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Als er één ding is dat ons de afge-
lopen maand is bijgebleven, is het 
wel de bittere koude. Daklozen 

stonden aan te schuiven aan de opvang-
centra en nooit eerder waren zoveel 
mensen afhankelijk van voedselhulp. On-
der hen vooral alleenstaande moeders 
met kinderen, invaliden en senioren. 

Terwijl we te pas en te onpas om de 
oren worden geslagen met interconti-
nentale solidariteit met mensen van wie 
we de herkomst nauwelijks kennen, valt 
het op dat we deze groep meer en meer 
dreigen te verwaarlozen. Zelfs de Koning 
stelde zijn buitenverblijf in Ciergnon ter 
beschikking aan asielzoekers - tegen 
vergoeding dan nog - terwijl één op zes 

van zijn eigen onderdanen beneden de 
armoedegrens leeft. 

Het Vlaams Belang kiest als Vlaams-na-
tionale partij resoluut voor solidariteit 
en verbondenheid binnen de gemeen-
schap. De migratiestromen va n de afge-
lopen decennia zorgden echter voor een 
verdeelde en onherkenbare maatschap-
pij waardoor de voornaamste premisse 
van solidariteit vervaagde, namelijk ons 
samenhorigheidsgevoel. Als gemeen-
schapsvormende partij is hier dan ook 
een uiterst belangrijke taak voor ons 
weggelegd.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Samenhorigheid

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Asielcrisis:
 van kwaad naar erger

Analyse www.vlaamsbelang.org

Begin vorige maand kwam de 
asielproblematiek nog eens in 
volle schijnwerpers te staan. 
Terwijl in Nederland asielcen-
tra leegstaan, werd België voor 
het vierde jaar op rij gecon-
fronteerd met een opvangcri-
sis. Dat is des te opmerkelijker, 
gezien het feit dat de opvang-
capaciteit de voorbije jaren 
drastisch werd opgetrokken 
tot liefst 24.456 plaatsen. 

Naar de dieperliggende oorzaken voor de 
aanslepende malaise hoeft evenwel niet 
ver te worden gezocht. Ze is namelijk een 
rechtstreeks gevolg van een falend en laks 
immigratiebeleid, dat werkt als een mag-
neet op gelukszoekers uit alle windstre-
ken. De cijfers laten maar weinig ruimte 
tot interpretatie. 

Alle records gebroken
Vorig jaar werden niet minder dan 25.479 
asielaanvragen ingediend, goed voor zo’n 
33.000 personen of het equivalent van 
een stad als Tienen. Daarmee bereikte 
de asielinstroom het hoogste peil in tien 
jaar én verzekerde dit land zich meteen 

ook van zijn vaste plaats in het 
Europese koppeloton. Per miljoen 
inwoners krijgt België namelijk 
bijna vijf keer zoveel asielzoekers 
over de vloer dan het Europese 
gemiddelde. Nu reeds is duidelijk 
dat deze instroom bij ongewijzigd 
beleid onverminderd zal blijven 
aanhouden. In de eerste maand 
van dit jaar telden de instanties al 
2.160 asielaanvragen, bijna een 
kwart meer dan in dezelfde peri-
ode vorig jaar. Fedasil, de over-
heidsinstelling die instaat voor de 
opvang van asielzoekers, becijfer-
de ondertussen dat bij eenzelfde 

Alleen korte procedures, een effi ciënt 
uitwijzingsbeleid en het stopzetten van het 

gedoogbeleid tegenover illegalen kunnen de 
asielcrisis oplossen.
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Vraagstuk

Het jaar is nog niet ver gevorderd 
of de eerste records worden ge-
broken. Nooit eerder gingen zo-

veel bedrijven over kop als tijdens de eer-
ste maand van 2012. Niet minder dan 
3261 jobs moesten eraan geloven. 3261 
sociale drama’s dus. 

Opvallend is dat vooral Vlaanderen wordt 
getroffen door de crisis. Bekaert, Alcatel, 
Nokia, Crown,... Telkens opnieuw sloten 
ze hun vestigingen in Vlaanderen omwille 
van de verstikkende loonkost die onze 
concurrentiepositie aantast. “Industriële 
productie is in België niet meer leefbaar”, 
stelde Bekaert-topman Bert De Graeve 
vorig jaar nog. Nog geen jaar later voegt 
hij de daad bij het woord door vestigingen 
te sluiten in Aalter, Zwevegem en Deerlijk.

Door zijn hoge productiviteit en werk-
zaamheidsgraad heeft Vlaanderen noch-
tans de troeven om opnieuw tot de eco-
nomische wereldtop te behoren en de 
beste garantie om de welvaart en het 
welzijn voor alle Vlamingen te garande-
ren. Het is echter aan ons om dat lot in 
eigen handen te nemen.

Zolang dat niet gebeurt, zakt Vlaanderen 
samen met België verder weg in zowat 
alle internationale sociaaleconomische 
indicatoren. 

De redactie
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aantal asielaanvragen als vorig jaar er nog 
eens zeven- tot tienduizend bijkomende 
opvangplaatsen zullen nodig zijn om de 
toevloed te kunnen herbergen.

Raadsel
Men hoeft geen helderziende te zijn om te 
weten dat een steeds verdere uitbreiding 
van de opvangcapaciteit niets zal veran-
deren aan de fundamentele oorzaken van 
de crisis: het ontbreken van een ef�ciënt 
uitwijzingsbeleid en de aanhoudende 
instroom van nieuwe asielzoekers. Om 
de asielcrisis op te lossen, is met andere 
woorden niet zozeer nood aan nieuwe 
opvangplaatsen, maar aan een nieuw be-
leid. De procedures moeten sneller, het 
feitelijke gedoogbeleid tegenover illegaal 
verblijf moet worden stopgezet en afge-
wezen asielzoekers moeten effectief naar 
hun landen van herkomst worden gerepa-
trieerd. 

Een kentering lijkt echter niet onmiddel-
lijk in zicht. Ook in de begroting voor 
2012 werden geen extra middelen voor 
het uitwijzingsbeleid voorzien. Vorig jaar 
reeds daalde het budget voor de gedwon-
gen terugkeer tot amper zeven miljoen 
euro. Dat was toen al tien procent minder 
dan in 2010, toen met nauwelijks 2.149 
gedwongen uitwijzingen een diepterecord 
werd gevestigd. De kans op regularisatie 
is in dit land ondertussen tien keer gro-
ter dan op gedwongen uitwijzing. Hoe 
de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom wil indammen en 
de aanslepende crisis denkt op te lossen, 
blijft een raadsel. 
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Genocidewet

Na de Kamer heeft ook de Franse Senaat een 
wet goedgekeurd die de ontkenning van de Turkse 
volkerenmoord op de Armeniërs stafbaar stelt. 
Overtreders riskeren een gevangenisstraf van een 
jaar en een geldboete tot 45.000 euro. Ankara heeft 
woedend gereageerd en dreigt ermee de militaire, 
economische en politieke banden met Frankrijk 
te verbreken. De Turkse premier Erdogan haalde 
zwaar uit naar de genocidewet en sprak van “een 
aanslag tegen de vrije meningsuiting.” In Turkije is 
het verboden om over een genocide te spreken. 
Zou het niet beter zijn als politici de geschiedenis 
overlaten aan historici?

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Belastingbrief

Bruno Tobback wil op 
de achterzijde van het 
aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaat-
sen van de bestuurders 
van de Belgische banken. 
“Dan weten de mensen 
waarom ze zoveel belas-
tingen moeten betalen.” 
Dat bekt wel lekker, 
maar Tobback moet niet 
hypocriet doen over de 
bonussen van bankiers. 
Misschien moet er ook 
een fotootje bij van de 
socialistische spoorba-
zen? Die strijken elk zo’n 
500.000 euro op per 
jaar en de spoorwegen 
draaien nog altijd vier-
kant. En kan er op de 
elektriciteitsfactuur een 
foto van Freya Van den 
Bossche? Zodat de men-
sen weten wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit in 
dit land stilaan onbetaal-
baar wordt…

Schietschijf

Guy Verhofstadt heeft 
een nieuwe boeman 
gevonden: Viktor 
Orban, leider van 
het centrumrechtse 
kabinet in Boedapest. Verhofstadt wil Hongarije uit 
de EU schoppen. ‘Omdat de onafhankelijkheid van het 
gerecht er in het gedrang is’. Euh... Hoe zit dat dan 
met die politiek benoemde rechters in België? En met 
politieke processen tegen een oppositiepartij? ‘Orban 
herschreef de kieswet en hertekende de kieskringen, 
ten bate van zijn eigen partij’. Klinkt bekend, niet? Tot 
slot zou de Hongaarse premier ook ‘de persvrijheid 
aantasten’. Onaanvaardbaar, natuurlijk. Maar bent u al 
vergeten hoe ‘Vrhfstdt’ kritische journalisten intimi-
deerde of bedreigde met broodroof, terwijl zijn pers-
lakeien uitgenodigd werden in Toscane? “In vergelijking 
met sommige collega’s is Viktor Orban een voorbeel-
dige democraat”, spot Koen Meulenaere in Knack. We 
zouden het zelf niet beter kunnen zeggen.
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Referendum

De Schotse regering 
wil in 2014 een refe-
rendum organiseren 
over onafhankelijk-
heid. David Cameron 
- Brits premier en 
vriend van Bart De 
Wever - kiest voor de 
vlucht vooruit en wil 
zo snel mogelijk een 
volksraadpleging in de 
hoop dat de tegen-
standers van Schotse 
onafhankelijkheid het 
dan nog zouden halen. 
De Schotten hebben 
een eigen regering, een 
eigen parlement en 
verregaande bevoegd-
heden. Maar ze willen 
meer. En ze zijn het 
beu dat het gros van 
de opbrengst uit de 
oliewinning aan de 
Schotse kust naar de 
Britse schatkist vloeit. 
‘Schots geld in Schotse 
handen!’ Dat klinkt 
bekend in de oren.

Verrijking?

Het lijkt op politieke zelfmoord, maar de Nederlandse 
christendemocraten gooien het roer om naar links. 
Een stuurgroep pleit voor nog méér immigratie. Om-
dat het ‘een verrijking is’ en “we ons welvaartspeil niet 
kunnen handhaven zonder hun komst.” Die claim is 
nergens op gebaseerd, schrijft journalist Joost Niemö-
ller. “Extra woningnood, meer criminaliteit. Angst, de 
fragmentarisering van de samenleving, de komst van 
de islam. Het is allemaal te danken aan de immigratie. 
Die heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen 
maar geld gekost.”
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Schrikbarend

Van alle Marokkaanse 
jongens tussen 
12 en 35 jaar in 
Nederland is 65 
procent al eens 
aangehouden. Het 
Sociaal en Cultureel 
Planbureau noemt 
het aandeel van Antilliaanse en 
Marokkaanse jongeren in de criminaliteit “schrik-
barend.” Meer zelfs, volgens het SCP is criminaliteit 
ook “de grootste belemmering voor integratie.” 
In België heb je nog altijd sociologen en opiniema-
kers die allochtone criminaliteit toeschrijven aan 
uitsluiting of discriminatie. Een linkse mythe die 
oorzaak en gevolg door elkaar haalt. In Nederland 
ligt nu een wetsvoorstel op tafel om het fenomeen 
kordaat aan te pakken. Wie in het eerste jaar na 
toelating wordt veroordeeld tot ten minste één 
dag gevangenisstraf, raakt zijn verblijfsvergunning 
kwijt en moet het land verlaten. Zo doe je dat.

Schrikbarend

Van alle Marokkaanse 

Sociaal en Cultureel 
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Henk Van de Graaf
over Zuid-Afrika

8
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 “Geef de boer een land”

Vraaggesprek

Tijdens het blanke apartheidsregime was Zuid-Afrika niet uit 
het nieuws te branden. Het mooie land was de schietschijf van 
linkse actiegroepen en de media, de paria van de internationa-
le gemeenschap. Heeft de zwarte machtsovername voor vrede, 
welvaart en democratie gezorgd aan de Kaap? Wat zit er achter 
het gruwelijke fenomeen van de ‘plaasmoorde’ en waarom kijkt 
het Westen weg? Dat en veel meer vroegen we aan Henk Van de 
Graaf, vice-president van de Transvaalse Boerenbond.

Mijnheer Van de Graaf, hoe gaat het 
met uw land?

