde dat hij 
zich grote zorgen maakte over de positie 
van de slachtoffers en de burgerlijke par-
tijen. “Door deze wet dreigen zij nog meer 
te verzwakken tegenover de verdediging”, 
aldus Troch (De Standaard, 03.05.2011). 

Verdachten 
overbeschermd
De invoering van de Salduz-wet werd al 
snel gevolgd door een omzendbrief van 
het Brussels parket, waaruit zwart op wit 
blijkt hoe nefast en absurd de gevolgen 
van de nieuwe wet wel niet zijn. Het Brus-
sels parket kan de administratieve romp-
slomp en overlast niet meer aan, en heeft 
een lijst opgesteld van niet minder dan 51 
misdrijven waarvoor verdachten niet lan-
ger gearresteerd worden. Ze worden enkel 
gevraagd om zich later vrijwillig aan te 
bieden voor een ondervraging… 

Diefstallen met inbraak, autodiefstallen, 
bedreigingen, geweld tegen (politie)amb-
tenaren, drugsbezit… Het hoort allemaal 
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thuis in het lijstje van zogenaamde ‘kleine’ 
misdrijven die niet meer leiden tot een ar-
restatie. De verdachten worden niet meer 
van hun vrijheid beroofd, zelfs niet als ze 
op heterdaad betrapt worden. Ze worden 
nog wel geïdentificeerd en moeten vinger-
afdrukken geven, maar daarna mogen ze 
doodleuk naar huis. Of zoals gerechtsjour-
nalist José Maschelin het verwoordt: “Je 
moet in Brussel al haast een moord of 
een aanslag plegen om nog van je vrijheid 
beroofd te worden” (Het Laatste Nieuws, 
04.01.12).

Dit is zodanig grotesk dat Brussel hierdoor 
meer dan ooit als magneet en draaischijf 
zal functioneren voor criminelen allerhan-
de. Overal in Europa en daarbuiten klinkt 
nu het signaal dat tientallen ernstige mis-
drijven in de praktijk onbestraft zullen blij-
ven, want zelfs niet meer gekoppeld aan 
een verhoor en een kort celverblijf. 

Criminelen van allerlei slag kunnen hier-
door ongestoord hun werkzaamheden 
verderzetten, zelfs na betrapping op he-
terdaad. Bij het gros van de misdrijven 
valt nu zelfs het meest minimale verhoor 
weg. Dit zal leiden tot een totale ontmoedi-
ging bij de politiediensten en tot het weg-
vluchten van grote aantallen bekwame en 
gemotiveerde politiemensen uit Brussel. 
De hoofdstad en ruime omgeving worden 
hierdoor overgelaten aan de chaos.

“Elk parket is vrij in zijn doen en laten”, 
luidde de op zijn zachtst gezegd wereld-
vreemde reactie van Justitieminister Tur-
telboom. Parlementsleden Bart Laeremans 
en Bert Schoofs riepen Turtelboom ter 
verantwoording en eisten ondertussen dat 
de omzendbrief van het Brussels parket 
onmiddellijk zou worden ingetrokken. Dit 
land heeft nood aan een kordaat strafbe-
leid! 
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 Een gewonnen veldslag

Terugblik

Leuven Vlaams is waarschijnlijk de grootste overwinning die de 
Vlaamse Beweging ooit heeft geboekt. Ze kwam op het einde van 
een periode waarin de communautaire geschillen het hoofdthema 
vormden in de Belgische politiek. Slechts weinigen beseffen nog het 
belang van deze overwinning. Ze leidde tot het ontstaan van twee 
nieuwe volledig Nederlandstalige universiteiten, de K.U. Leuven en 
de Vrije Universiteit Brussel, en ze verhinderde dat de Franstaligen 
snel en definitief beslag konden leggen op geheel Vlaams-Brabant, 
een strijd die ze nog steeds niet hebben opgegeven.

Velen beschouwen Leuven Vlaams 
ook als een Vlaamse versie van 
de beruchte mei ’68-revoltes in 

