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Woord van de voorzitter

“

Paralellen

We moeten het aantal mensen dat
we opnemen, halveren en buitenlanders kunnen pas in aanmerking komen voor een uitkering als ze tien jaar
in ons land hebben gewoond en er vijf
jaar hebben gewerkt”. Het zijn niet mijn
woorden, maar van de Franse president
Nicolas Sarkozy (France 2, 6 maart 2012).
Het mag duidelijk zijn dat de kleine
Napoleon aan een acute vorm van verkiezingskoorts leidt. De peilingen voorspellen namelijk een harde strijd tussen
Sarkozy en Marine Le Pen (FN) om de
gunst van de (centrum-)rechtse kiezer.
Wild om zich heen schoppend, zei Sarkozy zelfs dat hij ervoor wil zorgen dat
halalvlees herkenbaar in de supermarkt
www.vlaamsbelang.org/column
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komt te liggen.
Dat ‘Sarko’ hiermee het immigratiepleidooi van het FN eenvoudigweg overneemt, toont nog maar eens aan hoezeer Marine Le Pen de publieke agenda
bepaalt en weegt op het maatschappelijke debat en de politieke besluitvorming. Opvallend is wel dat Sarkozy vijf
jaar geleden hetzelfde toneeltje reeds
opvoerde maar er in wezen niets van terecht bracht.
Herkent u ze ook, de paralellen?
Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
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Analyse

Immigratie zorgt voor
bevolkingsexplosie
Uit de jongste officiële cijfers blijkt dat de Belgische
bevolking
het
afgelopen
jaar opnieuw sterk gestegen
is. Dit land telt nu officieel
11.021.416 inwoners, wat er
85.000 meer zijn dan in 2010.
Aan dit tempo zal België om
de 12 jaar een bevolkingstoename van 1 miljoen inwoners
kennen.
De bevolkingstoename ten opzichte van
2011 is slechts te wijten aan één fenomeen:
immigratie. Het aantal buitenlanders nam
officieel met 50.000 toe en daarnaast verwierven meer dan 30.000 vreemdelingen
het afgelopen jaar de Belgische nationaliteit. Zoals het Vlaams Belang voorspelde,

hebben de uiterst beperkte maatregelen
die in het federaal Parlement werden
goedgekeurd inzake de gezinshereniging
geen enkel effect gehad.

Brussel
Ook het aantal inwoners van Brussel is
het afgelopen jaar opnieuw sterk gestegen. Het hoofdstedelijk gewest telt nu
1.132.781 inwoners of 20.660 mensen
meer dan in 2010. Bijna één op drie inwoners van de hoofdstad is nu buitenlander - illegalen en personen met dubbele
nationaliteit niet meegerekend! Als de
Brusselse bevolking de komende jaren
aan hetzelfde hoge tempo blijft toenemen,
zal onze hoofdstad in 2030 maar liefst 1,5
miljoen inwoners tellen. Dit zal niet alleen
leiden tot torenhoge kosten in Brussel,
bovendien zal deze bevolkingsexplosie
onvermijdelijk de druk op de woonprijzen
doen toenemen in Brussel én de Vlaamse
Rand.
In Halle-Vilvoorde nam de bevolking vorig jaar toe met ruim 5000 inwoners, waarvan meer dan 3200 buitenlanders. Het arrondissement telt nu 603.000 inwoners.
Bijna 10 procent daarvan is buitenlander.
Aan dat tempo, zal de regio over 20 jaar
ruim 700.000 inwoners tellen. Deze stijging zal in werkelijkheid nog veel groter
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Aandeelhouder
zijn, vermits de snelle bevolkingstoename
in Brussel zal zorgen voor een bijkomend
overloop-effect. Hierdoor dreigt de autochtone bevolking van Halle-Vilvoorde
massaal weggedrumd te zullen worden
naar het Vlaamse binnenland.

Onderwijs
De aanhoudende instroom van immigranten en anderstaligen uit Brussel heeft ook
gevolgen voor het onderwijs in de Rand,
dat overspoeld wordt door Nederlandsonkundige kinderen. Het Vlaams Belang
pleit dan ook voor een voorrangsbeleid
voor Nederlandstalige leerlingen en voor
het invoeren van taalbadklassen: anderstalige leerlingen moeten een taaltest afleggen en indien blijkt dat ze onze taal niet
machtig genoeg zijn om op een normale
wijze de lessen te volgen, moeten zij eerst
gedurende een jaar een intensieve taalbadklas volgen.
Zoals Vlaams Belang-Senator Bart Laeremans bepleit, moeten de beleidsmakers
dringend het roer omgooien. Om de nefaste en snelle ontnederlandsing van de
Vlaamse Rand te keren, moet werk gemaakt worden van een intensief bouw- en
aankoopbeleid dat duidelijk gericht is op
de jonge Nederlandstalige gezinnen. Niet
alleen moeten de jongeren uit de Vlaamse
Rand aangemoedigd worden om er te blijven, bovendien moeten jonge gezinnen
die reeds weggetrokken zijn en andere
Nederlandstaligen aangezet worden om
zich (opnieuw) in de Vlaamse Rand te
vestigen. Anders dreigt voor grote stukken van de Vlaamse Rand de totale verBrusseling.