Slecht. Ik weet dat je dat vandaag eigen-
lijk niet meer mag zeggen, maar de apart-
heid was in mijn ogen een heel billijk en 
rechtvaardig systeem. Het is in feite niet 
meer dan “eigen volk eerst.” Voor de Afri-
kaners, maar ook voor de Zoeloes en de 
Xosas. Maar jullie hebben ook al wel ge-
merkt dat de eigen-volk-eerst-gedachte in 
de wereld niet echt populair is. Iedereen 
moet het multiculturele geloof delen en 
daar zitten wij dus ook mee opgescheept 
in Zuid-Afrika. Nu, die fameuze multicul-
turele samenleving werkt niet. Niet in Eu-
ropa, niet bij ons. 

Het einde van de apartheid heeft niet de 
‘democratie’ gebracht die men beloofd 
had?

Democratie is een mooi woord. Vóór het 

ANC (Afrikaans Nationaal Congres) de 
macht greep, heeft men die zogenaamde 
democratie gede�nieerd als ‘one man, 
one vote’. Maar nu zie je dat de nieuwe 
machthebbers zich vastklampen aan de 
macht. Ze plegen op grote schaal corrup-
tie, ze stelen. Is dat de wil van het volk? 
Ik durf dat te betwijfelen. Nee, er is geen 
democratie gekomen in Zuid-Afrika. 

Nu en dan hoor je hier wel wat over ge-
weld in Zuid-Afrika, massale werkloos-
heid, de aidsepidemie. Moord, doodslag 
en verkrachtingen lijken schering en 
inslag…

Ja, helaas. Aids heeft voor een bloedbad 
gezorgd. De criminaliteitsgraad is ont-
zettend hoog. Volgens de meest recente 
cijfers worden er per dag 44 mensen ver-
moord. Ook op het vlak van werkloosheid 
scoort Zuid-Afrika slecht. Dat komt ook 
omdat onze grenzen eigenlijk zijn open-
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Vraaggesprek

misschien nog niet in de omvang, maar al-
leszins in de intentie. Met de machtsover-
dracht aan het ANC is de wetteloosheid 
begonnen. Er is een geweldige aanslag 
gepleegd op onze grond. Ze wilden de 
grond van de boeren hebben en die ‘plaas-
moorde’ passen in dat stramien. Sinds 
1990 zijn er al minstens 1554 blanke boe-
ren vermoord.

Wat doet het ANC en de politie om de 
boeren te beschermen?

Niets. Wij hebben 
met onze land-
bouworganisatie 
- de TLU - geëist 
dat de ‘plaasmoor-
de’ een prioriteit 
krijgen bij de mis-
daadbestrijding. 
Maar de regering 

wil dat niet doen. Ze weigeren zelfs om 
statistieken bij te houden of vrij te geven. 

Het lijkt erop dat de gematigde Man-
dela plaats heeft moeten maken voor de 
hardliners binnen het ANC. Klopt dat? 

Ik vrees van wel. Mandela is president ge-
worden toen hij zelf al een oude man was. 
Nadien is Mbeki gekomen en toen is de 
machtsstrijd binnen het ANC begonnen. 

gegooid. Dus stromen er massaal mensen 
binnen vanuit het noordelijke deel van 
Afrika, vanuit Zimbabwe, Mozambique. 
En natuurlijk willen die mensen allemaal 
huisvesting en zo hebben. Zij eisen van 
alles. En intussen krijgen onze eigen men-
sen geen werk. De werkloosheid staat nu 
op zo’n 27 procent. Wij bekijken dat van-
uit een volks perspectief. Het ANC zorgt 
goed voor de eigen mensen, maar niet 
voor onze mensen. 

U bent naar het Europees Parlement in 

Brussel gekomen om de ‘plaasmoorde’ 
aan te klagen. Kan u eens uitleggen wat 
dat juist is en daar wat cijfers op plak-
ken?

Een ‘plaas’ is het Afrikaans voor boer-
derij. Dus, als we praten over een ‘plaas-
moord’ is het een moord die op de boer-
derij plaatsvindt. Het zijn de boeren die 
vermoord worden. Wij geloven dat daar 
een volksmoord achterzit, een genocide - 

“ Nee, er is geen democratie
gekomen in Zuid-Afrika.

VBM 2012-03.indd   10 6/03/12   14:44
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Mbeki is uit zijn stoel geschopt door de 
Zuma-fractie, die nu aan de macht is. Een 
revolutie verslindt vaak zijn eigen kinde-
ren en dus loopt Zuma het gevaar straks 
dezelfde weg op te gaan als Mbeki. Wordt 
het dan beter? Nee, het wordt alleen maar 
slechter. 

Bij de blanke boeren is er veel ophef 
over het lied van de ANC-jongeren: 
“Kill the Boer.” Geeft dat lied de sfeer 
weer?

Inderdaad. Er wordt een klimaat gescha-
pen tegen de boeren, tegen de blanken. Dat 
begon destijds al met de lijfspreuk van het 
PAC, het Pan African Congres: ‘one set-
tler, one bullet’. We weten allemaal wie de 
‘settlers’ zijn: dat zijn de blanken. Daar-
na had je Malema met dat beruchte lied: 
“Kill the Boer.” Dood de Boer, dood de 
Afrikaner. Zijn opvolger zegt nu: “Schiet 
de Boer.” Die zaak is aanhangig gemaakt 
bij het gerecht. Die uitspraak is in eerste 

aanleg veroordeeld wegens haatzaaien, 
maar het ANC ging in hoger beroep om-
dat ze niet akkoord gingen met die kwali-
�catie. Wij ervaren dat het ANC dit soort 
uitspraken dus ondersteunt. 

Is die haat tegen blanken en boeren niet 
ingegeven door wraakgevoelens, van-
wege de apartheid? 

Nee, absoluut niet. Dat wordt wel eens be-
weerd, maar er zijn steeds meer zwarten 
die zeggen: “onder de apartheid was het 

veel beter dan nu.” 
Nogmaals: apart-
heid was een bil-
lijk systeem. Wat 
ik voor mijn volk 
wil, gun ik anderen 
ook. Maar zoveel 
verschillende cul-
turen, dat kleeft 

niet aan elkaar. Dat zie je ook in Europa. 
Dat leidt tot spanningen. 

U spreekt over ‘genocide’. Een zwaar 
woord. Is er echt sprake van een poli-
tieke strategie die tot etnische zuivering 
moet leiden?

Wij vermoeden dat dit inderdaad het ge-
val is. Zo is het heel opmerkelijk dat er 
verleden jaar met het WK Voetbal in Zuid-

“Sinds 1990 zijn minstens 1554 
blanke boeren vermoord.

VBM 2012-03.indd   11 6/03/12   14:44
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Vraaggesprek

Afrika opeens geen moorden meer waren 
op blanken en boeren. Niet één. De rege-
ring was doodsbang dat de internationale 
media het geweld zouden oppikken en 
aandacht zouden besteden aan de ‘plaas-
moorde’. Hoe is het anders te verklaren dat 
er een boer per week wordt vermoord, dat 
er 44 mensen per dag worden vermoord, 
en dan - net als het voetbal binnenkomt - 

dan gebeurt er niks 
meer. Toen de laat-
ste voetbalsuppor-

ter weer het land uit was, begon het weer. 
De politici weten er dus van. 

Leidt die toestand bij de blanke be-
volking tot ontmoediging, wanhoop 
of paniek? Is er sprake van een ‘witte 
vlucht’?

Ik denk het wel. Al zijn er geen of�ciële 
cijfers over. Maar volgens onze bereke-
ningen zijn er sinds 1994 toch een miljoen 
blanken uitgeweken. Vooral Engelsen en 
joden, die wel nog ergens een thuisland 
hebben waarop ze kunnen terugvallen. 

Maar er zijn ook veel Afrikaners vertrok-
ken. Naar Australië, Nieuw-Zeeland, Ca-
nada, Europa. 

Is er nog een alternatief, een toekomst 
in Zuid-Afrika? 

Zeker. Wij willen een eigen staat. Een 
Afrikaner-republiek, zoals onze voorou-

ders. Die idee wint 
ook veld. We heb-
ben na een refe-
rendum een volks-
raad aangeduid die 
er alles moet aan 
doen om ons recht 

op zelfbeschikking erkend te krijgen. In 
de eerste plaats bij de regering van Zuid-
Afrika, al rekenen we daar niet echt op. 
Maar het is een proces waar we door moe-
ten. Daarna willen we onze zaak op het 
internationale forum brengen. We willen 
het debat niet laten vastlopen op de vraag 
waar die volksstaat geogra�sch moet ko-
men. Het gaat nu vooral om het principe. 

Hoe realistisch is dat beeld van een 
thuisland voor de blanken?

Ik denk heel realistisch. We hebben met 
de val van het Sovjetrijk gezien hoe snel 
nationale staten uit elkaar vielen en er 
nieuwe landen ontstonden die elk een ei-

“ Wij vragen erkenning voor 
ons recht op zelfbeschikking.
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gen regering kregen. Ook al had men dat 
nooit voor mogelijk gehouden. Dat moet 
ook in Zuid-Afrika kunnen. 

Is zo’n (mini-)staat economisch leef-
baar? 

Zeker. Op dit ogenblik is het de Afrikaner 
die de economie van Zuid-Afrika aan de 
gang houdt. Als wij 
het voor elkaar zou-
den krijgen om onze 
economische troe-
ven daar uit te halen 
en in ons eigen land 
te stoppen, is dat 
zeker leefbaar. Kijk 
naar Israël, dat is 
ook niet groot, maar 
wel sterk. Een baken van democratie en 
welvaart in de Arabische wereld. 

Laatste vraag. U bent op doorreis in 
ons land. Welke boodschap heeft u als 
Afrikaner voor Vlaanderen en de Vla-
mingen?

De strijd gaat voort. Nooit ophouden, 
nooit opgeven. We zijn heel dankbaar 
voor de steun die we uit Vlaanderen krij-
gen. En wij voelen ook warme sympathie 
voor jullie strijd. Nationalisten moeten el-
kaar steunen waar ze kunnen. We moeten 
de druk opvoeren en ervoor zorgen dat de 
‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika bestempeld 
worden als een misdaad tegen de mense-

lijkheid. Want dat zijn ze ook. Iedereen 
noemde apartheid ‘een misdaad tegen de 
menselijkheid’, welnu laten we die ‘plaas-
moorde’ dan ook maar zo noemen. Wij 
Afrikaners, eisen ons bestaansrecht op! 
Wij willen leven. En we willen leven in 
een vrij land! 

“ Wij Afrikaners willen
leven in een vrij land!

In het Europees Parlement hield Henk Van de Graaf een internationale 
persconferentie op uitnodiging van parlementslid Philip Claeys. Het interview 
dat beiden nadien gaven, is nu reeds te bekijken via www.vlaamsbelang.org.
De uitgebreide versie van het interview is binnenkort te lezen op 
www.vlaamsbelang.org
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Illegaliteit wordt 
beloond

Het convenant 
dat de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 
(VGC) afsloot 
met het Regionaal 
Integratiecentrum de 
Foyer bevestigt wat het 
Vlaams Belang al geruime 
tijd aanklaagt: de VGC is 
verworden tot een subsi-
die- en lobbymachine voor 
illegalen, vreemdelingen en 
bij voorkeur ook nog eens 
Nederlandsonkundigen in 
het Brussels Gewest. “De 
VGC zet in op intercul-
turalisering en voert een 
inclusief beleid dat gericht 
is op de toegankelijkheid 
van de voorzieningen voor 
alle Brusselaars en meer 
speci� ek voor personen 
met een migratiegeschie-
denis”, zo staat er letterlijk 
te lezen in het convenant. 
Merkwaardig genoeg 
was het de N-VA die het 
voortouw nam om dit 
convenant 
mee goed 
te keuren. 
De partij 
noemde 
het zelfs 
“een stap 
in de goede richting.” 
Brussels Parlementslid 

Dominiek Lootens 
diende de N-VA dan ook 
van repliek: “U creëert si-
tuaties waarin de feitelijke 
illegaliteit aangemoedigd, 
bevestigd en besten-
digd wordt. Het Vlaams 
Belang doet daar niet aan 
mee. We stemmen tegen 
omdat men hier de wet 
tracht te overtreden.” 

Verwarrende aan-
kondigingspolitiek

De meerderheid in het 
Vlaams Parlement bezon-
digde zich opnieuw aan on-
doordachte aankondigings-
politiek. N-VA-voorzitter 
De Wever kondigde op 
een nieuwjaarsreceptie 
een “huiskorting” aan 
waarbij het kadastraal 
inkomen (KI) niet meer 
zou worden gebruikt voor 
het toekennen van de ver-
laagde registratierechten. 
Maar welke parameter dan 
wel zal worden gebruikt, 
is onduidelijk en het gaat 
ook niet over een totale 
hervorming van het KI als 
grondslag voor de onroe-
rende voorhef� ng. Vlaams 
Parlementslid Jan Penris 
hekelde de zoveelste 
miscommunicatie van de 
Vlaamse overheid die op-
nieuw onrust zal creëren 

bij de 
bevolking. 
Bovendien 
is de zo-
genaamde 
“woon-
korting” 
allesbehalve concreet 
uitgewerkt. 