Amerika en onze buurlanden. Dat is even-
wel niet zo: ten eerste omdat de uiteinde-
lijke beslissing viel in februari 1968 en ten 
tweede omdat de belangrijkste drijfveer 
voor het protest niet zozeer een ideologisch 
gekleurde maatschappijkritiek was, maar 
wel het verzet tegen een typisch Belgi-

sche wantoestand. Dat gaandeweg meer en 
meer studenten dit verzet in een ruimer ka-
der plaatsten en dat na de kwestie Leuven 
Vlaams velen alsnog aan mei ’68 hebben 
meegedaan, doet aan de zaak niets af. Het 
was de volgehouden druk van de Vlaamse 
Beweging die het Belgische bewind uitein-
delijk heeft gedwongen Leuven te splitsen. 
En daar mag ze best fier op zijn!
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De universiteit van 
Leuven voor 1968
In 1425 werd de Katholieke Universiteit te 
Leuven opgericht met, zoals in die tijd ge-
bruikelijk, het Latijn als voertaal. Dat bleef 
zo tot de Franse bezetter de universiteit in 
1797 sloot. Pas na de Belgisch onafhanke-
lijkheid werd ze terug opgericht te Leuven, 
met het Frans als onderwijstaal. Naar het 
einde van de 19de eeuw kreeg de Vlaamse 
Beweging meer armslag en werd er gedacht 
aan meer Nederlands op de Leuvense uni-
versiteit. De Franstaligen en de inrichtende 
macht van de universiteit (de bisschoppen) 
reageerden afwijzend. Eerst stelde kardi-
naal Mercier dat het Nederlands geen ge-
schikte taal was voor de wetenschap, later 
trachtte men de Vlamingen te sussen met 
een nieuwe katholieke universiteit te Ant-
werpen. Uiteindelijk kwam er een ontdub-

beling van de cursussen, maar in feite bleef 
de Leuvense universiteit een Franstalige 
instelling met Vlaamse Leergangen, zoals 
dat heette.

Na de Tweede Wereldoorlog zorgde eerst 
de repressie en daarna de schooloorlog 
(1954-1958) ervoor dat de kwestie Leuven 
naar de achtergrond werd verschoven. De 
Vlaamse Beweging had immers een knak 
gekregen en de strijd tussen vrijzinnigen 
en katholieken zorgde voor een bedrieglij-
ke eenheid tussen Franstaligen en Vlamin-
gen in laatstgenoemde groep. Een aantal 
gebeurtenissen op de drempel van de jaren 
’60 zorgde er echter voor dat de commu-
nautaire breuklijn weer volop boven water 
kwam. Op dat moment kwam Leuven weer 
aan de orde.

De ‘Eerste Revolutie’
De situatie in Leuven was begin 1960 wei-
nig veranderd: men bleef koppig vasthou-
den aan één katholieke universiteit voor 
beide gemeenschappen op één en dezelfde 
plaats. Toch werd één factor steeds belang-
rijker: de druk van de Vlaamse studenten. 
De nieuwe generatie studenten die thans 
aantrad, was zeer Vlaamsbewust en werd 
vlug bereid gevonden om voor de Vlaamse 
rechten te vechten.

Het klimaat in het land was er een van af-
bakening en scheiding, en de afbakening 
van de taalgrens (in 1962) heeft beslist een 
belangrijke rol gespeeld. Specifi ek voor 
Leuven bracht de taalgrensvastlegging een 
rare situatie met zich mee: Leuven kwam 
nu ook offi cieel in Vlaanderen te liggen, 
maar herbergde een tweetalige universi-
teit. Als later bleek dat Franstaligen die ei-
genaardigheid wilden gebruiken om de in-
vloed van het Frans, niet alleen in Leuven 
(dat ze tweetalig wilden maken) maar zelfs 
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in heel Vlaams-Brabant te vergroten, was 
de conclusie in hoofde van de Vlamingen 
snel gemaakt: de Walen moeten uit Leuven 
weg.

Maar zover was het nog lang niet. Er kwa-
men steeds meer studenten en er moest 
dus aan expansie gedacht worden. Door 
het tweetalig karakter van de universiteit 
week men in eerste instantie uit naar Brus-
sel (Woluwe), maar voor iedereen was het 
duidelijk dat die niet voldoende zoden aan 
de dijk bracht. Vandaar de denkpiste om 
de kandidaturen te splitsen. De Franstali-
gen zouden hun kandidaturen in Wallonië 
doen, de Vlamingen in Leuven. De licen-
ties bleven dan gezamenlijk in Leuven. 
Maar zelfs dat ging de regering, en veel 
Franstaligen te ver: daar werd onomwon-
den gepleit voor een tweetalig Groot-Leu-
ven of zelfs een tweetalige driehoek Brus-
sel, Leuven, Waver, het zogenaamde ‘très 
grand Bruxelles de l’avenir’. We schrijven 
nu eind 1965 en de gemoederen raken 
danig verhit door deze stugge Franstalig 
houding. Voor het eerst klinkt het ‘Walen 
buiten’…