H

et is een understatement te
zeggen dat we in barre economische tijden leven. De financiële
systemen die de laatste decennia werden
uitgebouwd, komen zwaar onder druk.
Luchtbellen van ongebreidelde, materiële
groei werden doorprikt waardoor de tijden van goedkope energie en ‘goedkoop
geld’ definitief voorbij lijken.
Fundamentele vraagstukken over de
staatshuishouding, solidariteit, immigratie en Europeanisering en internationalisering, kortom globalisering kunnen niet
langer uit de weg worden gegaan. Op enkele decennia tijd is het communisme van
de kaart geveegd en heeft het socialisme
zichzelf in de hoek gezet van de bobo’s
en de Eurabische subcultuur, terwijl het
liberalisme gefaald heeft wegens hoogmoed en graaizucht.
Onze samenleving moet dus meer dan
ooit op zoek naar nieuwe keuzes, naar
een derde weg, zo u wil. In ons vernieuwd
sociaaleconomisch programma ‘Een beter
Vlaanderen voor een lagere prijs’ maken
we deze keuzes en reiken we een solide
en doordacht alternatief aan voor een
welvarend Vlaanderen, waar we tenslotte
met z’n allen aandeelhouder van zijn. U
leest er alles over op blz. 30-31.
De redactie
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Actua kort

Dwaas
cordon
Buitenlanders
De Belgische voetbalcompetitie wordt overspoeld door buitenlandse
spelers. Gemiddeld zes
van de elf spelers zijn
van vreemde origine. In
topploegen is dat overwicht nog duidelijker. Pro
Leaguevoorzitter Ivan
De Witte pleit nu voor
quota voor ‘Belgen’. Als
daar maar geen racismeproces van komt. Want
quota om het aantal
buitenlanders te beperken en het evenwicht te
herstellen, daar houdt
links niet van. Eerder al
protesteerden truckers
tegen goedkope Poolse
chauffeurs die hier hun
werk komen inpikken
aan dumpingprijzen. Een
beetje diversiteit kan
geen kwaad. Wat buitenlandse kruiden kunnen
de soep wat pittiger maken, maar het moet wel
eetbaar blijven. Te veel is
te veel.

Het cordon sanitaire
in al zijn dwaasheid…
Toen oud-BRTNjournalist Reddy
De Mey opdook in de studio van ‘Reyers Laat’ om
herinneringen op te halen aan de scheepsramp met
de Herald of Free Enterprise - nu 25 jaar geleden -,
liep Olivier Deleuze (Ecolo) boos weg. Hij wou niet
aan tafel zitten “met iemand van een ‘ondemocratische’ partij.” In een korte maar meesterlijke reactie
waste Reddy De Mey de rode fundamentalist de oren.
“Hoe moeten we daarmee (met die Walen, red.) nog
overeen komen? Als je zelfs niet wil praten over een
ramp als de Herald. Dat is dan een ramp voor alle
Vlamingen die elk jaar 2100 euro moeten betalen aan
transfers naar Wallonië.” De Mey is intussen wel een
dagje ouder, maar dit verbale duel won hij overtuigend. De kijker zag meteen in welke hoek de onverdraagzamen zich bevinden.

30 dagen
Het kan altijd nóg
gekker. Illegalen
krijgen voortaan 30
dagen de tijd om
België te verlaten.
Of onder te duiken… Tot op heden waren dat vijf
dagen. Amper vijftien procent van de illegalen die
een bevel krijgen om België te verlaten, doet dat
ook. Bij Marokkanen is dat zeven procent en bij
Algerijnen één procent. En dan zijn er nog altijd
mensen die volhouden dat het vreemdelingenbeleid
strenger wordt…

6

VBM 2012-04.indd 6

20/03/12 14:19

Prostituee
pluimt OCMW
De 55-jarige Marokkaanse Aicha M. uit
Molenbeek stond onlangs
terecht voor de uitbating
van een seksclub. De
daar aangeboden vleeswaren werden ingevoerd
uit haar geboortedorp,
waren vaak illegaal en
ook minderjarig. Het
Openbaar Ministerie eist
een celstraf van zeven
jaar wegens mensenhandel, aanzetten tot prostitutie en drughandel.
Aicha is naar verluidt
analfabeet, maar dom is
ze zeker niet. Haar winst
wordt geraamd op 2,5
miljoen euro. Met dat
geld kocht ze in Marokko
een aantal villa’s, voor
haar en haar familie.
Pikant detail: Aicha trekt
in België al jaren een
leefloon van het OCMW.
Wie zich afvraagt waarom we zoveel belastingen betalen, weet meteen
waarom. Maar misschien
gaat de socialistische
staatssecretaris voor
Fraudebestrijding daar
wat aan doen. Ja toch?

Homohaat
In Leuven werden twee homo’s in elkaar geramd
door allochtone jongeren. Onder kreten als ‘in ons
land worden homo’s opgeknoopt’. De kwestie zorgde
voor heel wat deining en een aantal BH’s (Bekende
Homo’s) riep op tot nultolerantie.Voor het eerst
werd ook - voorzichtig - aangegeven dat geweld tegen
homo’s vooral een allochtonenprobleem is. “Allochtone jongeren beroepen zich graag op de koran”, zegt
Jan Roegiers (SP.a). “Ze zeggen dat de koran homoseksualiteit verwerpt. Laat de imams nu eens duidelijk
zeggen dat dat er niet in staat.” Hoe naïef. Roegiers
moet eens dringend een correcte vertaling van de
koran lezen. Dan kan hij zélf vaststellen dat de koran
geweld tegen vrouwen en homo’s, joden en ongelovigen predikt en legitimeert. Dat wordt schrikken.