Onverdoofd 
slachten

Tijdens de bespreking van 
de beleidsnota’s van de 
regering stelde Kamerlid 
Rita De Bont vast dat er 
in het luik dierenwelzijn 
met geen woord wordt 
gerept over het verbod op 
onver-
doofd 
slachten. 
Alle 
partijen in 
de Kamer 
waren 
het er tijdens de vorige 
legislatuur nochtans over 
eens dat er een verbod 
moest komen, maar omdat 
de minister blijkbaar niet 
tot een compromis kon 
komen met de verschillen-
de religieuze overheden in 
dit land, werd het verbod 
van tafel geveegd. De Bont 
is niet te spreken over de 
houding van de minister, 
die op deze manier een 

Uit de parlementen
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democratische meerder-
heid aan de kant schuift. 
Onze partij blijft pleiten 
voor een verbod op onver-
doofd slachten, en wil dan 
ook dat deze problematiek 
zo vlug mogelijk naar de 
deelstaten wordt overge-
heveld. 

Bijzondere 
Commissie Dexia 
dood en begraven

In tegenstelling tot eer-
dere afspraken krijgt het 
Parlement geen inzage 
in de databank van de 
Nationale Bank (NBB) 
en de Autoriteit voor 
Financiële Diensten en 
Markten (FSMA). Het is 
duidelijk dat de stinkende 
potjes van Dexia moe-
ten gedekt blijven. Bruno 
Valkeniers en Hagen 
Goyvaerts hebben in de 
Dexia-
commissie 
gepleit 
voor de 
oprichting 
van een 
échte 
onderzoekscommissie. Na 
de kapitaalsinjectie met 
zes miljard euro belasting-
geld in de Dexia-holding 
in 2008, en na het beta-
len van vier miljard euro 

voor de overname van 
de Dexiabank heeft de 
belastingbetaler het recht 
te weten wie voor dit de-
bacle verantwoordelijk is. 
De meerderheidspartijen 
willen dat echter liever 
niet…

Malaise bij 
Belgacom

Na een reeks van ont-
slagen van Belgacom-
toplui en klachten 
over pesterijen moest 
gedelegeerd bestuur-
der Didier Bellens (van 
PS-signatuur), eind 2011 
in de Kamercommissie 
Infrastructuur zijn versie 
van de feiten geven. Omdat 
verschillende bronnen 
nadien verklaarden dat 
hij gelogen had, werd op 
31 januari een nieuwe 
hoorzitting georganiseerd, 
deze keer achter gesloten 
deuren. Ook nu bleek 
de hoorzitting een maat 
voor niets: het werd een 
bedroevende vertoning die 
absoluut niet overtuigend 
was. Op sommige vragen 
werd gewoonweg niet ge-
antwoord of stelde Bellens 
laconiek dat hij het zich 
“niet meer herinnerde”. 
Kamerlid Tanguy Veys 
stelde namens het Vlaams 

Belang: “Ik 
heb geen 
vertrou-
wen meer 
in Didier 
Bellens als 
gede-
legeerd bestuurder van 
Belgacom. Hij is ongeschikt 
en is alle geloofwaardig-
heid kwijt om dergelijk 
belangrijk bedrijf te leiden.” 
Het Vlaams Belang zal dan 
ook de bevoegde Minister 
van Overheidsbedrijven 
Paul Magnette (PS) vragen 
zijn verantwoordelijkheid 
te nemen en komaf te ma-
ken met deze malaise.

Geen indexsprong!

Onlangs verklaarden 
federaal minister van 
Financiën Steven Vanackere 
en Vlaams minister-
president Kris Peeters 
onder bepaalde omstan-
digheden gewonnen te 
zijn voor een indexsprong. 
Fractievoorzitter in het 
Vlaams Parlement Filip 
Dewinter betreurde deze 
uitlatingen omdat het 
indexmechanisme slechts 
één onderdeel is van de 
concurrentieproblematiek 
van onze ondernemingen. 
De koopkracht van de 
groeiende groep minder 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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begoede Vlamingen mag 
in ieder geval niet ver-
der worden aangetast. 
Minister-president Peeters 
zou beter pleiten voor bij-
voorbeeld een indexering 
van de nettolonen waar-
door zowel de koopkracht 
als het concurrentievermo-
gen zou worden versterkt 
en het overheidsbeslag zou 
verminderen.

Arbeidsongeschikt 
na agressie

Enkele jaren geleden werd 
een agent aangevallen door 
vier personen van wie hij 
eerder het voertuig had 
gecontroleerd. Wegens 
lichamelijke ongeschiktheid 
tengevolge van die agressie, 
werd de man vervroegd op 
pensioen gesteld. Daarop 
diende hij een aanvraag 
in voor een bijzondere 
vergoeding. Die aanvraag 
werd echter verworpen 
omdat de schade niet aan 
de ambtenaar werd toe-
gebracht in de uitoefening 
van zijn functie. De agent 
vocht die beslissing aan en 
het Grondwettelijk Hof 
zegt nu: “De leden van de 
politiediensten kunnen het 
voorwerp uitmaken van 
opzettelijke gewelddaden 
die, hoewel zij worden ge-

pleegd in omstandigheden 
waarin de politieambtenaar 
zijn functies niet uitoe-
fent, rechtstreeks verband 
houden met de uitoefe-
ning daarvan. Wanneer 
die daden bijgevolg in het 
rechtstreekse verlengde 
liggen van de uitoefening 
van de door de politie-
ambtenaar waargenomen 
functies, moeten zij wor-
den beschouwd als risico’s 
die inherent zijn aan die 
uitoefening. Zij kunnen 
bovendien evenveel schade 
en ontmoediging teweeg-
brengen bij de politieamb-
tenaren...” 
Op basis 
van deze 
uitspraak 
heeft 
Kamerlid 
Peter 
Logghe een wetsvoorstel 
ingediend dat deze discri-
minatie wegwerkt.

Pro� ciat 
Denemarken!

Bij de start van het 
EU-voorzitterschap van 
Denemarken feliciteerde 
Europees Parlementslid 
Philip Claeys de Denen 
met hun moedige verdedi-
ging van de vrije menings-
uiting tegen de onver-

draagzame 
islam. 
Claeys 
loofde de 
moe-
dige maar 
nood-
zakelijke maatregelen 
die Denemarken heeft 
genomen inzake immigratie 
en pleitte voor het recht 
op een eigen asiel- en 
immigratiebeleid voor 
de lidstaten. “Momenteel 
bevinden we ons niet enkel 
in een Eurocrisis, maar 
ook in een Schengencrisis”, 
alludeerde Philip Claeys 
op het open grenzenbeleid 
waar we mee geconfron-
teerd worden. 

Zwartwerk door 
vreemdelingen

Uit het antwoord van 
staatssecretaris voor asiel 
en migratie Maggie De 
Block op een schriftelijke 
vraag van Filip Dewinter 
blijkt dat het aantal aan-
houdingen en repatriërin-
gen van zwartwerkende 
vreemdelingen jaar na jaar 
daalt. Ook het aantal boe-
tes tegen werkgevers daalt. 
In 2010 hield de politie, bij-
gestaan door de diensten 
van de sociale inspectie, 
1.593 vreemdelingen voor 

Uit de parlementen
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zwartwerk aan. In 2009 
waren dat er nog 1.626, 
in 2005 zelfs 2.470. Komt 
daarbij dat ook het aantal 
illegale zwartwerkers dat 
effectief wordt gerepatri-
eerd daalt. In 2010 waren 
er 640 “administratieve 
weerhoudingen met het 
oog op verwijdering naar 
aanleiding van zwartwerk.” 
In 2005 waren dat er nog 
1.226. “Het beleid tegen 
zwartwerk door vreemde-
lingen moet veel repressie-
ver”, aldus Filip Dewinter. 
“Het aantal controles en 
repatriëringen moet om-
hoog. Het huidige beleid 
leidt tot straffeloosheid. 
Momenteel is het dweilen 
met de kraan open.”

Industrie in 
Vlaanderen houden

Tijdens een actualiteitsde-
bat naar aanleiding van de 
recente golf van aangekon-
digde ontslagen bij onder 
meer CrownCork en 
Bekaert, vroeg Jan Penris 
aan de Vlaamse regering 
concrete maatregelen die 
de aanwezigheid van pro-
ductievestigingen met een 
hoge toegevoegde waarde 
in Vlaanderen moeten 
waarborgen. Concreet 
vroeg hij een dringende 

verlaging van het over-
heidsbeslag op lonen 
(helaas nog steeds een 
federale bevoegdheid) en 
meer middelen voor een 
vraaggedreven industrieel 
onderzoek. Vlaanderen 
moet ook duidelijk maken 
dat het blijft geloven in 
de eigen toekomst van 
de maakindustrie door te 
blijven investeren in de 
eigen infrastructuur, het 
eigen onderwijsstelsel af 
te stemmen op de noden 
van een moderne maakin-
dustrie en er alles aan te 
doen om de energiekosten 
zo laag mogelijk te houden. 
Het Vlaams Belang drong 
tot slot ook aan op een 
vereenvoudiging van de 
wetgeving inzake milieu en 
vestiging.

Tweetaligheid 
topambtenaren

Kamerlid Annick 
Ponthier interpelleerde 
andermaal staatssecretaris 
Hendrik 
Bogaert 
over zijn 
gepland 
initiatief 
om de 
functio-
nele tweetaligheid van de 
topambtenaren na tien jaar 

immobilisme in te voeren. 
Zij voerde daarbij aan dat 
het Vlaams Belang zich 
ernstig zorgen maakt over 
de grondigheid van die 
zogenaamde functionele 
tweetaligheid en baseerde 
zich op een advies van 
de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht dat die 
functionele tweetaligheid 
tien jaar geleden al als 
‘onvoldoende’ omschreef. 
Bovendien herinnerde 
Ponthier de staatsse-
cretaris eraan dat zijn 
partij zich in die zin toen 
ook - samen met onze 
partij - hardnekkig ver-
zette tegen dat luik in de 
Copernicushervorming. 
Het antwoord van de 
staatssecretaris was teleur-
stellend en kan samengevat 
worden als volgt: “We 
zijn ermee bezig.” Annick 
Ponthier nam hier geen ge-
noegen mee en diende een 
motie van aanbeveling in 
waarin zij pleitte voor een  
initiatief van de regering 
dat de grondige taalkennis 
van de ambtenaren zou be-
ogen.  Deze werd evenwel 
onderuit gehaald met een 
gewone motie, ingediend 
door… CD&V. Begrijpe 
wie kan.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Viva de vakbond ?

Staking

De vakbonden hebben alles 
op alles gezet om op 30 janu-
ari het land volledig lam te leg-
gen met een nationale staking. 
Dit zorgde voor veel wrevel, 
verontwaardiging en frustra-
tie. Bij studenten die niet op 
hun examen geraakten en bij 
werkwilligen die niet op het 
werk geraakten en dus ver-
plicht werden om een dag ver-
lof op te nemen.

Dat vele mensen in dit land on-
gerust zijn is zeer begrijpelijk. 
Werknemers en arbeiders maken 

zich zorgen om hun pensioen, voelen zich 
in de steek gelaten en zien hun toekomst 
bedreigd. De opeenvolgende regeringen 
namen dan ook geen enkele structurele 
maatregel om de toekomst van de inwo-
ners veilig te stellen. Wel integendeel: 
Belgacom-pensioenfondsen werden ver-
kwanseld om er begrotingstekorten mee 
op te smukken. Het Zilverfonds is een 
lege doos... Het feit dat de drie partijvak-
bonden jarenlang deze regeringen lieten 
betijen maakt hen mede verantwoordelijk 
voor de crisis van vandaag.
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Hypocriet
De vakbonden gaan in deze dan ook niet 
vrijuit. Zij nemen in dit land een zeer uit-
zonderlijke positie in. In een normaal land 
verdedigen de vakbonden de belangen 
van de werknemers. In België hebben de 
drie traditionele partijen een monopolie 
georganiseerd voor drie partijvakbonden - 
ACV, ABVV en ACLVB - die in de eerste 
plaats hun eigenbelang en dat van hun par-
tijvrienden verdedigen. Denk maar aan de 
velen die op brutale wijze uit de vakbond 
werden gezet omdat zij kandidaat waren 
voor een lokale Vlaams Belang-lijst. Voor 
de systeemvakbonden, die nochtans de 
mond vol hebben van grenzeloze solida-
riteit, is het recht op sociale bescherming 
duidelijk voorbehouden voor mensen met 
de juiste partijkaart.