Maar pas in 1966 ging de lont in het kruit-
vat. Toen lieten de eigenlijke bazen van de 
universiteit, de bisschoppen, van zich ho-
ren. Zij deden dit in een ‘Mandement’ en 
net voor de blokperiode, op 13 mei 1966. 
De bisschoppen waren pijnlijk duidelijk: 
“Wij willen het behoud van de institutio-
nele en functionele eenheid van de Alma 
Mater, alsmede haar fundamentele geo-
grafische eenheid, dit is haar eenheid te 
Leuven zelf.” De toon was zo ouderwets 
en belerend en de inhoud zo kwetsend, 
dat de Vlaamse studenten onmiddellijk re-
ageerden. Zij gingen in staking, kwamen 
op straat, joegen proffen uit hun auditoria. 
Zij kregen de steun van scholieren uit vele 
katholieke colleges en van Vlaamse semi-
naristen, die de bisschoppen durfden op de 

korrel nemen.
Als gevolg daarvan werd er aan de her-
structurering van de universiteit gewerkt. 
Mensen werden vervangen, een nieuw 
Organiek Reglement werd opgesteld. Vele 
Vlaamse proffen waren tevreden, en de 
sfeer bedaarde ietwat, zodat het academie-
jaar 1966-1967 vrij rustig kon starten. Dat 
was zowat het einde van de Eerste Revo-
lutie, die in de praktijk misschien niet veel 
had opgeleverd, maar wel een grondige 
verschuiving in de geesten had teweeg ge-
bracht. Op Vlaamsbewust vlak, maar ook 
op vlak van verzet tegen het gezag, dat la-
ter zelfs zou omslaan in anti-clericalisme 
en linkse tot extreem-linkse maatschappij-
kritiek. Een algehele splitsing werd daar-
door niet langer een onmogelijkheid. En 
dat zou spoediger blijken dan sommigen 
het hadden gewenst.

‘De Tweede Revolutie’ 
en de breuk
Hoewel het academiejaar 1966-1967 in 
relatieve rust kon starten, waren er toch 
dadelijk kleine incidenten. Voortdurend 
waren er pesterijen van Franstalige kant 
en ook aan Vlaamse kant werd, ook bui-
ten Leuven, de druk op de ketel gehouden 
door allerlei Vlaamse drukkingsgroepen. 
De poppen gingen echter pas terug aan het 
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dansen in het voorjaar van 1968.
Op 15 januari 1968 publiceerden de Frans-
taligen hun zogenaamde expansieplan, 
waarin duidelijk werd dat zij hun imperi-
alistische eisen niet hadden opgegeven. Er 
volgde een golf van massaal studentenpro-
test, dat meer dan vroeger baadde in een 
revolutionaire sfeer. Binnen de Inrichtende 
Macht kwam het tot een breuk: de bis-
schop van West-Vlaanderen verklaarde 
openlijk dat hij betreurde dat hij het Man-
dement van 1966 mee had ondertekend. 
De Vlaamse kranten schreeuwden moord 
en brand. En tenslotte viel de regering-
Vanden Boeynants.

Na de verkiezingen, met gevoelig verlies 
voor CVP en winst voor de Volksunie, 
stelde de nieuwe regering-Vanden Boey-
nants orde op zaken: Leuven werd Vlaams. 

De Franstaligen weken uit naar Ottignies, 
waar een gloednieuwe campus verrees, en 
tevens een nieuwe stad met de kenmerken-
de naam: Louvain-la-Neuve. Een recht-
streeks gevolg van deze splitsing was ook 
de splitsing van de universiteit van Brussel 
in een Vlaamse VUB en een Franstalige 
ULB. Een deel van de studenten op hun 
beurt, konden het contesteren niet meer 
laten en zorgden voor een Leuvense ver-
sie van mei ’68. Maar dat had met Leuven 
Vlaams weinig meer te maken. Die strijd 
was gestreden en… gewonnen. De Walen 
hebben ons dat nooit vergeven, ook al kre-
gen zijn een gloednieuwe universiteit.

Eind jaren ’70 was het pijnlijke scheidings-
proces te Leuven voorbij. Maar scheiden 
deed (de Vlamingen) verblijden!
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 Progressief of 
conservatief?

Opinie

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.

In de retoriek van het cordon sanitaire - nu 
toch al ruim twintig jaar oud - vormen de 
termen ‘rechts’ en ‘extreem-rechts’ sleu-
telbegrippen. Het Vlaams Belang krijgt dat 
etiket consequent opgespeld door alle me-
dia. Als men even doorvraagt, blijken het 
evenwel pure, haast karikaturale stigma’s: 
(extreem-)rechts is zuur, slecht, nefast, 
destructief. Uiteraard hebben folkloristi-
sche verschijnselen als Blood and Honour 
bijgedragen tot die beeldvorming. Maar de 
vraag is of een partij als het Vlaams Be-
lang niet zelf eens grote schoonmaak moet 
houden in die begripsverwarring, en de ter-
minologie nieuwe inhoud moet geven.