Knieval
Wouter Beke zegt
dat de Vlamingen te
veel focussen op de
‘marginale fenomenen’ die het gevolg zijn van de splitsing van BHV.
Die fenomenen zijn volgens hem ook het gevolg
van “afspraken die zijn gemaakt tussen PS en N-VA,
waarover nadien niet meer onderhandeld kon
worden.” De Vlamingen in Brussel worden politiek
geliquideerd, bevestigt nu ook de Gravensteengroep. “Wie er de Vlamingen voor waarschuwde
dat ze zonder België ‘Brussel kwijt zijn’, zorgt er nu
zelf voor dat de Vlamingen Brussel kwijt zijn.” Maar
de Franstaligen spelen met vuur, stelt de Gravensteengroep. Wie raakt aan de bescherming van de
Vlamingen in Brussel, blaast de broze Belgische
evenwichten op. En doet België barsten…
7
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Frank Thevissen
over peilingen
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Vraaggesprek

Wie gelooft die
mensen nog?
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur beloven het
weer hoogdagen te worden voor peilingbureaus, media en politieke analisten. Maar hoe betrouwbaar is dat allemaal? Het boek
‘Het is maar een peiling’ biedt een ontluisterende blik achter
de schermen van opiniepeilingen. De auteur legt fouten, manipulaties, onkunde en fraude bloot bij onderzoekers, politici en
journalisten. Genoeg stof voor een gesprek met voormalig VUBprofessor Frank Thevissen.
Als er één constante is bij politieke peilingen, is het wel dat ze er heel dikwijls
naast zitten. En toch spelen ze steeds
meer een prominente rol in de politieke
verslaggeving. Raar, toch?
Als we Walter Pauli (voormalig journalist
bij De Morgen, tegenwoordig bij Knack)
tijdens de boekvoorstelling mogen geloven
- en dat doe ik - is daar één simpele verklaring voor. Een peiling is een goedkoop
marketinginstrument om kranten te verkopen en kijkcijfers op te drijven. Vergeet niet
dat de belangrijkste peilingen in ons land in
handen zijn van de media zelf. De methode,
de techniek, de verwerking, de interpretatie… het doet er in feite weinig toe. Ernstige onderzoekers, tot wie ik mezelf reken,
gaan er al te gemakkelijk vanuit dat het allemaal met een minimum aan degelijkheid

wordt gemaakt. Maar zoals ik in het boek
aantoon, blijkt dat helaas niet het geval.
U wist al dat er veel fout liep, maar zijn
er dingen die u verrast hebben? Dingen
waarvan u achteraf zegt: het is eigenlijk
nog veel erger dan ik dacht?
Ik wist natuurlijk al een en ander door mijn
eigen ervaringen met de peilingenindustrie.
Maar ik moest de uitwassen voor dit boek
spijkerhard kunnen aantonen door bijvoorbeeld in onderzoeksrapporten te snuisteren.
Wat mij het meest heeft getroffen? Als je
een ruwe opdeling maakt tussen ‘commerciële peilingen’ en zogenaamde ‘wetenschappelijke peilingen’, dan blijkt dat er in
Vlaanderen vooral geknoeid wordt binnen
deze laatste categorie.

9

VBM 2012-04.indd 9

20/03/12 14:19

Vraaggesprek

Hoe komt het dat peilingen er vaak zo
ver naast zitten?

werden heel vaak onderschat in de peilingen…

Je mag niet alle peilingen in één korf gooi- Van de peilingen die in ons land worden geen. Een traditionele peiling is een schep- organiseerd is er niet één gemaakt, en dus
netje met hele grote mazen, waardoor ze geschikt, om verkiezingsresultaten te vooronmogelijk in staat is om nuances of zelfs spellen. Dat maakt dat je louter op basis van
electorale trends op te scheppen. Getoetst verkiezingsuitslagen niet eens kunt zeggen
aan de ‘best practices’ in het buitenland, welke peilingen goed of slecht zijn: als je
spelen we in België slechts in de provin- enkel afgaat op de resultaten dan is élke peiin princiciale liga. Door beManipulatie is schering en linguitslag
pe oncontroleerbaar.
paalde onderzoeksinslag bij ‘wetenschappelijke’ De systematische
monopolies vond er in
Vlaanderen weinig of
peilingen. onderschatting van
het Vlaams Blok in
geen innovatie plaats
inzake peilingen en lopen we ondertussen de peilingen was en is vooral het gevolg
zowat 15 jaar achter. Onbetrouwbare pei- van sociale wenselijkheid of sociale druk.
lingen krijg je zowel door het gebruik van Lang niet alle kiezers durven of willen erslechte peilinginstrumenten, onbekwame voor uitkomen dat ze Vlaams Belang stempeilers, manipulatie of door regelrechte on- men. Zoiets moet je uiteraard incalculeren
derzoeksfraude. Commerciële bureaus heb bij de berekening van de resultaten. Maar er
ik slechts zelden op dat laatste kunnen be- speelt meer: zo schreef Noël Slangen ooit
trappen. Maar manipulatie blijkt schering in een vertrouwelijke mail aan Luc Van der
en inslag in het zogeheten ‘wetenschappe- Kelen (Het Laatste Nieuws) dat peilers ter
lijk politiek opinieonderzoek’. Het Instituut zake “een verantwoordelijkheid” hebben.
voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek Wat suggereert Slangen? Als het Vlaams
(ISPO) van de KUL lijkt er zelfs een sport Blok het goed doet in de peilingen, hoort
van te maken. Dat uitgerekend iemand als het eigenlijk tot onze ‘verantwoordelijkJaak Billiet van het ISPO de peilingenindu- heid’ om daar wat procenten af te doen? Dat
strie beschuldigt van “volksverlakkerij” is moet zowat het toppunt van politiek correcte verdwazing zijn in een domein waar men
totaal ongeloofwaardig.
voortdurend de mond vol heeft over ‘repreHet Vlaams Blok en later Vlaams Belang sentativiteit’ en ‘wetenschappelijkheid’…

“
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U bent de geestelijke vader van de fameuze internetpeiling ‘De Stemmenkampioen’. Wat was de bedoeling en hoe gingen jullie tewerk?

al het boek lezen. Karel De Gucht en Noël
Slangen en de krant De Morgen waren alleszins de regisseurs van die beschamende
politieke en journalistieke vertoning.