De gehechtheid van de vakbonden aan 
België is er bovendien één van louter ei-
genbelang. Zij maken zich schuldig aan de 
misleiding van de Vlaamse werknemers, 
die wordt wijsgemaakt dat het in hun be-
lang zou zijn om de vermolmde Belgische 
constructie nog langer in stand te houden. 
De vakbonden fungeren als oerconser-
vatieve steunpilaren van het Belgische 
establishment omdat de vakbondsleiders 
beseffen dat elke verandering in de op-
stelling van de politieke krachten in hun 
nadeel is: hoe meer Vlaanderen zichzelf 
wordt, hoe meer kans het maakt om van 
zijn zelfstandigheid gebruik te maken om 
bijvoorbeeld de rol en de betekenis van de 
vakbonden terug te dringen tot hun oor-
spronkelijke doelstelling: de verdediging 
van werknemersbelangen. In plaats van 
zoals nu te bestaan uit zware apparaten 
die van de uitkering van werklozensteun 

een middel hebben gemaakt om zichzelf 
in stand te houden.

Als vakbonden pleiten voor ‘solidariteit’ 
binnen de Belgische structuren, dan is dit 
immers ook solidariteit met een Waals 
stelsel van een voor hen en hun structu-
ren zeer lucratieve hoge werkloosheid. 
De vakbonden vangen maar liefst 168 
miljoen euro belastinggeld per jaar als 
administratiekost voor uitbetaling van de 
werkloosheidsvergoedingen...

Kamerdebat 
Aangezien Di Rupo en het mislukte sociaal 
overleg van zijn nochtans links-syndicale 
regering, de oorzaak zijn van de nationale 
staking, werd hij in aanloop ervan on-
dervraagd door volksvertegenwoordiger 
Barbara Pas in het plenaire vragenuurtje. 
Pas stelde dat Di Rupo door zijn eigen so-
cialistische vakbond, de drijvende kracht 
achter de staking, een diploma van onbe-
kwaamheid afgeleverd kreeg. Ze hekelde 
de onverantwoordelijke en hypocriete 
houding van de vakbondstop en wees op 
de abnormale positie die de vakbonden 
in dit land innemen. “Het zijn organisa-
ties zonder rechtspersoonlijkheid, zonder 
enige transparantie. Hoe meer werklozen, 
hoe meer geld voor de vakbonden. Zo per-
vers zit het systeem in elkaar.”

In haar repliek op Di Rupo vroeg Pas, in 
het belang van echte vakbondsvrijheid, 
een debat over de schadelijke en achter-
haalde vakbondsprivileges. Of Di Rupo 
en zijn links-syndicale regering de moed 
zullen hebben dit debat te voeren, betwij-
felen we ten zeerste... 
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Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Laat de lente maar komen!

Op 25 maart slaat VBJ de tenten op in de zalen van 
de Antwerpse zoo, met een heldere boodschap: 
onze politieke winter is voorbij en een nieuwe mor-

gen breekt aan!

Op het Lentecongres wordt een vernieuwd Dagelijks Be-
stuur (DB) ter goedkeuring voorgelegd aan alle VBJ-leden. 
Voor de aanstelling van een nieuwbakken beleidsploeg 
zal VBJ alvast enkele getalenteerde mensen naar voor 
schuiven. Een jonge en frisse ploeg, die er de komende 
twee jaar zonder twijfel met volle overtuiging tegenaan zal 
gaan.

In tussentijd moet VBJ blijvend werk maken van een 
doorgedreven vorming van VBJ’ers, zoals tijdens de Win-
teracademie op het einde van deze maand. Verjonging 

is geen hol begrip maar kan enkel met een 
goede voorbereiding. Laat het Lentecongres 
een kentering zijn om de weg naar ‘de 
nieuwe generatie’ defi nitief open te breken. 
Ik hoop alvast dat u er op 25 maart bij zal 
zijn. 

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

is geen hol begrip maar kan enkel met een 
goede voorbereiding. Laat het Lentecongres 
een kentering zijn om de weg naar ‘de 
nieuwe generatie’ defi nitief open te breken. 
Ik hoop alvast dat u er op 25 maart bij zal 
zijn. 

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
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Vlaams Belang Jongeren

Met de organisatie van een grote, radicale jongerenorganisatie 
als de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) gaat heel wat administra-
tief en logistiek werk gepaard. De man 
die veel van deze taken op zich neemt 
is Olivier Peeters, politiek secretaris van 
VBJ. We nemen graag een kijkje achter 
de schermen van het nationaal VBJ-se-
cretariaat.

 Achter de schermen 
van VBJ
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Waarvoor kunnen mensen terecht bij 
het secretariaat van VBJ?

Kort samengevat voor alles wat met VBJ 
te maken heeft. Het VBJ-secretariaat is er 
in de eerste plaats voor alle jongeren van 
het Vlaams Belang. Maar ook niet-leden 
of niet-VBJ’ers kunnen er steeds terecht 
voor vragen over onze jongerenwerking 
in het algemeen, informatie over onze 
politieke standpunten of zelfs suggesties 
met betrekking tot jongerenthema’s of po-
litieke acties.

Wat doet VBJ dan concreet voor jonge 
Vlaams Belangers?

Naast VBJ-activiteiten blijft een belang-
rijk aspect de inhoudelijke vorming. De 
Winteracademie later deze maand is daar 
zeker een voorbeeld van. In juli is er ook 
nog de Zomeruniversiteit, waar deelne-
mers huiswaarts keren met een degelijke 
theoretische en praktische kennis en met 
een diploma. Maar jongeren kunnen altijd 
beroep doen op het secretariaat voor elke 
vorm van ondersteuning. Voor de opmaak, 
druk en verdeling van VBJ-pam�etten bij-
voorbeeld. Of voor de praktische uitwer-
king van lokale activiteiten. Geef me maar 
een seintje!

Met andere woorden: werk maken van 
de verjonging?

Iedereen is het erover eens dat een ver-
jonging nodig is op termijn, al wil dat 
uiteraard niet zeggen dat dit zomaar ab-
rupt moet gebeuren. VBJ kan zeker een 
steentje bijdragen door nieuwe en jonge 
gezichten naar voor te schuiven. Het Len-
tecongres van 25 maart in de zoo van Ant-
werpen zal daar zeker al een eerste aanzet 
toe zijn.

Hoe werd je zelf actief bij VBJ?

Als student werd ik politiek actief als 
VBJ-verantwoordelijke in Lier. We orga-
niseerden regelmatig acties en haalden nu 
en dan de lokale media. Al snel ontmoette 
ik andere VBJ’ers, onder meer via de Zo-
meruniversiteiten.  

Wat met VBJ’ers die actief willen wor-
den?

Aarzel niet om contact op te nemen met 
het VBJ-secretariaat en maak gebruik van 
de ondersteuning die voorhanden is. Mis-
schien kennen ze wel andere jongeren die 
mogelijk geïnteresseerd zijn om zich ac-
tief in te zetten. Die gegevens mogen al-
tijd worden doorgegeven, we zullen hen 
dan zeker een infopakket bezorgen. Een 
sterk VBJ nu, betekent immers een sterk 
Vlaams Belang later. 
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Binnen enkele maanden zijn het weer verkiezingen en worden 
we overstelpt met tal van ééndagspolitieke problemen waar de 
politicus met de beste oneliner het beste scoort. Als Vlaams 

Belang Jongeren (VBJ) moeten we op langere termijn durven kijken 
en denken. Onze radicale nationalistische strijd reikt verder dan de 
volgende verkiezing.

Om die strijd te winnen moeten we zorgen voor goede verbale en intellec-
tuele munitie. Het vormen van jonge kaderleden - de leiders 
voor morgen - blijft voor de Vlaams Belang Jongeren dan 
ook één van de basisopdrachten. De winteracademie, met als 
thema “Europa in crisis”, gaat door in Antwerpen van za-
terdag 24 maart tot zondag 25 maart. We verwachten 
sprekers uit binnen- en buitenland en zorgen op tijd 
en stond voor de nodige ontspanning.

Alle leden tussen 15 en 35 jaar zijn welkom. Inschrijven kan door het 
juiste bedrag te storten op het rekeningnummer BE16 7512-0169 5574 met 
vermelding ‘Winteracademie’, naam + voornaam. Studenten of werkzoe-
kenden betalen 45 euro; werkenden 55 euro. Alle overnachtingen, maal-
tijden en activiteiten zijn in deze prijs inbegrepen. Schrijf nu in, want het 
aantal plaatsen is beperkt!

winteracademie.vbj.org
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Welkomstontbijt

Inleiding door nationaal VBJ-
voorzitter Barbara Pas

Philip Claeys
Europees parlementslid

Lunch & stadswandeling o.l.v. 
Jan Huijbrechts

Gerolf Annemans
Fractievoorzitter Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Sam van Rooy
Voormalig medewerker Geert Wilders

Avondmaal in stadscentrum

Kroegentocht

Zondag 25 maart
Ontbijt

Erik Van Goor
Rechts-conservatief auteur

Lunch

Lentecongres 

Programma
Zaterdag 24 maart
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 Haatzender RTBF

Media

De Franstalige openbare om-
roep verspreidt haat. Doelwit? 
Vlaanderen en de Vlamingen 
in het algemeen, Vlaams-nati-
onalisten in het bijzonder. Het 
CGKR weigert op te treden.

Yves Leterme zorgde ooit voor een 
�kse rel toen hij de RTBF verge-
leek met de Rwandese haatzender 

Radio Mille Collines. Zo ver wil moraal-
�losofe Magda Michielsens niet gaan, 
maar helemaal ongelijk had Leterme voor 
één keer niet. Michielsens onderzocht de 
beeldvorming van de Vlamingen in ‘Mise 
au Point’, de Franstalige tegenhanger van 
het debatprogramma ‘De Zevende Dag’ 
bij de VRT. Haar conclusie: “Het portret 
dat de RTBF van de Vlamingen schetst, is 
ronduit schokkend. Als je wil weten hoe 
een haatcampagne werkt, dan is dit pro-
gramma een goed voorbeeld.”

‘Wij’ tegen ‘zij’
Professor Michielsens ergert zich aan de 
tendentieuze toonzetting, de keuze van de 
gasten, de regie, de hatelijke cartoons, de 
sms’jes van kijkers die ontaarden in een 
scheldpartij de regelrechte oorlogsretoriek 
van journalisten. “Objectiviteit en neutra-
liteit zijn in ‘Mise au Point’ ver te zoe-
ken”, aldus Michielsens. Dat is bij de VRT 
ook wel eens het geval, maar bij de RTBF 

bakken ze het altijd nog wat bruiner. Het 
door links anders zo verafschuwde ‘wij-
zij-denken’ is er het handelsmerk. “Ver-
wijzingen naar de collaboratie en clichés 
over het rechtse, egoïstische, bekrompen 
en eng-nationalistische Vlaanderen zijn 
in heel wat zondagochtendtussenkomsten 
niet van de lucht”, merkt ook Han Renard 
op in Knack, een blad dat niet meteen van 
Vlaams-nationale of rechtse sympathieën 
‘verdacht’ kan worden. Een mens zou 
zich op de duur gaan afvragen waarom 
die Walen per se nog met de Vlamingen 
in hetzelfde unitaire bed willen liggen… 
Zou de milde ontwikkelingshulp - meer 
dan 12 miljard euro per jaar - vanuit dat 
zo ‘egoïstische’ Vlaanderen daar voor iets 
tussen zitten?

Blind
Michielsens kreeg direct stevige tegen-
wind. De RTBF noemde haar bevin-
dingen ‘ridicuul’ en politicoloog Dave 
Sinardet repte zich om het onderzoek af 
te branden als ‘niet wetenschappelijk’. 
Sinardet is vooraanstaand lid van de be-
ruchte Pavia-groep, een belgicistische 
denktank, en daarmee is ook alles gezegd. 
De reactie van het Centrum voor Gelijk-
heid van Kansen en Racismebestrijding 
was al even voorspelbaar. Jozef De Witte 
liet prompt weten dat het CGKR niet zal 
optreden tegen de anti-Vlaamse haat-
campagne. Omdat de studie ‘niet weten-
schappelijk’ zou zijn, maar vooral “omdat 
Vlamingen geen etnische groep vormen 

VBM 2012-03.indd   26 6/03/12   14:46



27

en het Centrum dus niet kan optreden op 
grond van de antiracismewet.” Nu hebben 
we die fameuze antiracismewet altijd al 
een gedrocht gevonden - omdat hij veel 
te ruim wordt geïnterpreteerd en tot een 
onaanvaardbare beknotting van de vrije 
meningsuiting leidt - maar haat zaaien 
tegen Vlamingen is blijkbaar geoorloofd. 
Racisme is enkel strafbaar als de dader 
blank of autochtoon is, en het slachtoffer 
allochtoon of gekleurd. 