De historische context
We weten allemaal hoe de politieke links-
rechts-indeling is ontstaan: in de nadagen 
van het Franse Ancien Régime zaten de 
koningsgezinden in het parlement ter rech-
terzijde, dicht bij Lodewijk XV, terwijl “de 
rest” aan de linkerzijde plaatsnam. Dat 

waren dan in hoofdzaak de malcontenten 
en libertijnen die de boeken van Voltaire 
en Rousseau hadden gelezen - allemaal 
aristocraten welteverstaan - want de volks-
opstand zou pas vorm krijgen met de As-
semblée nationale constituante in 1789, 
die meteen het einde van de monarchie zou 
betekenen.

Sindsdien is deze opstelling standaard ge-
bleven in de parlementaire architectuur. In 
het België van de 19de eeuw werd zo de 
katholieke partij door de media al aange-
duid als “la droite” (koningsgezind, kleri-
kaal), terwijl de liberalen als “la gauche” 
golden”, met de antiklerikale loge als 
trefplaats. Maar naarmate het politiek-
maatschappelijk debat vorderde en de de-
mocratie zich diversifieerde, werden die 
categorieën problematisch. Zo kreeg de li-
berale partij, als vertegenwoordiger bij uit-
stek van de bezittende klasse, van langsom 
meer een behoudsgezinde strekking. Ter-
wijl anderzijds de Christelijke Arbeiders-
beweging zich links van het midden ging 

Over marktwaardes en ideologische missies
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positioneren. In het fameuze conflict tus-
sen Pieter Daens en Charles Woeste kwam 
het, zoals bekend, zelfs tot een open oorlog 
tussen de twee vleugels.

De positie van het opkomende socialisme 
was al niet minder dubbelzinnig: van oor-
sprong emancipatorisch en gericht op de 
radicale omverwerping van het systeem, 
evolueerde deze beweging tot een nieuw 
machtsbastion, met coöperatieven, vak-
bond, 1001 instituten die tot een nieuw 
soort verknechting van de kleine man leid-
den. Naarmate het socialisme een grote 
politieke speler werd, groeide de kloof met 
de basis en controleerde de partij mee het 
grote politieke status-quo.

Met de opkomst van de zogenaamde niet-
traditionele partijen werd het nog ingewik-
kelder. Men kan de Volksunie, opgekomen 
in de jaren 50 van vorige eeuw, wel afdoen 
als een rechtse partij, verwijzend naar het 
collaboratieverleden van de aanhang en de 
traditionele cultuurwaarden die zij beleed, 
maar was ze, als “incivieke”, anti-Belgi-
sche formatie ook conservatief?  

Het hedendaagse 
assenkruis
Verwarring troef dus. Men kan het huidige 
politieke landschap, noch in Vlaanderen, 
noch in België of elders, niet meer begrij-
pen vanuit een simpel links/rechts-anta-
gonisme. Het is echter niet zo dat, zoals 
sommige postmoderne profeten menen, 
ideologie geen rol meer zou spelen in de 
politieke communicatie en de democrati-
sche besluitvorming. Wel zijn de meeste 
politologen het erover eens dat:

1) Een levenslange band tussen partij en 
kiezer definitief tot het verleden behoort;

2) Partijen zich doorlopend moeten “her-
uitvinden” en hun positie op de kaart moe-
ten evalueren;

3) Deze kaart minstens vier-polig moet 
worden opgevat, in een assenstelsel. We 
krijgen dan een tegenstelling links/rechts 
en dwars daarop een as conservatief/pro-
gressief.

Over de inhoud van die vier begrippen kan 
tot in het oneindige gediscussieerd worden, 
er is alleen al in Vlaanderen een boeken-
kast vol over geschreven. Het is ook goed 
dat daar binnen de partij over gediscussi-
eerd wordt. In essentie, heel beknopt, zijn 
onderstaande definities evenwel bruikbaar 
als uitgangspunt:

Conservatief: 
gericht op behoud en continuïteit
Progressief: gericht op verandering, even-
tueel zelfs omverwerping van het bestaan-
de systeem
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Rechts: 
nadruk op organische verbanden en cohe-
sie (volk), eventueel met sterk leiderschap
Links: nadruk op structuur, maakbaarheid 
en georganiseerd collectief (staat)

Ik doe nu boudweg een experimentele po-
ging om die vier begrippen onderling te 
combineren en de Vlaamse partijen in dit 
assenkruis te schikken. Dat geeft volgend 
resultaat: 