De bedoeling was om de lacunes in de tra- Omdat de VLD het slecht deed in die peiditionele peilingen op te vangen en om aan lingen?
te knopen bij het meer geavanceerde internationale peilingenonderzoek, vandaar ook Karel De Gucht was in hoge mate gefrushet gebruik van het internet. Ons interes- treerd dat uitgerekend een krant met een listempel (Het
seerde het niet zozeer
Pro-Belgische peilingen berale
Laatste
Nieuws)
om verkiezingsuitslahebben niks te maken met vanaf 2004 de zwagen te voorspellen,
maar om te verklaren
wetenschap. nenzang van de
VLD maandelijks in
wat er in de aanloop
van verkiezingen bij kiezers precies ge- kaart bracht. Uit pure wanhoop is hij dan
beurt en na te gaan wanneer zij hun keuze gaan aankloppen bij zijn politieke en cubepalen en waarom ze die keuze onderweg linaire vriend Yves Desmet (De Morgen).
handhaven of veranderen? Daarom werkten Onder Verhofstadt en De Gucht wilde de
we ook met een vast panel. Met een tradi- VLD een brede volkspartij worden, maar
tionele peiling maak je een one-shot, een dat liep al snel uit op een sisser. Volgens
niet-controleerbare, eenmalige momentop- De Gucht was dat de schuld van onze neganame. Met De Stemmenkampioen maakten tieve peilingen. Onzin uiteraard. Het toont
we geen foto’s, maar draaiden we een lang- aan hoezeer politici peilingen overschatten en kiezers onderschatten. Interne ruspeelfilm.
zies, het vreemdelingenstemrecht, de ‘snel
De Stemmenkampioen werd al heel snel Belg’-wet, het gepruts van hun adviseur
de publieke schietschijf van pers, politiek Noël Slangen… dáár lagen de problemen
en de academische wereld, en werd uit- van de VLD. Wij konden dankzij De Stemmenkampioen dagelijks vaststellen hoe
eindelijk geliquideerd. Hoe ging dat?
de VLD-kiezers afknapten en wegliepen.
Ik ga niet in detail treden. Wie wil weten Sindsdien is de Open VLD zowat de helft
hoe dat proces exact is verlopen moet voor- van haar aanhang kwijtgespeeld. Na enkele

“
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Vraaggesprek

jaren had ik genoeg van de politieke druk
uit VLD-hoek en de complottheorieën van
De Morgen en ben ik eruit gestapt. Nadien
heeft men dan echt fraude gepleeegd. Maar
dat leg ik uitvoerig uit in het boek.

gicistische kringen - zoals de Pavia-groep
- en willen hun eigen opvattingen blijkbaar
via de media opdringen aan de publieke
opinie. Maar, qua ‘wetenschappelijkheid’
hebben die onderzoeken weinig om het lijf.

Een van de strafste hoofdstukken in De “consensusjournalistiek” die u in uw
het boek gaat over het belang van com- boeken over mediakritiek hebt aangemunautaire thema’s. Peilingen moeten klaagd, lijkt vaak een unitaire consensusjournalistiek…
aantonen dat comDit boek moest niet
munautaire motieven nauwelijks een
geschreven worden, Dat klopt. Maar het
is niet alleen moedrol zouden spelen.
als journalisten hun werk willigheid. Het heeft
Marc Reynebeau en
Dave Sinardet toetezouden doen. ook te maken met
luiheid en onberen dan vrolijk dat
‘nog geen 10 procent van de Vlamingen kwaamheid van politieke journalisten om
voorstander is van Vlaamse onafhanke- de waarde en de kwaliteit van onderzoelijkheid’. Hoe ‘wetenschappelijk’ is dat, ken te beoordelen. Veel peilingen zijn van
twijfelachtig allooi, maar de échte rampen
vragen wij ons dan af?
gebeuren nadien, in de tendentieuze en fouDie onderzoeken hebben als rode draad - of tieve berichtgeving over peilingen.
moet ik zeggen: missie - dat de communautaire reflex van de Vlaamse kiezer systema- U noemt de combine tussen de politiek,
tisch ontkend of geminimaliseerd wordt. Zo de academische wereld en de media een
becijferden onderzoekers dat er binnen élke ‘bermudadriehoek’. En u noemt man en
politieke partij meer kiezers verlangen naar paard. Veel vrienden zal u daarmee niet
de oude, unitaire staatsstructuur, dan kiezen maken?
voor Vlaamse onafhankelijkheid. Zelfs binnen het Vlaams Belang… In het boek toon De notie ‘bermudadriehoek’ is afkomstig
ik hoe deze ‘wetenschappers’ dergelijke van een bekend politiek journalist die mij
studies manipuleren in functie van hun poli- ooit haarfijn uit de doeken deed hoe wetentieke agenda. De meesten zijn actief in bel- schappers, journalisten en politici in Vlaan-