Oogopener
Het onderzoek moet een bittere pil zijn 
voor de N-VA. Hoe gematigd en �exibel 
Bart De Wever zich ook opstelde in de 
communautaire onderhandelingen en hoe 
vaak hij zich ook afzette tegen het Vlaams 
Belang, veel heeft dat duidelijk niet ge-
holpen. Voor de Franstaligen is het alle-

maal één pot nat. Klaar om op een boot 
te zetten en die dan in het midden van de 
oceaan met een goed gemikte torpedo te 
kelderen. In het Vlaams Parlement stelde 
iemand onlangs voor dat de VRT geld en 
zendtijd zou vrijmaken om ondertitelde 
debatprogramma’s van hun RTBF-colle-
ga’s uit te zenden. ‘Om Vlamingen en Wa-
len dichter bij elkaar te brengen’, klinkt 
de nobele motivatie. Als trouwe steunpi-
laar van het tricolore België doet de VRT 
al grote inspanningen. Al vrezen we dat de 
sympathieke Waalse Deborsu-broers met 
hun ‘Dag Vlaanderen’ een wel heel verte-
kend beeld geven. Als ze op de Reyerslaan 
‘Mise au Point’ willen uitzenden, kunnen 
we dat alleen maar toejuichen. Voor wie 
nog niet doorhad dat er met de Walen 
geen land te bezeilen valt, zou dat beslist 
een heilzame oogopener zijn. 
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 Hoer noch slavin

Boekvoorstelling

Hoofddoeken en kledijvoor-
schriften, juridische discri-
minatie en maatschappelijke 
marginalisering. De islam ver-
nedert en onderdrukt vrou-
wen. In haar nieuwste boek 
‘Hoer noch slavin’ legt de voor-
zitster van de Senaatsfractie, 
Anke Van dermeersch de vin-
ger op de islamitische wonde.

In uw boek klaagt u de gemarginali-
seerde positie van de vrouw in de Islam 
aan. Hoe zit dat precies?

In de koran staat te lezen dat de vrouwen 
een ondergeschikte plaats dienen in te ne-
men in het gezin, de 
familie en de samen-
leving. In praktijk gaat 
het veel verder dan dat. 
De vrouw is in de isla-
mitische samenleving 
een ongeëmancipeerd 
en onmondig wezen, 
dat veel minder rech-
ten kent dan de man. 
Zo hebben vrouwen 
minder erfenisrechten, 
hebben ze vaak geen inspraak in het hu-
welijk dat zij moeten aangaan, kunnen ze 
worden verstoten, wordt hen niet de hand 

gedrukt, enzovoort. In mijn boek wil ik 
de boodschap meegeven dat deze onder-
drukking en ongelijkwaardigheid niet kan 
worden getolereerd, ook niet wanneer dit 
zich in de privésfeer afspeelt.

Er wordt wel eens gezegd dat het 
Vlaams Belang met dit boek terugkeert 
naar zijn roots, klopt dat volgens u?

Het Vlaams Belang werd, en wordt soms 
nog steeds, onterecht verweten dat het 
een aantal fundamentele mensenrechten 
met de voeten treedt. Er werd ook vaak 
beweerd dat we ‘vrouwonvriendelijk’ 
zouden zijn. Met dit boek wil ik deze 
vooroordelen voor eeuwig en altijd ont-
krachten. Zo hecht ik veel belang aan 
respect, godsdienstvrijheid en gelijkwaar-
digheid, en staat de positie van de vrouw 
centraal. Maar onze tegenstanders zullen 
wel altijd iets verzinnen om ons in een 

slecht daglicht te stel-
len. En dat mijn boek 
handelt over de islam 
en dus verband houdt 
met een belangrijk par-
tijstandpunt is een feit. 
Maar daar is op zich 
niets mis mee. 

In een stad als Lon-
den zien we dat de is-
lamitische wetgeving 

in bepaalde wijken reeds wordt toege-
past. Is dit ook bij ons denkbaar?

28
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Zeer zeker. Samenlevingen evolueren te-
genwoordig enorm snel. Ook in Londen 
en Canada bijvoorbeeld was het decennia 
geleden ondenkbaar dat de islamitische 
wetgeving er zou worden toegepast, maar 
nu is dat daar wel degelijk het geval. In ons 
land bestaan tot dusver nog geen sharia-
rechtbanken, maar dit betekent helaas niet 
dat het shariarecht hier geen ingang vindt. 
Het gebeurt hier alleen niet in een ruimte 
die de omschrijving van een shariarecht-
 bank draagt. Zo zou bijvoorbeeld het 
discriminatoire erfenissstelsel, waarover 
ik daarnet sprak, in ons land veelvuldig 
worden toegepast. De islamitische wetge-
ving is dus al aanwezig in ons land, alleen 
komt dit zelden aan de oppervlakte.

Naar aanleiding van de boekvoorstel-
ling lanceerde het Vlaams Belang een 
af� checampagne met een jongedame in 
boerka. Hoe waren de reacties tot dus-
ver?

Zéér positief. We kozen voor een cam-
pagne die duidelijk de aandacht moest 
trekken. Dit heeft zijn doel blijkbaar niet 
gemist, dus in dit opzet zijn we zeker ge-
slaagd. Met dank aan An-So� e, een van 
de drie dochters van Filip Dewinter, die 
voor deze ‘boerkini’-campagne heeft ge-
� gureerd. Maar de boodschap achter de 
campagne is minstens even belangrijk en 
moet een waarschuwing zijn voor tal van 
praktijken die met de islam samengaan, 
zoals gearrangeerde huwelijken, polyga-
mie, en niet te vergeten, het dragen van de 
boerka op zich.

Intussen lanceerde u ook het nieuwe 
initiatief ‘Vrouwen tegen islamisering’. 
Wat moeten we ons daarbij voorstel-
len?

Met dit initiatief wil ik, onder de interna-
tionaal georganiseerde koepelorganisatie 
‘Steden Tegen Islamisering’, vrouwen, 
jong en oud, verenigen om de mensen te 
wijzen op de gevaren die de islamisering 
van ons land met zich meebrengt, met 
daarbij speci� eke aandacht voor de posi-
tie van de vrouw. De bedoeling is dat we 
hierrond op geregelde tijdstippen acties 
voeren en initiatie-
ven zullen nemen. 
Geïnteresseerden 
kunnen nu al te-
recht op onze 
webstek www.
vrouwentegenis-
lamisering.org 

De lancering ‘Vrouwen tegen islamisering’ met de voorstelling van het boek 
‘Hoer noch slavin’ gaat door op dinsdag 6 maart 2012 om 20u in zaal Elzenveld, 
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen.

Hoer noch slavin
vrouwen en Islam

telt 184 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)
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 Vlaams sociaal-
economisch Belang

Symposium

Natuurlijk is het geen ver-
schrijving. Het staat er wel de-
gelijk helemaal correct, met 
grote ‘B’: Vlaams sociaaleco-
nomisch Belang. Onze partij 
heeft het patent op tal van goe-
de politieke ideeën en strate-
gieën. Grootste gemene deler 
is steeds dat wij zoeken naar… 
de grootste gemene deler. Niet 
de vage middelmaat waarvan 
we vinden dat ze voor de no-
den van een bepaalde bevol-
kingsgroep goed genoeg is, 
vormt bij ons het politieke uit-
gangspunt. Grootste gemene 
deler wil zeggen: wat werkelijk 
van belang is voor het ganse 
Vlaamse volk. Voor het Vlaams 
Belang is het Vlaams belang 
de alfa en omega.

Financieel- en sociaaleconomisch 
leven we in turbulente tijden. Ban-
kencrisis, economische crisis, euro-

crisis, straks - nu al - sociale crisis: het kan 
niet op. In 2005 wou het Vlaams Belang 
zich voorgoed ontdoen van het verwijt 
geen doordacht sociaaleconomisch pro-
gramma uit te dragen. Het congres ‘On-
dernemend Vlaanderen: welvaart voor 
iedereen’ bracht daar toen verandering in. 
De partij pro� leerde zich met een uitgeba-
lanceerd programma als het alternatief bij 
uitstek voor de sputterende economische 
motor en een ontsporend sociaal beleid. 
Ondernemers vermochten niet langer te 
ondernemen, terwijl de sociale behoeften 
hand over hand toenamen. Toen al waren 
de kiemen herkenbaar van wat tot een cri-
sis van het globale economische stelsel 
zou leiden, met inbegrip van zijn Euro-
pese afgeleiden: de verzorgingsstaat en de 
muntunie.

Robuust en praktisch
Ons programma kwam in 2005 niet uit 
een vacuüm. Er waren ruime raadple-
gingen geweest van de partijachterban, 
het middenveld en een scala van experts. 
Het kwam evenmin in een vacuüm te-
recht: sindsdien ver� jnde de partij in tal-
loze tussenkomsten in de parlementen, in 
wetsvoorstellen, voorstellen van decreet 
en voorstellen van resolutie de ideeën uit 
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2005. Uitgangspunten en concrete ideeën 
bewezen zich als robuust en praktisch 
politiek bruikbaar. De bijzondere soci-
aaleconomische context van vandaag ver-
plicht ons de voorstellen van het Vlaams 
Belang voor de welvaart en het welzijn 
van de toekomst zo mogelijk nog precie-
zer dan ooit te formuleren en met verve 
uit te dragen.

Op zaterdag 3 maart willen we in het 
Vlaams Parlement te Brussel meer doen 
dan tegengas geven tegen de teloorgang 
van onze bedrijven, de afkalving van de 
werkgelegenheid en tal van hervormingen 
op de kap van de Vlaamse belastingbeta-
lers. We willen aantonen dat de eind 2011 
afgesloten communautaire akkoorden 
schadelijk zijn voor de Vlamingen binnen 
België, maar evengoed binnen een rui-
mer Europees verhaal. Vlaanderen moet 
binnen de EU zelf zijn boontjes kunnen 
doppen en onze unieke Vlaamse mix van 
welvaart en welzijn verdedigen. Zolang 
dit niet gebeurt, zakt Vlaanderen samen 
met België steeds verder weg in nagenoeg 

alle internationale sociaaleconomische in-
dicatoren.

Primeur
Het symposium ‘Vlaams sociaalecono-
misch Belang’ gunt u graag de primeur 
van een project dat echt op maat van 
Vlaanderen is geschoeid. De ondertitel 
zegt het al deels: ‘Een beter Vlaanderen 
voor een lagere prijs’. We willen niet al-
leen meer Vlaanderen, het moet ook be-
ter Vlaanderen zijn. Een Vlaanderen met 
minder bemoeienis in werk en onderne-
merschap, minder verspilling en een meer 
gerichte besteding van sociale middelen 
op maat van Vlaamse gezinnen, van ge-
pensioneerden, van arbeiders met een 
staat van dienst van vele jaren net zo goed 
als van startende zelfstandigen. Na een 
verwelkoming door Europees Parlement-
slid Philip Claeys, lichten volksvertegen-
woordigers Barbara Pas en Chris Janssens 
graag de krachtlijnen van onze visie toe. 
Partijvoorzitter Bruno Valkeniers trekt de 
politieke besluiten. 

Wie er op 3 maart bij wil zijn (om 11 uur in de Schelpzaal van het Vlaams 
Parlement), schrijft zich vooraf even in. Dat kan eenvoudig tot een dag voordien 

door een bericht te sturen met aanmelding voor het symposium via
studiedienst@vlaamsbelang.org. Bellen kan ook op 02 552 41 73.

Napraten doen we die dag bij een goed glas en warme hapjes: ook dat is 
Vlaanderen op zijn best. Alle aanwezigen krijgen na a� oop van het symposium 

de tekst van het sociaaleconomisch programma via de post bezorgd.
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 Aandacht voor senioren

Seniorenforum

De voorbije decennia is de le-
vensverwachting aanzienlijk 
gestegen: het is een van de 
weldaden van onze moderne 
maatschappij. De senioren van 
tegenwoordig verkeren ook in 
een betere gezondheid, zijn 
volop actief en hebben vaak 
nog een heleboel projecten op 
stapel staan.