Een woordje uitleg
Het Vlaams Belang is gericht op radicale 
verandering én op verbindende waarden. 
Het is dus, naar de letter én naar de geest, 
een progressief-rechtse partij, een “ver-
anderingspartij” die vanuit de onderbuik 
denkt. N-VA heeft dat waardenverhaal 
gemeen maar mist, zeker als men het dis-
cours van voorzitter Bart De Wever ana-
lyseert, een “revolutionair” moment. Het 
is statisch en zelfs nostalgisch. Daardoor 
komt het rechts-conservatieve etiket hen 
toe. Groen! is in menig opzicht de spie-
gelpartij van het Vlaams Belang: eveneens 
gericht op verandering, maar dan wel bin-
nen een verhaal van maakbaarheid en col-
lectivisme. 

Het lege centrum
Daarmee hebben we eigenlijk de ideolo-
gisch-sterke spelers benoemd. Anderzijds 

bevinden de drie “traditionele partijen” 
zich niet toevallig in een schemerzone tus-
sen twee kwadranten,- een euvel dat ze 
wanhopig proberen te compenseren met 
marketingtechnieken. CD&V kwakkelt 
aan de behoudsgezinde kant tussen links 
(vakbonden) en rechts (middenstand, pa-
tronaat), het welbekende “tsjeven”-ver-
schijnsel. Open-VLD geraakt anderzijds 
niet uit het spagaat tussen het conservatie-
ve “klassieke” liberalisme en het progres-
sieve neoliberalisme à la Verhofstadt. Ter-
wijl men ook bij de SP.a aan de linkerzijde 
de kool en de geit wil sparen: er wordt 
verandering gepredikt, maar dan vanuit de 
typische positie van een Belgische esta-
blishmentpartij. 

Dat brengt ons op de bijzondere positie 
van de N-VA. Zij is vandaag, door haar 
electorale obesitas, ideologisch een uiter-
mate hybride partij. Daar waar voorzitter 
Bart De Wever zich vooral houdt aan een 
rechts-conservatief discours, aangevuld 
met sporadische uithalen naar het (Belgi-
sche) establishment, is de partij, en zeker 
de kiezerspopulatie, een bont mengsel, 
gaande van radicale Vlaams-nationalisten 
tot ontevreden Belgicisten. 

Een correctie tot de reële marktwaarde is 
dan ook op langere termijn onvermijde-
lijk: de N-VA kan, complementair aan het 
“revolutionaire” Vlaams Belang, dan een 
meer burgerlijk-behoudsgezind discours 
ontwikkelen en het kwadrant rechtsonder 
bezetten, waarvan het electorale aandeel 
in Vlaanderen op 20 procent moet worden 
geschat. Datzelfde percentage is ook intrin-
siek haalbaar voor het Vlaams Belang (zie 
besluit), en eigenlijk voor elke partij die een 
kwadrant in het assenstelsel kan domineren.

Tot slot een opvallende politicologische 
vaststelling: er is duidelijk nog plaats voor 
een links-conservatieve formatie. Een par-
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tij, gericht op behoud, maar ook op struc-
turele correcties. Dat lijkt me gesneden 
brood voor een neo-Belgicistisch verhaal, 
een soort nieuw wit product zoals Paul 
Marchal dat indertijd trachtte te lanceren. 
Tenzij Groen! dit segment inpikt…

Besluit
Ook al is er binnen het Vlaams Belang zeker 
ruimte voor een ethisch-conservatieve ten-
dens, toch lijkt me de “revolutionaire” lijn 
van het Vlaams Belang vandaag noodzake-
lijkerwijze strategisch dominant. De stand-
punten tegen asielmisbruik en ongebreidelde 
migratie, evenals het anti-islamstandpunt, 
kaderen perfect in een “progressief” state-
ment, gefocust op een nieuw maatschappe-
lijk model, geconcretiseerd in een nieuwe 
constitutionele blauwdruk, de Vlaamse Res 
Publica van morgen.

In de huidige Belgische constellatie moet 
het radicale Vlaams-nationalisme dan ook 
resoluut durven gaan voor een rechts-pro-
gressief profiel: vóór de verandering, en met 
de volkswil als maatstaf (tegenstanders spre-
ken van “populistisch”) waarin men bredere, 
authentiekere waarden afleest dan deze die 
door de politiekcorrecte elites worden voor-
geschreven. 
Het nevenetiket “progressief” kan dus het 
“rechtse” profiel van het Vlaams Belang in 
een juiste omkadering plaatsen. In de mate 
dat het Vlaams Belang zich met de Vlaams-
republikeinse lijn van waardenpartij én ver-
anderingspartij kan identificeren, kan het 
ook marktaandeel terugwinnen en terug de 
politieke hoofdmotor worden van de Vlaam-
se beweging.