“
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op de eigen branche wordt voorgehouden.
Dit boek had niet geschreven moeten worden als journalisten hun werk naar behoren
zouden doen: onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar en met de nodige competentie.
Ondertussen gaat men ongestoord verder
met het verspreiden van vervalste statistieken en tendentieuze informatie en veegt
men onderzoeksfraude onder de mat. Als ik
daarmee vergelijk hoe het debat vandaag in
wordt geVervalste statistieken, Nederland
voerd en hoe de meIs dat ook de reden
tendentieuze informatie, dia daar hun profeswaarom uw boek,
met
uitzondering
fraude. Het gaat maar door. sionele verantwoordelijkheid opnemen:
van P-Magazine en
Trends, angstvallig wordt doodgezwe- zonder al te veel taboes, met woord en wederwoord, zonder mediakritiek te schuwen.
gen?
Er heerst daar een open en gezonde debatIn feite zou dit boek het werk van beroeps- cultuur. Hier neemt de verkleutering nog
journalisten moeten zijn. Je zou toch enige toe met de dag...
belangstelling vanuit journalistieke hoek
mogen verwachten? Temeer omdat het de
eerste keer is dat er in Vlaanderen een boek
over dit onderwerp verschijnt. Maar journaHet is maar een peiling
listen verscholen zich bij de presentatie van
Frank Thevissen
het boek collectief in hun schuilkelders: er
Uitgeverij
Pelckmans
dook er niet één op. Meteen een aanwijzing
337 blz. - 24,50 euro
hoe verschrikkelijk moeilijk journalisten
het hebben als hen een kritische spiegel
ISBN 9789028951044
deren onder één hoedje spelen en elkaar opdrachten toeschuiven. Ik zeg overigens niet:
dé media, dé academische wereld, dé politiek. Ik noem in mijn boek de rotte appels
met naam, precies omdat ik zo de feiten
controleerbaar maak en ik absoluut wilde
vermijden om gratuite, vage uitspraken te
doen. Er zijn immers ook mensen die wel
op een degelijke manier aan onderzoek of
berichtgeving doen.

“

De uitgebreide versie van het interview is binnenkort te lezen op
www.vlaamsbelang.org
13

VBM 2012-04.indd 13

20/03/12 14:19

Uit de parlementen

Wapen- en
explosievenvangst
De federale gerechtelijke
politie van Brussel heeft in
samenwerking met politiezone Zuid en de hondengeleiders van de speciale
eenheden een belangrijk
netwerk van wapen- en
explosievenhandel ontmanteld. Een groot aantal
wapens en explosieven is
in beslag genomen tijdens
zes huiszoekingen in het
gerechtelijk arrondissement Brussel. Naast zware
oorlogswapens (AK, UZI,
enz.) werden ook revolvers, kogels, 19 granaten,
48 dynamietstaven, 18
ontstekers
en 1,5 kg
explosief
poeder
in beslag
genomen.
Brussels
Parlementslid dominiek
lootens feliciteerde
namens het Vlaams
Belang de politiediensten.
Ondanks het feit dat
bepaalde Brusselse PSburgemeesters het liever
hebben over “fait divers”,
bewijst deze wapenvondst
dat onze hoofdstad nog
steeds een draaischijf is in
de internationale wapen-

handel. Het Vlaams Belang
blijft dan ook pleiten
voor een doorgedreven
veiligheidsbeleid in Brussel,
onder de bevoegdheid
en coördinatie van een
Brussels veiligheidsminister.

Schijnhuwelijken
bestraffen
Een van de vele voorstellen die het Vlaams Belang
de afgelopen weken en
maanden indiende om
de nefaste invloed die de
buitenproportionele instroom van buitenlanders
heeft op de sociale zekerheid weg te werken, is het
wetsvoorstel tot systematische beëindiging van
het verblijfsrecht ingevolge
een schijnhuwelijk. Dit fenomeen stijgt jaar na jaar.
Zo raakte recent bekend
dat het parket afgelopen
jaar een absoluut recordaantal (10.728) verdachte
huwelijken
onderzocht.
Ons wetsvoorstel ingediend
door
gerolf annemans, Peter
Logghe en Bert Schoofs
- strekt ertoe het ver-

blijfsrecht
van een
vreemdeling te
beëindigen
indien het
huwelijk
dat hem dit verblijfsrecht
opleverde, nietig wordt
verklaard.

Stop het
proﬁtariaat!
65-plussers die weinig of
geen pensioen ontvangen
en daardoor onvoldoende
bestaansmiddelen hebben, komen in aanmerking
voor een zogenaamde inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Die bedraagt
635,53 euro voor een
samenwonende en 953,30
euro voor een alleenstaande. Vreemdelingen
die één dag in België
hebben gewerkt - en
daardoor pensioenrechten verwerven - kunnen
eveneens van een IGO genieten, hetgeen uiteraard
aanleiding geeft tot misbruiken. Vorig jaar kwam
bijvoorbeeld aan het licht
dat sommige OCMW’s
bejaarde vreemdelingen
heel kort (soms maar één
dag) tewerkstelden zodat
ze een inkomen konden
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krijgen.
Kamerlid
rita de
Bont
heeft
daarom
een wetsvoorstel ingediend om
nog slechts een inkomensgarantie voor ouderen toe
te kennen aan vreemdelingen die een loopbaan in
België kunnen aantonen
van tenminste tien jaar.

Slechts één
uitlevering
Zoals bekend worden de
gevangenissen in dit land
overbevolkt door vreemdelingen of personen van
vreemde origine. Dit land
telt naar schatting 1.200
Marokkaanse gedetineerden - genaturaliseerde
criminelen niet meegerekend. Enige tijd geleden
werd met veel poeha een
verdrag met Marokko
afgesloten waarbij Marokkaanse gedetineerden hun
straf in
eigen land
zouden
uitzitten.
Kamerlid peter logghe
wilde van minister van

Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD)
wel eens weten hoeveel
Marokkaanse gevangenen
de afgelopen tijd werden
uitgeleverd. Het antwoord
was ronduit onthutsend:
slechts één!