Is de term “senior” nog wel van 
toepassing nu mensen op rijpere 
leeftijd proberen de vonk van de 

jeugd te bewaren en daar steeds beter in 
slagen. De senioren beïnvloeden meer en 
meer beslissingen via belangengroepen 
waar ze deel van uitmaken. Zij zijn 
grootverbruikers van producten, diensten 
en vrijetijdsbesteding. En de statistieken 
vertellen ons dat hun aandeel de komende 
jaren alleen nog maar zal groeien.

De Engelse schrijver William Wordworth 
zei ooit: “Het komt er niet op aan hoe 
oud we zijn, maar hoe we oud zijn.” 
Een negentiende eeuwse uitspraak die 
bijzonder hedendaags klinkt. Senioren 
zijn vandaag immers niet meer “oud” 
maar vormen een van de actiefste lagen 
van de bevolking. Steeds meer wordt de 
pensioenleeftijd gezien als dé kans om 

eindelijk volop van het leven en van de 
vrije tijd te gaan genieten. Toch denkt 
niet iedereen onmiddellijk aan plezier 
maken. Heel wat senioren hebben het 
moeilijk om een punt te zetten achter hun 
beroepsloopbaan. Mensen met een passie 
voor hun beroep kunnen van hun pensioen 
gebruik maken om actief te blijven. Zij 
kunnen zich ook engageren om zich verder 
in te zetten in een politieke werking.

Stop betutteling
Tot op heden was het seniorenbeleid in 
Vlaanderen vooral een voorzieningenbe-
leid. De woon-, leef-, en zorgbehoeften 
van senioren zijn echter veranderd. Seni-
oren worden steeds mondiger, zijn beter 
opgeleid en beter geïnformeerd. Ze ver-
zetten zich steeds feller tegen betutteling 
en maken vlugger duidelijk wat zij willen 
en vooral niet willen. Senioren wensen 
dan ook niet langer als object van zorg- en 
dienstverlening te worden beschouwd. De 
uitdaging voor een nieuw seniorenbeleid 
ligt in het waarderen en versterken van de 
positie van ouderen in onze samenleving. 
Zo dienen we te pleiten voor een actief 
ouder zijn, dat vertrekt vanuit de compe-
tenties en de kracht van de ouder worden-
de mens in zijn sociaal-maatschappelijke 
context.

Er dient rekening gehouden te worden 
met vier belangrijke aspecten. In de eerste 
plaats dienen we na te gaan hoe de maat-
schappelijke vergrijzing invloed heeft - en 
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in de toekomst nog meer zal hebben - op 
onze samenleving. Senioren zullen op 
een andere manier met hun levens-
loop omgaan. Er zal een goede 
communicatie en solidariteit tus-
sen de verschillende generaties 
nodig zijn. In de tweede plaats 
moeten we rekening houden met 
de grootste groep senioren, met name 
de zelfstandige senioren. Deze groep 
moet een rol kunnen blijven spelen. Zij 
moeten de kans krijgen ‘productief ouder 
te worden’. Wij weten dat vele senioren 
over heel wat capaciteiten en mogelijk-
heden beschikken en we willen hen aan-
moedigen actief te zijn op zoveel moge-
lijk terreinen.

Ten derde dient er de nodige aandacht te 
gaan naar een ‘speci� ek zorg- en dien-
stengericht seniorenbeleid’ voor die se-
nioren die geheel of gedeeltelijk afhan-
kelijk geworden zijn van anderen. Andere 
belangrijke aandachtspunten zijn onder 
meer sociale huisvesting, betaalbaar 
wonen, mobiliteit, gezondheid, inkomen, 
diversiteit, sociale zekerheid, euthanasie, 
pensioen en werken na 65 jaar. Ten vierde 
willen senioren leven in een samenleving 
waarin ze zich thuis voelen. Daarin spelen 
zowel de sociale veiligheid als de fysieke 
veiligheid een levensgrote rol. Wij zijn 
van mening dat de overheid prioritaire 

Het Vlaams Belang wil over dit alles in dialoog treden met de senioren. Deze 
bevolkingsgroep weet beter dan wie ook wat de belangrijkste aandachtspun-
ten zijn. 

Heeft u hierover vragen, voorstellen of ideeën, dan vernemen we die graag
U kan mailen naar senioren@vlaamsbelang.org of een brief sturen naar 
Seniorenforum, p/a Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.
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nodig zijn. In de tweede plaats 
moeten we rekening houden met 
de grootste groep senioren, met name 
de zelfstandige senioren. Deze groep 
moet een rol kunnen blijven spelen. Zij 
moeten de kans krijgen ‘productief ouder 
te worden’. Wij weten dat vele senioren 
over heel wat capaciteiten en mogelijk-
heden beschikken en we willen hen aan-
moedigen actief te zijn op zoveel moge-

Ten derde dient er de nodige aandacht te 
gaan naar een ‘speci� ek zorg- en dien-
stengericht seniorenbeleid’ voor die se-
nioren die geheel of gedeeltelijk afhan-
kelijk geworden zijn van anderen. Andere 
belangrijke aandachtspunten zijn onder 
meer sociale huisvesting, betaalbaar 
wonen, mobiliteit, gezondheid, inkomen, 
diversiteit, sociale zekerheid, euthanasie, 

aandacht moet schenken aan de veiligheid 
van de senioren. We pleiten ervoor dat de 
slachtofferzorg voor senioren verbeterd 
wordt maar willen op de eerste plaats ui-
teraard dat de criminaliteit teruggedron-
gen wordt. 
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 Het fatsoen is uit de 
Wetstraat

Opinie

Een ei hard koken duurt zes minuten. Heb je meer tijd, kan je ’t 
even laten afkoelen om het daarna gemakkelijker te pellen. Wacht 
je geen zes minuten, kan je wel de dooier soppen, maar onmogelijk 
gebruiken op een koude schotel. Kwaliteit heeft recht op tijd. Dat 
is in de keuken zo. Dat is in het leven zo. Dat is in de politiek niet 
anders. Er geldt maar één wetmatigheid: alles heeft zijn tijd. Nooit 
te snel, nooit te traag.

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.

Om het in modetermen uit te drukken: als 
een kok tijd verliest aan een te gedetail-
leerde mise-en-place terwijl de klant al zit 
te wachten, zal hij die daarna moeten win-
nen ten koste van de cuisson. 

“Niet te vreten”
Vandaag zien we in de Wetstraat derde-
rangskoks aan het werk. Meer dan ander-
half jaar lang hebben ze gediscussieerd 
over wie de koude en wie de warme keu-
ken voor zijn rekening zou nemen en op 
het ogenblik dat de klant dreigt op te stap-
pen, hebben ze snel een pan op het fornuis 
gezet en de halfgare inhoud ervan op het 
bord gegooid. Ze weten dat hun gerecht 
waardeloos is, maar terwijl de klant proeft 

en zijn beklag maakt, hebben ze tijd ge-
wonnen om een nagerecht voor te berei-
den. De hoofdschotel wordt desnoods nog 
even in de microgolfoven geplaatst om 
verder te garen, en wellicht gaat er een 
potje nieuwe instantsaus overheen.

Niet alleen de Smaakpolitie en de Chef in 
Nood ergeren zich blauw aan dit boerenbe-
drog, maar de klant zelf stemt deze ploeg 
van Mijn Restaurant genadeloos naar huis. 
Het ergste is, dat de klanten van Restau-
rant Wetstraat nergens anders terecht kun-
nen dan bij een keukenbatterij die alleen 
bedorven junkfood opwarmt. Deze men-
taliteit jaagt ook de toeleveranciers van 
basisproducten op, zodat het binnen de 
kortste tijd in de Firma Martelarenplein 
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eveneens een heksenketel wordt, met alle 
risico’s en kunstgrepen van dien.

Pappen en nathouden
De fouten stapelen zich op en dat is niet 
toevallig. Ons kiessysteem dwingt politici 
om rekening te houden met de volgende 
verkiezingen. Niet alleen hun broodwin-
ning hangt ervan af, maar tevens de kwa-
liteit van hun kabinet. Welke bekwame 
cabinetards engageren zich nog voor een 
minister, als die hen niet minstens een 
normale legislatuur werkzekerheid kan 
verschaffen, terwijl parlementsleden on-
zindelijk vergoed worden - ook als ze zelf 
opstappen? Het kan niet anders dan dat 
deze regering er een is van gemiste kansen 
en dure blunders. Het regeerprogramma 
werd niet geschreven naar de noden van 
de maatschappij, maar op het voortbestaan 
van het land, het koningshuis en de PS. 

De blauwe nieuwkomer die zogenaamd - 
en terecht - twee jaar geleden ‘de stekker 
uit de regering trok’, stond nu te smeken 
om met de handen voor de ogen en met 
dichtgeknepen neus, die stekker er toch 
maar opnieuw te mogen insteken in ruil 
voor nog geen tien zilverlingen. Een an-
dere neo�et liet zich voor ‘de goede zaak’ 
ongemanierd buiten spel zetten, nadat hij 
eerst als nuttige idioot het vuilste werk had 
opgeknapt. Dehaene had datzelfde spelle-
tje al eens eerder gespeeld met zijn partij. 
Hoe noemt men een sukkel die zich wél 
twee keer aan dezelfde steen stoot? 

De enige Vlaamse partijvoorzitster zwoer 
trouw aan haar Waalse zusterpartij, want 
de eigen partij had haar al lang opgegeven. 
Haar opvolger stond al te dringen om de 
pluimen van haar werk op de eigen hoed 
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te steken. En dan was er uiteindelijk nog 
de laatste koorknaap van Vlaanderen, die 
eventjes weerwerk had geleverd, maar 
nadat Story de seksuele uitspattingen van 
zijn partijboegbeeld uit de doeken had 
gedaan, toch maar snel onderdanig werd 
aan de wensen van het Hof. Achteraf (zie 
De Standaard 28/01/2012) gaf hij toe dat 
hij de (Franstalige) teksten van het BHV-
akkoord niet gelezen of minstens niet be-
grepen had, maar wel mee goedgekeurd.

Op die basis een regering vormen die een 
jaar tijd nodig heeft om de lijken uit de 
kasten op te ruimen en daarna een jaar 
om de volgende verkiezingen voor te be-
reiden, is het zuiverste volksbedrog. Deze 
regering kán niet werken en werkt dus ook 
niet. Het enige wat ze doet is, met behulp 
van angstverhalen, bedreigingen en afper-
singen, de boel pappen en nathouden.

Misbruik van 
briefgeheim
Niet te verwonderen dat de ene blunder 
op de andere volgt en dat de hele beleids-
verklaring slechts bestaat uit een nietszeg-
gende wolligheid die moet ingevuld wor-
den met ondoordachte ad hoc maatregelen 
waarvoor men proefballonnetjes lanceert, 
die om de haverklap worden afgeknald 
door een betrokken belangengroep.

Met blunders bedoel ik dan nog niet eens 
ongelukkig geformuleerde e-mails. Het 
feit dat vertrouwelijke correspondentie 
tussen personen in de media komt, zegt 
meer over de onbetrouwbaarheid van de 
klokkenluiders dan over de opstellers er-
van. Voor een vertrouwelijke e-mail geldt 
evenzeer het briefgeheim. Moreel alles-

Opinie

zins. Het badinerende stijltje waarin de ad-
viseur van Caroline Gennez aanraadde om 
hun ‘kroonprins’ te dumpen, was alleen 
voor de voorzitster bedoeld en was dui-
delijk een soort van overlevingscynisme, 
maar zou wellicht nooit gehanteerd wor-
den om iemand rechtstreeks te kwetsen. 
Dat Ingrid Lieten het over te�on en beton 
had, betekende vooral dat zij beter is in de 
keuken en sterkere banden heeft met de 
bouwwereld, dan met haar portefeuilles. 
In sommige gevallen was ze er nog niet 
eens zover naast. Ook begrip voor Philippe 
Muyters. Het is klein om jaren later een 
minister af te rekenen op een interne mail 
tussen medewerkers. 

Akkoord, ik gebruik niet het woord 
‘smeerlappen’ om naar concurrenten te 
verwijzen, maar ik durf in een vertrou-
welijke mail bepaalde collega’s ook wel 
eens als analfabeten, pipo’s of perskeutels 
omschrijven. Nochtans ben ik - naar het 
schijnt - een beminnelijk man met veel 
empathie. Een mail is vaak een manier om 
even stoom af te laten, zonder dat het echt 
kwaad bedoeld is. En wie het woord ‘ge-
logen’ niet kan relativeren als het gevolgd 
wordt door een lachebekje, is gewoon van 
slechte wil.