Een ideologisch congres zou daarbij een 
vruchtbaar debat kunnen opleveren en duur-
zame, nieuwe bakens uitzetten. 

Johan Sanctorum
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 Neen

Voormalig eerste minister 
Guy Verhofstadt pleitte onlangs 
nog voor een verdere integratie 
van ons land in de EU en bijgevolg 
voor een verdere overdracht van 
financiële middelen en bevoegdheden 
naar het Europese niveau. Het 
liberale kopstuk kant zich naar 
eigen zeggen “tegen elke vorm 
van identiteitsdenken”. Eerder 
al reageerde de Franse minister 
Kouchner bezorgd over de geestelijke 
gezondheid van Verhofstadt. Maar ook 
voormalig VVD-leider Frits Bolkestein 
reageerde scherp: “Nergens in Europa 
wordt het idee van een Europese 
federatie aangehangen behalve in 
België. Dit komt omdat de Belgen die 
federatie zien als een oplossing voor 
hun communautaire problemen. 
Maar dat is zij niet.”
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 Ja

In een uitgebreid opiniestuk, 
dat overigens door geen enkele 
krant werd gepubliceerd, reageerde 
Europees Parlementslid Philip Claeys 
tegen de verdere uitbouw van de logge
Europese structuur, waarbij hij pleitte 
voor een écht debat over de miljarden 
die het supranationaal niveau gulzig 
opslokt. Uit cijfers blijkt overigens 
dat de Vlamingen met 286 euro per 
inwoner de hoogste nettobetalers zijn 
van de hele EU. Blijkbaar gaat 
men ervan uit dat de Vlaming naast 
melkkoe voor Wallonië, ook nog eens
als uier mag fungeren voor de EU.  
In Groot-Brittannië, Nederland, 
Duitsland en Scandinavië wordt 
over deze miljardentransfers volop 
gedebatteerd. Buiten het Vlaams Belang 
blijft het wat dat betreft 
oorverdovend stil in Vlaanderen. 
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In memoriam

Miel Verrijken

Aan de vooravond van Kerstmis 
overleed Miel Verrijken op 79-jarige 
leeftijd. Miel was advocaat van op-
leiding. Van 1995 tot 2004 zetelde 
hij als Vlaams Parlementslid voor 
het Vlaams Blok. Van 1995 tot 2000 
vertegenwoordigde hij onze partij 
ook in de Antwerpse gemeente-
raad. Miel was een groot kunstlief-
hebber en werd beroemd voor zijn 
tussenkomsten over cultuurzaken. 
Als hij daarover sprak, zweeg de 
hele vergadering.

Raf Liedts

Ontzet en vol ongeloof vernamen 
wij het plotse overlijden van Raf 
Liedts. Hij werd amper 43 jaar. 
In zijn studententijd was Raf ver-
bondswacht bij de NSV. Later stond 
hij mee aan de wieg van de uitbouw 
van het Vlaams Blok/Belang in de re-
gio's Turnhout-Mol en Zuiderkem-
pen. Raf werkte jarenlang voor het 
Vlaams Belang als secretaris op het 
regiosecretariaat in Turnhout aan 
de Merodelei. Daarnaast was hij 
sinds 2004 fractievoorzitter in de 
Herentalse gemeenteraad en sinds 
2007 ook in de Antwerpse provin-
cieraad. Raf was gehuwd en had vijf 
kinderen.Aan familie en vrienden bieden wij 

onze oprechte blijken van medeleven aan.
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Zogezegd

“Wie illegaal in België verblijft, had in 2010 tien keer meer kans om te worden ge-
regulariseerd dan te worden teruggestuurd. Het bewijst hoezeer de rechtsstaat hier 
het noorden kwijt is.”

Politiek redacteur Bart Brinckman 

in , 12 december 2011

“Brussel wordt in de komende jaren nóg multicultureler. Vandaag is reeds 56% van 
de Brusselse bevolking van niet-Belgische oorsprong en dat cijfer stijgt zeer snel.”

Sociaal geograaf (VUB) Eric Corijn 

in , 22 december 2011 

“Nooit weet je of België morgen nog zal bestaan.”

Journalist Thorsten Knuf, in de , 3 januari 2012 

“Hoe kun je verantwoorden dat er een federale minister is met een leger van 50 ‘uitvoe-
rende medewerkers’? Het gaat onder meer om chauffeurs, koks en onthaalpersoneel.”

Chef politiek Steven Samyn in , 9 januari 2012

“Praatbarakken moeten niet kunstmatig in leven gehouden worden.”