nieuwe
discriminaties
De hervorming van het
gerechtelijk arrondissement Brussel is bijzonder schadelijk voor
Vlaanderen. Dat geldt
onder meer op het vlak
van de personeelsbezetting van de rechtbanken.
Men is van plan om het
aantal Nederlandstaligen
in het personeelsbestand
van een derde terug te
brengen tot een vijfde.
Toppunt is dat deze beslissing gebaseerd is op
foutieve cijfers over het
reële werk- en personeelsvolume. Op basis van
die cijfers, die kant noch
wal raken, gaan er 25 tot
30 Vlaamse magistraten
en maar liefst 160 grifﬁeambtenaren verloren als
de hervorming er komt.
Bovendien zal dat leiden
tot grote rechtsongelijkheid en zullen Vlamingen
veel langer moeten wach-

ten voor ze voor de rechter kunnen komen dan
Franstaligen. Dat leidt tot
zeer belangrijke nieuwe
discriminaties. Senator
Bart laeremans vroeg
daarom
aan de minister van
Justitie om
deze verhoudingen
te herzien
op basis van de juiste
cijfers inzake werkvolume.
De minister antwoordde
echter botweg: “Nee. Ik
zal dicht bij het regeerakkoord blijven. Dat kan
niet anders. Een akkoord
dat zo moeilijk tot stand
is gekomen en zo gevoelig ligt, kan je niet meer
openbreken.” Natuurlijk
ligt het gevoelig, uiterst gevoelig omdat de Vlamingen
opnieuw de pineut zijn.

methadongebruik
stijgt
Uit cijfers
die senator Yves
Buysse
heeft opgevraagd
bij minister van Justitie Annemie
Turtelboom blijkt dat het
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Uit de parlementen
methadongebruik in de
gevangenissen toeneemt.
Terwijl in 2010 nog 249
gevangenen een methadonbehandeling kregen,
waren dat er vorig jaar al
293. Gemiddeld krijgt de
behandelde gedetineerde
37,65 milligram methadon
per dag toegediend. De
behandeling kost drie euro
per dag per gedetineerde,
wat vorig jaar neerkwam
op een totale kostprijs van
320.000 euro. Op kosten
van de belastingbetaler,
uiteraard. Yves Buysse wil
nu van de minister weten
wat de effectieve resultaten zijn van de methadonprogramma’s.

plaasmoorde
Op initiatief van
Europarlementslid philip
Claeys werd aan het
Europees
Parlement
een
verklaring
voorgelegd als
protest
tegen de golf aan ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika,
waarbij al duizenden
blanke boeren vermoord
werden. De verklaring
benadrukt de bekom-

mernis van het Europees
parlement, wijst op het
systematische karakter
van de aanvallen op blanke
boeren, en vraagt de
regering van Zuid-Afrika
om dringende maatregelen. De verklaring werd
ondertekend door 48
Europese parlementsleden
uit 19 lidstaten van zeven
verschillende politieke
formaties: socialisten, liberalen, christendemocraten,
niet-ingeschrevenen, de
eurocritici van EFD en
ECR en zelfs een lid van
de communistische fractie.
Opmerkelijk is ook de
steun van Louis Michel
(MR) voor het initiatief.
Eveneens opmerkelijk is
dat slechts één Europese
fractie, de Groenen - met
daarin Frieda Brepoels
(N-VA) - het initiatief
weigerde te steunen. Het
Vlaams Belang betreurt
dat de Groenen en de
N-VA blijkbaar niet zwaar
tillen aan het uitmoorden van blanke boeren in
Zuid-Afrika…

meer verkeersslachtoffers

kanttekeningen bij
de verontrustende
toename
van het
aantal letselongevallen in
Vlaanderen en het stijgende aantal ongevallen
met dodelijke afloop - een
stijging van 3,8 procent in
2011. Het Vlaams Belang
heeft reeds enige tijd
geleden een voorstel van
decreet ingediend tot
het oprichten van een
Vlaams verkeersongevallenregistratiesysteem.
Minister van Mobiliteit
Hilde Crevits (CD&V)
bleek bereid om, indien de
Vlaamse overheid erin zou
slagen de cijfers sneller
te bemachtigen, op basis
daarvan in Vlaanderen zelf
verkeersanalyses op te
maken. “Als we tot een
degelijk Vlaams ongevallenregistratiesysteem kunnen komen, ben ik ervan
overtuigd dat we heel wat
minder verkeersdoden en
verkeersslachtoffers zullen
hebben”, besloot Marleen
Van den Eynde.

Vlaams Parlementslid
marleen van den
eynde plaatste enkele
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Hema
aangeklaagd
Fractieleider Filip
dewinter interpelleerde
minister van
Economie
Kris
Peeters
over de
rechtszaak
die het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen
en Racisme-bestrijding
(CGKR) wil aanspannen tegen winkelketen
HEMA die het dragen van
een hoofddoek door zijn
personeel niet toelaat.
Peeters is echter niet
bereid om dergelijke bedrijven te steunen in hun
keuzes en vindt - samen
met het CGKR - dat er
best zo snel mogelijk juridische duidelijkheid komt.
Filip Dewinter maakte
hem er op attent dat het
CGKR slechts juridische
duidelijkheid wil opdat het
dragen van hoofddoeken
niet langer zou kunnen
worden verboden door de
werkgevers die dit willen.
“Ik vind dat u, als minister
die ook bevoegd is voor
het zelfstandigenbeleid,
het zou moeten opnemen
voor de keuzevrijheid

van de zelfstandigen, de
winkelketens en de bedrijven”, aldus Dewinter. “Zij
moeten zelf de politiek
kunnen voeren die ze willen voeren. De ene wenst
neutraliteit van zijn werknemers. Wel, dan moet
dat ook kunnen. Anderen
gebruiken de hoofddoek
als verkoopsargument.
Zij vinden dat bij hen de
diversiteit in de praktijk
moet worden gebracht.
Dat is hun standpunt. Het
is de klant die uiteindelijk
zal oordelen. De klant is
koning, en ik denk dat de
klant wel weet wat hij
wil.”