Weloverwogen bedrog
Dit zijn echter maar stijlfoutjes uit de 
Vlaamse Regering. Ondertussen houdt 
de minister-president er zijn ploeg samen 
- soms met velpon, soms met patatten-
bloem, soms alleen nog met wat speeksel 
-, en ziet met lede ogen hoe de kroonjuwe-
len van onze Vlaamse economie genade-
loos hun activiteiten opdoeken of uitvlag-
gen, omdat ze de nationale pesterijen en 
rechtsonzekerheid kotsbeu zijn.
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Echte blunders zijn wel het aankondigen 
van een verlaging van de ministerwed-
des, terwijl ze verhogen. Oeps, reken-
foutje en weggevaagd, dat ongemak. Of 
het triomfantelijk uitbazuinen dat zelfs 
de koninklijke dotatie verlaagt, terwijl ze 
stijgt. Oeps, een vergissing en de plooien 
weer gladgestreken. Of het aankondigen 
van een indexsprong die er niet komt, het 
verhogen van de pensioenleeftijd die toch 
lager zal uitvallen, het negeren van wetten 
omdat ze niet in het regeerakkoord staan 
vermeld, het bewust angst zaaien voor in-
grijpende maatregelen om achteraf te kun-
nen pronken dat ze door hun ‘beleid’ toch 
nog beter meevallen  (een oude marketing-
truc), een één-tweetje met de vakbonden 
waarmee overduidelijk afgesproken was 
dat de verzameling verliezers die zich 
regering noemt, grootse maatregelen zou 
aankondigen om de internationale markten 
te sussen en daarna zonder gezichtverlies 
kan terugkrabbelen onder de zogenaamde 
druk van de vakbondsterreur,…

Het zijn geen menselijke foutjes meer, 
het is zelfs geen onbekwaamheid. Het is 
weloverwogen bedrog. Deze regering doet 
niet aan beleid, maar aan manipulatie. 
Deze regering is geen regering en moet 
dus ook niet als dusdanig erkend worden. 
Zoals dit land nooit een land is geweest.

De dames en heren federale ministers en 
staatssecretarissen kan ik maar één goede 
raad geven: grijp naar jullie laatste kans 
om nog even een zweem van fatsoen te to-
nen, houd ermee op en ga koken! Maar let 
op de cuisson. 

Luc van Balberghe

De auteur is een onafhankelijk, niet-
partijgebonden journalist, oprichter 
en ex-uitgever van AchterhetNieuws 

en oud-voorzitter van de Vlaamse 
JournalistenVereniging
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 Vlaams Belang-
delegatie op CPAC 
USA: “Defending the 
West”

Buitenland

Filip Dewinter kwam in de VS de 
kersverse Engelstalige versie van 
zijn boek ‘Inch Allah? The Isla-

misation of Europe’ voorstellen. Tijdens 
een perslunch in de Capitol Hill Club, 
het clubhuis van de Republikeinse partij 
in Washington D.C. bleek dat de Ameri-
kaanse media en politici veel belangstel-
ling hebben voor wat in Europa te ge-
beuren staat. Of zoals Patrick Buchanan 
het omschrijft in zijn boek “Death of the 
West”: “Where Europe is at today, Ame-
rica will almost surely arrive tomorrow”. 
In tegenstelling tot de Vlaamse media is er 
in de VS bijzonder veel interesse voor het 
Vlaams Belang. Zo werkt de commerci-
ele tv-zender Fox News aan een reportage 
over Filip Dewinter en zijn niet a� atende 

verzet tegen massa-immigratie en islami-
sering.

Tea Party
Tijdens een bezoek in de Amerikaanse 
senaat werd de Vlaams Belang-delegatie 
ontvangen door Republikeins senator 
Jeff Sessions uit Alabama. Sessions - de 
belangrijkste Republikein in het Senate 
Budget Committee - had veel interesse 
voor de Europese samenwerking rond 
“Steden Tegen Islamisering” en gaf meer 
toelichting bij de successen van de Tea 
Party, momenteel de belangrijkste conser-
vatieve drukkingsgroep binnen het Repu-
blikeinse kamp.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter, Senator Anke 
Van dermeersch en Europees Parlementslid Philip Claeys ver-
bleven naar aanleiding van de Conservative Political Action 
Conference (CPAC) van 9 februari tot 12 februari in de Verenig-
de Staten.

39
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Buitenland

Senator Anke Van dermeersch gaf tekst en 
uitleg bij haar initiatief “Vrouwen Tegen 
Islamisering” en Europees Parlementslid 
Philip Claeys wees de senator op de bij-
zonder negatieve gevolgen van een moge-
lijke toetreding van Turkije tot de Euro-
pese Unie.

Debat
De Vlaams Belang-delegatie woonde de 
Conservative Political Action Conference 
(CPAC) bij, de jaarlijkse 
bijeenkomst van meer 
dan honderd conserva-
tieve Amerikaanse be-
wegingen en drukkings-
groepen die er debat-
teren over het in de V.S. 
door de Republikeinen 
sterk bekritiseerde bin-
nen- en buitenlands be-
leid van president Oba-
ma, illegale immigratie, 
belastingspolitiek, vei-
ligheidsvraagstukken, 
enzovoort. CPAC werd 
dit jaar bijgewoond door 
meer dan 6.000 activis-
ten en functioneert dan ook traditiege-
trouw als een goede barometer voor de 
sfeer in het Republikeinse kamp.

De Vlaams Belang-delegatie sprak er 
onder andere met de republikeinse parle-

mentsleden Tom Price (Georgia), voorzit-
ter van het Republican Policy Committee, 
Alan West, Walter Jones en Tea Party-
boegbeeld Sarah Palin. 

Thomas Jefferson
Filip Dewinter was ook te gast bij de Tho-
mas Jefferson Club (Tea Party) in Phila-
delphia waar hij tevens zijn boek, ‘Inch 
Allah? The Islamisation of Europe’ kon 
voorstellen en op een zogenaamde ‘Q & 

A’ (questions and ans-
wers) vragen mocht be-
antwoorden. In zijn be-
toog herhaalde Dewinter 
de geschiedenis van de 
immigratie naar Europa 
vanaf de jaren ’60 en de 
enorme maatschappelij-
ke impact die deze heeft 
gehad op onze samenle-
ving. Gemeenschapsge-
voel ruimde plaats voor 
angst en individualise-
ring en een steeds groter 
wordende kloof tussen 
de burgers onderling. 
Door onder meer gezins-

hereniging en huwelijksmigratie werden 
de migratiepoorten wagenwijd opengezet 
en kwamen jaarlijks zo’n twee miljoen ge-
lukzoekers de Europese Unie binnen, om 
er zich permanent te vestigen en de vruch-

A’ (questions and ans-
wers) vragen mocht be-
antwoorden. In zijn be-
toog herhaalde Dewinter 
de geschiedenis van de 
immigratie naar Europa 
vanaf de jaren ’60 en de 
enorme maatschappelij-
ke impact die deze heeft 
gehad op onze samenle-
ving. Gemeenschapsge-
voel ruimde plaats voor 
angst en individualise-
ring en een steeds groter 
wordende kloof tussen Filip Dewinter met Republikeins 

parlementslid, Walter B. Jones.
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ten te plukken van sociale faciliteiten als 
werkloosheidsuitkering, kindergeld en 
pensioenen. Dat hierdoor ons sociaal mo-
del volledig op de helling kwam te staan 
stond in de sterren geschreven. 

8 miljoen illegalen
Daarenboven wees Filip Dewinter op de 
steeds groter wordende illegale migratie-
stromen. Zo wees 
een studie van het 
Europees Parlement 
erop dat er om en bij 
de acht miljoen ille-
galen zijn gevestigd 
in de Europese Unie. 
Het is duidelijk dat 
zowat alle Westerse 
overheden de grip 
hebben verloren op 
de niet a� atende 
migrat iestromen. 
De naïviteit en de 
vooral linkse ideologische agenda van be-
paalde politici hebben dus enorme gevol-
gen gehad op de versplintering van onze 
samenleving.    

“Stand like a rock”
Dewinter adviseerde de Tea Party: “You 

can’t have a � rst world country with a 
third world people”. Hij citeerde Ronald 
Reagan: “If you can’t make them see the 
light, make them feel the heat” en Jeffer-
son: “In matters of style, swim with the 
current; in matters of principle, stand like 
a rock”.

Tot slot werd een bijzonder symbolisch 
bezoek gebracht aan Independance Hall, 

waar op 4 juli 1776 
de Amerikaanse 
O n a f h a n k e l i j k -
he id sve rk l a r ing 
werd aangenomen.

Tea Party-kopstuk 
en voorzitter van de 
Thomas Jefferson-
club, Jeff McGeary 
vatte het bezoek 
van de Vlaams Be-
lang-delegatie als 
volgt samen: “It 

was a pleasure to have you here in the Sta-
tes. The USA is an extension of Western 
civilization. We share the common spirit 
and history of our forefathers from old 
Europe. The West shall be defended and 
I am proud to count you as friends in this 
noble effort”. 

waar op 4 juli 1776 
de Amerikaanse 
O n a f h a n k e l i j k -
he id sve rk l a r ing 
werd aangenomen.

Tea Party-kopstuk 
en voorzitter van de 
Thomas Jefferson-
club, Jeff McGeary 
vatte het bezoek 
van de Vlaams Be-

Vlaams Belang-delegatie met 
Republikeins parlementslid, Alan West.
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 Neen

De Raad van Europa heeft het Vlaamse
jeugdbeleid een blaam gegeven omdat

het jeugdwerk er niet in slaagt Vlaamse
en migrantenjongeren samen te

brengen. Er wordt daarbij benadrukt
dat de traditionele bewegingen

wel willen maar niet weten hoe ze
daarvoor te werk moeten gaan.

Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet
erkent de Europese opmerkingen

en pleit voor een allochtone
jeugdbeweging onder de koepel van
de al bestaande organisaties. Dit zou

volgens de minister een oplossing
kunnen zijn omdat de toegang van

migranten en nieuwe Belgen richting
het klassieke jeugdwerk niet zo vlot

verloopt, en het niet evident is het tij
te keren.
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 Ja

Het Vlaams Belang heeft zich fel
gekant tegen de oprichting van

‘apartheidsscouts’ exclusief voor
allochtonen. De niet-integratie

van allochtonen wordt daarmee 
beloond. Terwijl Vlaams minister

Geert Bourgeois enerzijds een duur
inburgeringsbeleid voert, zou de

Vlaamse regering dus anderzijds een
initiatief nemen dat hier regelrecht

tegen indruist. Dit is te gek voor
woorden.

Vlaams Parlementslid Chris Janssens
eist dan ook dat de Vlaamse

regering - en in het bijzonder N-VA
inburgeringsminister Geert Bourgeois
- zich nadrukkelijk distantieert van het

idee van minister Smet.
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Boek & tijdschrift

Met zijn ‘Berichten uit 
Brussel’(2010) trapte 
de groenlinkse politicus 
Luckas Vander Taelen 
tegen nogal wat politiek-
correcte schenen. Vander 
Taelen haalde in het boek 
snoeihard uit naar de 
PS-baronnen, allochtone 
straatboefjes en moslim-
fundamentalisten die de 
stad in een wurggreep 
houden. Een scherp en 
verfrissend geluid, uit wat 
men ‘onverdachte hoek’ 
noemt. In zijn vervolg 
‘Brussel! De tijdbom 
tikt verder’, borduurt de 
auteur verder op de ge-
kende problemen. Vander 
Taelen drijft - andermaal 
- de spot met de groot-
heidswaanzin van de 
hoofdstad. Zo noemt hij 
het ondenkbaar dat de 
burgemeester van Bar-
celona, Londen of Parijs 
zichzelf ‘minister-presi-
dent’ zou noemen en de 
schepenen ‘minister’. 