Voorzitter Luc De Bruyckere over het Belgische 

overlegmodel op de nieuwjaarsreceptie van Voka, 9 januari 2012

Kernredactie:

Ann De prins, Yannick De Ruyter, Dirk 
De Smedt, Ludo Leen, Klaas Slootmans

Medewerkers:

Barbara Pas, Wim Van Dijck

Foto’s en illustraties:
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Redactiesecretariaat: 
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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 & KOELINGVocht 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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Zelfwerkend patroon

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

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

Tel.: 03/383 05 28

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 3 FEBRUARI 

GENT. Kroegentocht. Vertrek 
in café Postiljon, Vrijdagmarkt 
om 20u. Inl.: M. Van den Berg-
he, 0472/04.80.02.
ZATERDAG 4 FEBRUARI

MERKSEM. Nieuwjaarsre-

ceptie met F. Dewinter in zaal 
Bart om 14u. Inl.: B. Hulstaert, 
03/645.46.67.

WILRIJK. Breugelavond 
met H. Coveliers, A. Van der-
meersch en F. Dewinter in zaal 
Millenium van SK Wilrijk, Hof 
ter Beke om 20u. Inl.: Regio-
secr., 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.

ZONDAG 5 FEBRUARI 

BOOM. Nieuwjaarsdrink 
met B. Valkeniers in café Nieuw 
Park, Kerkhofstr. 569 om 11u. 
Inl.: H. Verreyt, 0496/53.31.38.

ZATERDAG 11 FEBRUARI 

BEERSEL. Stoofvleesfestijn 
in zaal Blokbos, Blokbos 5, Lot 
om 17u. Org.: VB Beersel-St.-
Genesius-Rode. Inl.: K. Sloot-
mans, 0479/76.37.51.

ZONDAG 12 FEBRUARI 

BEERSEL. Stoofvleesfestijn 
in zaal Blokbos, Blokbos 5, Lot 
om 12u. Org.: VB Beersel-St.-
Genesius-Rode. Inl.: K. Sloot-
mans, 0479/76.37.51.
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 

WAARSCHOOT. Opruimactie. 
Bellebargie-Kerk, om 15u. Inl.: 
G. Danel, 09/377.3782. 

HASSELT. Kaas- en wijn-

avond in Zaal Elckerlyc, 
Pastorijstr. 4, St-Lambrechts-
Herk om 17u. Inl.: Regiosecr., 
011/23.33.49.
NEVELE . 9de eetfestijn 
met O. Evrard in Gemeen-
tezaal, Hansbekedorp, Hans-
beke, om 19u. Inl.: O. Evrard, 
0475/73.02.45.

OOSTENDE. Hutsepotavond 
in zaal De Griffioen, Ste-
nedorpstr. 87 om 19.30u. Inl.: 
Regiosecr., 059/80.80.81.
ZATERDAG 25 FEBRUARI 

GENT. Steakfestijn in Dien-
stencentrum, Braamkasteelstr. 
29-45, Gentbrugge, om 19.30u. 
Org.: VB Koepel Gent. Inl.: J. 
Deckmyn, 0476/26.97.38.
NIEL. 70-pintenprogramma 
met F. Dewinter in café de 
Blauwe Kuip, E. Claessenslaan 
103 om 20u. Org.: VBJ Niel. Inl.: 
Regiosecr., 03/459.89.84.

ZONDAG 26 FEBRUARI 

NAZARETH. Aperitiefge-

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

ZONDAG 4 MAART 

HEIST-O/D-BERG. Eetdag in 
Parochiezaal, Schoolstr., Itegem 

om 11.30u. Org.: VB Heist-
o/d-Berg-Putte. Inl.: L. Van den 
Bulck, 014/26.03.90.

STEKENE. Krokusbuffet 
met F. De Man in Gildenhuis, 
Dorpsstr. 42 om 12u. Inl.: K. 
De Cock, 03/777.08.01.

ZATERDAG 10 MAART 

ERPE-MERE. 16de spaghet-

tifestijn in zaal Artichoke, 
aan de kerk te Erpe, om 
17u. Inl.: H. Van den Broeke, 
0495/47.35.14.

ZATERDAG 17 MAART 

GRIMBERGEN. Eetfestijn in 
Parochiaal Centrum, Meis-
kensbeekstr., Humbeek om 
17.30u. Org.: Lijst Vernieuwing 
Grimbergen. Inl.: J. Laeremans, 
02/269.00.71.