vrt: beken kleur!
Zoals u elders in dit
magazine kan lezen, weigerde Ecolo-covoorzitter
Olivier Deleuze onlangs
om samen aan tafel te
zitten met gewezen
VRT-journalist en Vlaams
Belang-lid Reddy De Mey.
Het is helaas niet uitzonderlijk dat bepaalde
politici voor en achter de
schermen de media onder
druk zetten teneinde het
Vlaams Belang dood te
zwijgen. De uiterst lage
aanwezigheidscijfers van
het Vlaams Belang in

nieuws- en duidingsprogramma’s spreken wat
dat betreft boekdelen.
Vlaams Parlementslid
Wim Wienen meent dat
Vlaams
minister
van Media
Ingrid
Lieten en
de VRTdirectie nu
maar eens kleur moeten
bekennen. De vrijheid van
meningsuiting moet de
leidraad zijn van de VRT,
niet de politieke correctheid. Wienen vraagt dan
ook de snelle behandeling van zijn voorstel van
resolutie betreffende de
behandeling van Vlaamse
politieke partijen op de
openbare omroep. Het
Vlaams Belang eist dat er
niet langer een discrepantie is tussen de aanwezigheid van vertegenwoordigers van politieke
partijen in verhouding met
hun getalsterkte in het
Vlaams Parlement. Het is
ook duidelijk dat de VRT
haar beruchte nota “De
VRT en de democratische
samenleving” openlijk naar
de prullenmand moet
verwijzen.
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Nieuwe brochure

Vlaanderen opgelicht
Op 11 oktober 2011 werden de krijtlijnen van het communautaire akkoord vastgelegd. Terwijl de euforie langs Franstalige kant
immens was, bleef Vlaanderen zitten met een politieke kater. In
een brochure analyseren Vlaams volksvertegenwoordiger Joris
Van Hauthem en senator Bart Laeremans de concrete gevolgen
van dit voor Vlaanderen rampzalige akkoord.

H

oewel de Vlaming in 2010 massaal stemde voor meer Vlaamse
autonomie wordt het Belgische
niveau op talloze vlakken versterkt. Zo
komen er samenvallende verkiezingen,
blijft de Senaat - weliswaar in gewijzigde
vorm - behouden evenals de politieke rol
van de koning. Bovendien worden Brussel
en Wallonië bijkomend gefinancierd. Met
deze staatshervorming wordt dan ook een
offensieve tegenbeweging in gang gezet
waardoor Vlaamse verworvenheden opnieuw op de helling worden gezet.

BHV
Het is in het verleden nooit anders geweest. Staatshervormingen werden telkens betaald met klinkende munt én toegevingen in de Vlaamse Rand. Een van de
voornaamste doelstellingen voor de splitsing van BHV was dan ook het stopzetten
van Franstalige inmenging in die Rand.
Franstalige inwoners van Halle tot Zemst
kregen immers het voorrecht te kunnen
stemmen voor Franstalige kandidaten uit

Brussel. Hierdoor konden de Maingains
en Clerfayts van deze wereld lustig stemmen komen azen in Vlaams-Brabant, hun
aversie voor het Nederlandstalig karakter
van de streek van de daken schreeuwend.
Door het arrest van het Grondwettelijk
Hof, dat deze exclusieve rechten veroordeelde, hadden de Vlamingen dé troef in
handen om de zuivere splitsing van het
kiesarrondissement af te dwingen. Het
tegendeel wordt echter bewerkstelligd. In
werkelijkheid wordt niet zozeer de kieskring BHV, maar wel Halle-Vilvoorde
gesplitst aangezien de Zes electoraal uit
Vlaanderen worden losgerukt en in een
grijze zone bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoegd. Zo zullen bij federale verkiezingen inwoners uit de faciliteitengemeenten voor ofwel de lijsten van
Brussel ofwel voor de lijsten van VlaamsBrabant kunnen stemmen, wat neerkomt
op een electorale annexatie bij Brussel en
de creatie van een Groot-Brusselse kieskring van 25 gemeenten.
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Supergewest
Als klap op de vuurpijl krijgen de Vlamingen ook nog een Hoofdstedelijke Gemeenschap door de strot geduwd, waarvan alle gemeenten uit de oude provincie
Brabant deel zullen uitmaken. Dit door de
Franstaligen gecontroleerde bestuursniveau krijgt de bevoegdheid om zich intensief te gaan bemoeien met het Vlaamse en
gemeentelijke beleid in Vlaams-Brabant
en wordt daarenboven grondwettelijk gebetonneerd.
Ondanks de Vlaamse consensus dat Brussel dringend diende te worden hervormd
en er schoon schip diende te
worden gemaakt met de ondoorzichtige en inefficiënte structuur, krijgt Brussel er jaarlijks
461 miljoen euro bij zonder ook
maar een steen van zijn politieke huis te hebben verlegd.
Daarenboven wordt Brussel
een volwaardig derde gewest,
waardoor de machtsverhoudingen in het federale België

De zesde

drastisch worden gewijzigd. Voortaan
moet Vlaanderen het in communautaire
discussies opnemen tegen twee opponenten: het Waalse gewest én het door francofonen overheersend Brussels gewest. De
oprichting van de Fédération WallonieBruxelles illustreert deze machtsontplooiing overigens feilloos.
Niettegenstaande het communautaire akkoord tot op heden niet gestemd is, is het
nu reeds duidelijk dat CD&V en Open
VLD hun Vlaamse woord (wederom)
hebben verbroken. Op hun pad vinden ze
echter een oppositiepartij die weigert mee
te stappen in de Belgische logica van deze
voor Vlaanderen faliekante staatshervorming.
staatshervo

rming

VLAANDEREN
OPGELICHT

De zesde staatshervorming Vlaanderen opgelicht
22 blz.
Gratis bestellen?
onthaal@vlaamsbelang.org
of 02/219 60 09
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Vlaams Belang in actie

Vrouwen tegen
islamisering
Op 6 maart vond de lancering
van Vrouwen tegen Islamisering (VTI) plaats. De organisatie wil de aandacht vestigen op
de problemen die een verdere
islamisering van onze samenleving met zich meebrengt, in
het bijzonder voor vrouwen.