“Brussel is niet langer 
een Franstalige stad”, 
merkt Vander Taelen 

 Brussel: tijdbom of atoombom?

nuchter op. Volgens 
voorzichtige prognoses 
komen er binnen de 
volgende 12 jaar meer 
dan 150.000 Brusselaars 
bij, vooral van vreemde 
afkomst. Binnen 50 jaar 
zal de stad dan 1,5 mil-
joen inwoners tellen. 
Voor die demogra� sche 
explosie waarschuwt 
Vander Taelen, al weigert 
hij resoluut de multicul-
turele utopie te begra-
ven. “Erkennen dat er 
problemen zijn die een 
culturele of religieuze 
oorsprong hebben, bete-
kent allerminst dat men 
zou afstappen van zijn 
overtuiging dat de toe-
komst van Europa onver-
mijdelijk multicultureel 
zal zijn”, klinkt het. Of 
nog: “Men moet ondub-
belzinnig aanvaarden dat 
Brussel multicultureel 
zal zijn of niet zijn.” De 
Nederlands-Algerijnse 

Brussel! De tijdbom tikt verder.
Luckas Vander Taelen

Uitgeverij Houtekiet, 216 blz.
ISBN 9789089241993

auteur Sylvain 
Ephimenco legt zich 
alvast niet neer bij dat  
multiculturele axioma: 
“Onze samenleving is 
weliswaar multi-etnisch, 
maar kan alleen overle-
ven als ze monocultureel 
is”, dit wil zeggen dat alle 
inwoners het eens moe-
ten zijn over dezelfde 
fundamentele waarden 
en normen. Vander Taelen 
ziet Brussel nog altijd als 
een “boeiend laborato-
rium.” Wat dat betreft zit 
hij op dezelfde lijn als… 
Philippe Moureaux (PS). 
Wie kinderen of politici 
met proefbuisjes laat 
knoeien, riskeert vroeg 
of laat dat de boel ont-
ploft. 

auteur Sylvain 

Brussel: tijdbom of atoombom?

auteur Sylvain 

Brussel: tijdbom of atoombom?

auteur Sylvain 
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Zogezegd

“Als de Walen niet meer van Brussel willen weten, dan moeten we misschien de 
steun van Vlaanderen zoeken.”

PS-kopstuk Philippe Moureaux
in De Morgen, 17 januari 2012

“Het drama van de Walen is het ontbreken van goed bestuur. (…) Met name het 
straal negeren van de economische realiteit maakt me bang. (…) Een echte econo-
mische visie, die nodig is als Wallonië op eigen benen wil staan, ontbreekt totaal.”

Luiks professor Pierre Pestieau
in Knack, 25 januari 2012

“Open grenzen, dát moet de � nale doelstelling van het migratiebeleid zijn.”

Voorzitter van het CGKR Jozef De Witte
in De Morgen, 31 januari 2012

“En zoals altijd was het beeld van het land tweeledig: in Wallonië werd er beduidend 
meer gestaakt dan in Vlaanderen, een beeld dat zo oud is als België zelf.”

Editorialist Luc Van der Kelen
in Het Laatste Nieuws, 31 januari 2012

Zoveel inwoners van vreemde afkomst telde 
dit land op 1 januari 2012. 
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KLIMATECH
Nieuwe generatie warmtepompen

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

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

Ook geschikt voor appartementen.

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

info@klimatech.be
GSM 0473/680 339

0487/45 72 75

Onderhoud en herstelling
van alle koelinstallaties

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

Vocht in huis?
Bel Tibas voor

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

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

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

www.vlaanderenbouwt.com
BOORDER

Boren in beton en baksteen

Boren van ventilatiegaten, sanitair,CV, 
elektriciteit, riolering, spots (onderste boven)

etc…d.m.v diamantboringen.

Van der Heyden Gerry
Begonialaan 35 -1770 Liedekerke
0476/58 19 91

gerry.vdh@telenet.be • www.boorder.be
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Kalender

ZONDAG 4 MAART

TIENEN. Eetdag in Ontmoe-
tingscentrum Hakendover, 
Keienpoelweg van 11 tot 20u.. 
Inl.: W. Van Dijck, 0475/70.32.86.
HEIST-O/D-BERG. Eetdag in 
Parochiezaal, Schoolstr., Itegem 
van 11.30 tot 14u. Inl.: L. Van 
den Bulck, 014/26.03.90.
STEKENE. Krokusbuffet met 
F. De Man in Gildenhuis, Dorps-
str. 42 om 12u.. Inl.: K. De Cock, 
03/777.08.01.
DINSDAG 6 MAART

ANTWERPEN. Lancering 
‘Vrouwen tegen islamise-
ring’ en boekvoorstelling 
‘Hoer noch slavin’ met A. Van 
dermeersch, en o.a. J. Wolter 
(Pro Deutschland), S. Winter 
(FPO) in zaal Elzenveld, Lange 
Gasthuisstr. 45 om 20u. Org. en 
inl.: VB Nationaal, 02/219.60.09.
ZATERDAG 10 MAART

ERPE-MERE. 16de spaghetti-
festijn in zaal Artichoke, aan de 
kerk te Erpe, om 17u.. Inl.: H. 
Van den Broeke, 0495/47.35.14. 
IZEGEM. Regioreceptie met 
J. Van Hauthem in zaal Sportief, 
Meensestwg. 114 van 17.30 tot 
20u. Org.: VB Regio Roeselare-
Tielt-Izegem. Inl.: Stefaan Sin-
tobin, 0495/36.00.75.
ZATERDAG 17 MAART 

HUMBEEK. Eetfestijn in 
Parochiaal Centrum, Meis-
kensbeekstr., Grimbergen van 
17.30 tot 21u. Org.: Vlaams 
Belang Lijst Vernieuwing Grim-
bergen. Inl.: Jan Laeremans, 
02/269.00.73. 
BORGERHOUT. Lustrumvie-

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

OVERPELT. Eetfestijn in 
‘t Pelterke, Jeugdlaan 4 van 
11 tot 20u.. Inl.: L. Vissers, 
0479/65.21.53. 
SINT-NIKLAAS. Lentebuffet 
in Parochiezaal Sinaai, Dries 
70 om 11.30u.. Inl.: H. Pieters, 
03/777.08.01. 
HUMBEEK. Eetfestijn in 
Parochiaal centrum, Meiskens-
beekstr., Grimbergen van 11.30 
tot 14.30u. Org.: Lijst Vernieu-
wing Grimbergen. Inl.: J. Laere-
mans, 02/269.00.73. 
VRIJDAG 23 MAART 

ANTWERPEN. Staf Wouters 
kookt in OC Jacob Van Maer-
lant, Van Maerlantstr. 14 om 
13u. Org.: OCJVM. Inl.: A. Cley-
mans, 03/231.08.45. 
BORNEM. Pensenkermis in 
zaal Victory, Stationsstr. 37 om 
18u. Org.: VB Klein-Brabant. Inl.: 
W. Verheyden, 0478/90.90.75. 
MERKSEM. Boekvoorstelling 
‘Hoer noch slavin’ met A. 
Van dermeersch in zaal Bart, 
Bartholomeusstr. om 20u. Inl.: 
B. Hulstaert, 03/645.46.67. 
ZATERDAG 24 MAART 

ANTWERPEN. VBJ-Winter-
academie (zie blz. 24-25).
BOORTMEERBEEK. Steakdag 
in De Gildezaal, Hanswijkstr. 2a 
van 11.30 tot 21u. Inl.: E. Mor-
tier, 0486/29.46.49. 
DEURNE. Gespreksnamid-
dag met M. Dillen in het se-

cretariaat, Turnhoutsebaan 105, 
om 14u. Inl.: J. Van Wesembeeck, 
0477/20.86.06. 
IEPER. 6de breughelmaaltijd 
met A. Van dermeersch en 
optreden van de Tirolergruppe 
Flösser in OC Cieper, Brugse-
weg 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 

ANTWERPEN. VBJ-Winter-
academie (zie blz. 24-25).
BRAKEL. Eetfestijn in zaal 
Vierschaar, Vierschaar van 
11.30 tot 14.30u.. Inl.: V. Everaet, 
055/42.41.07. 
KUURNE. 6de groots lente-
festival in Buurthuis ‘t Senter, 
St-Katrienplein 14 om 13.30u. 
Org.: VB Regio Kortrijk. Inl.: J. 
Deweer, 0486/22.90.43. 
ANTWERPEN. Lentecongres 
VBJ in Zoo Antwerpen, Konin-
gin Astridplein 26 om 14u. Org. 
en inl.: VBJ, 02/219.27.28. 
BRUSSEL. Mars voor het le-
ven. Kunstberg om 14u. Org.: 
MarchForLife. Inl.: www.march-
forlife.be, 02/219.34.67. 
LINKEBEEK. TAK-wandeling. 
Samenkomst op het Gemeen-
teplein, om 14u. Org.: Taal Aktie 
Komitee.
ZATERDAG 31 MAART 

DEURNE. Boekvoorstelling 
‘Hoer noch slavin’ met A. 
Van dermeersch in het secreta-
riaat, Trunhoutsebaan 105 om 
14u. Inl.: J. Van Wesembeeck, 
0477/20.86.06. 
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DENDERLEEUW. 19de 
stoempfestijn in zaal The 
Rolls, Iddergemstr. 65 C van 
18 tot 22u.. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97. 
LOCHRISTI. Eetfestijn met 
B. Pas in feestzaal De Kring, 
Dekenijstr. 12 om 19u. Org.: VB  
en Coppe Kring Lochristi. Inl.: 
D. De Knijf, 0475/89.03.87. 
RONSE. Breughelfestijn in 
Klijpezaal, Zonnestr. (onder de 
Klijpekerk) van 19 tot 22.. Inl.: P. 
Eerdekens, 0497/93.62.00. 
ZONDAG 1 APRIL 

DE PANNE. Lenteaperitief 
met M. Dillen in De Korre, Ko-
ninklijke Baan 7 om 11u. Org.: 
Seniorenwerking De Panne 
Adinkerke. Inl.: R. Van Cleem-
put, 0473/21.78.44. 
DENDERLEEUW. 19de 
stoempfestijn in zaal The 
Rolls, Iddergemstr. 65 C van 
11.30 tot 15u.. Inl.: K. Slagmul-
der, 0476/22.64.97. 
ZATERDAG 7 APRIL 

GENT. Familienamiddag in 
Pretland, Wiedauwkaai 52 om 
14u.. Inl.: M. Van den Berghe, 
0472/04.80.02. 
mAAndAg 9 April 

EKEREN. Paasbrunch met 
A. Van dermeersch in zaal De 
Geesten om 11u. Inl.: C. Luyckx, 
0477/70.51.23. 

21 om 19.30u.. Inl.: P. De Nutte, 
09/348.38.86. 
donderdAg 19 April 

WILLEBROEK. Lentereceptie: 
“We gaan er toch geen 
Brussel van maken?” met B. 
Laeremans in Kasteel Bel-Air, 
Mechelsestwg. 102 om 20u.. Inl.: 
K. Eeraerts, 0476/40.64.30. 
VRIJDAG 20 APRIL 

ANTWERPEN. Hilde De Lobel 
en Jan Penris koken ‘boter 
bij de vis’ in OC Jacob Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 
om 13u. Org.: OCJVM. Inl.: A. 
Cleymans, 03/231.08.45. 
TIELT. Opstartmeeting met B. 
Valkeniers en B. Pas in de kleine 
zaal van de Europahal, Gen. 
Maczekplein 7 om 20u. Org.: VB 
Tielt ism. Wingene en Pittem. 
Inl.: G. Barbary, 0475/42.19.29. 
BOOM. 11de algemene quiz 
‘Wisselbeker Eddy Her-
remans in Den Atelier (achter 
café Koophandel), Noeveren 68 
om 20u.. Inl.: 0475/94.37.69. 

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

APRILNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
11 MAART 2012

ZATERDAG 14 APRIL 

NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, 
Outer van 17 tot 22u.. Inl.: P. 
Schietecat, 0477/82.53.12. 
ZONDAG 15 APRIL 

NINOVE. Breughelfestijn in 
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, 
Outer van 11.30 tot 15u.. Inl.: P. 
Schietecat, 0477/82.53.12. 
MERKSEM. Bormsherden-
king om 11.30u. Org.en inl.: 
Bormshuis, 03/238.27.49. 
EDEGEM. Lentediner met B. 
Valkeniers en T. Van Grieken in 
Feestzaal De Basiliek, Trooststr. 
20-22 om 12u.. Inl.: A. Saey, 
0478/46.19.08. 
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. 
WOENSDAG 18 APRIL 

LOKEREN. Informatieavond 
Vlaams Neutraal Zieken-
fonds met een afgevaardigde in 
Zaal café Den Jiver, Markt 20-

65ste Bormsherdenking
Zondag 15 april te Merksem

11.30 u.: mis in de Sint-Franciscuskerk, Bredabaan, Merksem.

12.30 u.: herdenking aan het graf van dr. Borms op het oude 
kerkhof van Merksem aan de Van Heybeeckstraat.

Inl.: info@bormshuis.org - tel. 03/238.33.99
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Koen Vanhees
Kalmthout

Michel Albrechts
Maaseik

Peter Sysmans
Hoboken

Noël Coninx
Leuven

Herman Verstraeten
Boortmeerbeek-Hever

Oplossing vorige maand: hindernis

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

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

ter waarde van 12,50 euro
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