BORGERHOUT. Lustrumvie-

ring: Vlaamse avond met K. 
Van Camp in zaal Gietschotel, 
L. van Berckenlaan 179 om 
17.30u. Org.: De Gulden Sin-
joren Inl.: L. Van den Berghe, 
014/50.17.85.
ZONDAG 18 MAART 

OVERPELT. Eetfestijn in 
‘t Pelterke, Jeugdlaan 4 om 11u. 
Inl.: L. Vissers, 0479/65.21.53.

SINT-NIKLAAS. Lentebuffet 
in Parochiezaal Sinaai, Dries 
70 om 11.30u. Inl.: H. Pieters, 
03/777.08.01.
GRIMBERGEN. Eetfestijn 
in Parochiaal centrum, Meis-
kensbeekstr., Humbeek om 
11.30u. Org.: Lijst Vernieuwing 
Grimbergen Inl.: J. Laeremans, 
02/269.00.73.
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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.

ZONDAG 25 MAART 

BRAKEL. Eetfestijn in zaal 
Vierschaar, Vierschaar 
om 11.30u. Inl.: V. Everaet, 
055/42.41.07. 

KUURNE. 6de groots lente-

festival in Buurthuis ‘t Senter, 
St-Katrienplein 14 om 13.30u. 
Org.: Regio Kortrijk. Inl.: J. 
Deweer, 0486/22.90.43.

ZATERDAG 31 MAART 

DENDERLEEUW. 19de 

stoempfestijn in zaal The 
Rolls, Iddergemstr. 65 C 
om 18u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.
LOCHRISTI. Eetfestijn met J. 
Deckmyn in feestzaal De Kring, 
Dekenijstr. 12 om 19u. Org.: VB 
en Coppe Kring Lochristi Inl.: 
D. De Knijf, 0475/89.03.87.

ZONDAG 1 APRIL 

DE PANNE. Lenteaperitief 

met M. Dillen in De Korre, 
Koninklijke Baan 7 om 11u. 
Org.: Seniorenwerking De 
Panne-Adinkerke Inl.: R. Van 

ZATERDAG 28 APRIL 

EEKLO. Afdelingsfeest in 
feestzaal Sparrenhof, Brugsest-
wg. 183 om 19u. Inl.: P. Pauwels, 
0471/09.37.72.

ZATERDAG 19 MEI

STEKENE. Fototentoonstel-

ling IJzerwake met W. De 
Wit in OC De Statie, Stadi-
onstr. 113 om 14u. Org.: VB 
Stekene ism. Dr. Geert De 
Rijcker-Kring. Inl.: K. De Cock, 
03/777.08.01.

NAZARETH. Feestmaal in CC 
De Brouwerij, Stationsstr. 3B, 
Eke om 18.30u. Inl.: W. Van den 
Kerckhove, 09/385.61.12.

ZONDAG 20 MEI 

STEKENE. Fototentoonstel-

ling IJzerwake in OC De 
Statie, Stadionstr. 113 om 
10u. Org.: VB. Stekene ism. Dr. 
Geert De Rijcker-Kring. Inl.: K. 
De Cock, 03/777.08.01.

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

MAARTNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
10 FEBRUARI 2011

Cleemput, 0473/21.78.44.
DENDERLEEUW. 19de 

stoempfestijn in zaal The 
Rolls, Iddergemstr. 65 C om 
11.30u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.

ZATERDAG 7 APRIL 

GENT. Familienamiddag in 
Pretland, Wiedauwkaai 52 om 
14u. Inl.: M. Van den Berghe, 
0472/04.80.02.

ZATERDAG 14 APRIL 

NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, 
Outer om 17u. Inl.: P. Schiete-
cat, 0477/82.53.12.

ZONDAG 15 APRIL 

NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, 
Outer om 11.30u. Inl.: P. Schie-
tecat, 0477/82.53.12.

LANGEMARK-POELKAPELLE. 
Wandeling met aansluitend 
3de visfestijn in feestzaal café 
De Sportwereld, Klerkenstr. 
155 (Madonna) om 14u. Inl.: 
D. Six, 0472/47.49.99.

MAANDAG 16 APRIL 

NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, 
Outer van 11.30 tot 14u. en 
van 17 tot 21u. Inl.: P. Schiete-
cat, 0477/82.53.12.

DONDERDAG 19 APRIL 

WILLEBROEK. Lentereceptie: 

‘We gaan er toch geen Brussel 
van maken?’ met B. Laeremans 
in Kasteel Bel-Air, Mechel-
sestwg. 102 om 20u. Inl.: K. 
Eeraerts, 0476/40.64.30.
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

J.C. Lurkin
Westerlo

Mieke Govaert
Nevele

Frank Masschelein
Poperinge

Christiane Herstraets
Melsele

Annelore Mertens
Brasschaat

Oplossing vorige maand: fl uittoon

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

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

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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