Het boek geeft niet alleen informatie over
de invloed van de islam op het leven van
vrouwen, maar brengt ook interviews met
vrouwen die deze impact aan de lijve hebben ondervonden.
Het is een boek voor vrouwen die op zoek
zijn naar antwoorden op hun vragen met
betrekking tot de islamisering en meer informatie willen over de islam zelf en over
leven met de islam.

N

aast initiatiefneemster Anke Van
dermeersch namen vrouwelijke
parlementsleden en vertegenwoordigers van partijen en organisaties uit
Frankrijk (FN), Oostenrijk (FPÖ), Duitsland (Pro-Deutschland), Groot-Brittannië
en Zuid-Afrika er het woord.
VTI zal als vrouwenbeweging op regelmatige basis initiatieven en acties ondernemen om de aantasting van vrouwenrechten door de islam onder de aandacht
te brengen en een halt toe te roepen.

Hoer noch slavin
vrouwen en Islam
telt 184 bladzijden en kost 15 euro
(excl. verzendingskosten).

Tijdens de lancering stelde Anke Van dermeersch ook ‘Hoer noch slavin’ voor, een
boek dat ze naar eigen zeggen schreef
“om vrouwen wakker te schudden en te
waarschuwen voor de islamisering van
Europa, want als die zich verder zet, zullen vrouwen de eerste slachtoffers zijn.”

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 Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Foute Vlamingen

H

Voor alle
informatie kan u

et is al even geleden, maar toch nog de moeite om
terug te komen op de uitspraken van Siegfried Bracke.
In de studio’s van De Zevende Dag kwam hij vlotjes
stellen dat mensen die in het verleden “fout” waren of bij een
“foute partij” zaten, een tweede kans bij de N-VA verdienden.

steeds

Halleluja, er is nog hoop voor u en mij. Verbaasd? Wist u dan
niet dat u “fout” was? Dat meneer Bracke - als een rechter
die oordeelt over criminelen - bepaalt wie “goed” en “fout” is?
We kunnen er onverschillig over doen en de uitspraken klasseren in het rijtje van mestkevers en wandluizen, maar het
is eigenlijk veel erger. Deze retoriek van “foute Vlamingen” is
niet nieuw. Het is in essentie dezelfde retoriek als Marxisten
gebruiken tegenover KVHV, NSV! of Voorpost. Het is dezelfde
taal als die van de Belgische staat die “foute Vlamingen” destijds tijdens de repressie keihard de les spelde.

van VBJ

De N-VA maakt zich duidelijk op om haar plek in te nemen
in het Belgische bestel. Hun oppergoeroe De Wever stelde
het zelfs zeer duidelijk: “Wij zijn niet de vriend en bondgenoot
van het Vlaams Belang. Alles behalve.” Zelfs niet als het over
Vlaamse onafhankelijkheid gaat. Met zo’n bondgenoten, die
zich de betere Vlamingen voelen, heb je geen tegenstanders
meer nodig!
Moeten wij, met de godsvrede in gedachte, de hand dan wel
blijven uitsteken? Ik vind alvast van niet. Niemand klaagde
toen het Vlaams Blok de hypocriete VU een schop onder
de kont verkocht en ik zie geen enkele reden waarom we
niet hetzelfde zouden doen bij haar ‘opvolger’ de N-VA.
Trouwens, godsvrede is iets voor tijdens een IJzerwake,
een manifestatie die door de N-VA geboycot wordt omdat
het politiek niet opportuun is om er aanwezig te zijn…

terecht bij het
nationaal
secretariaat
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org
Heb je vragen of
opmerkingen?
Wil je aansluiten bij VBJ
of gewoon informatie
ontvangen?
Laat het ons weten
via info@vbj.org

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

21

VBM 2012-04.indd 21

20/03/12 14:19

Vlaams Belang Jongeren

Voorzitterswissel bij VBJ
Het Lentecongres van 25 maart betekent een nieuwe mijlpaal
voor de Vlaams Belang Jongeren. VBJ heeft voortaan een vernieuwde bestuursploeg én een nieuwe voorzitter. Met een kort
dubbelinterview blikken we terug met oud-voorzitter Barbara
Pas en kijken we naar de toekomst met haar opvolger Tom Van
Grieken.
Barbara, je was een goede twee jaar
voorzitter van VBJ en hebt nog een
jeugdige leeftijd. Waarom de fakkel nu
al doorgeven?

(Barbara) Dagelijks met overtuigde gemotiveerde jongeren werken is een zeer
aangename taak, de reden dat ik de fakkel doorgeef is dan ook louter tijdsgebrek.
Als ik me ergens voor inzet wil ik het
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goed doen en dan kruipt er sowieso veel
tijd in. Achteraf gezien kwam het goed
uit dat het grootste deel van de tijd dat ik
jongerenvoorzitter was er regeringsonderhandelingen aan de gang waren. Zonder
federale regering was het in de Kamer
veel rustiger. Nu het in de Kamer weer
op volle toeren draait, heb ik als volksvertegenwoordiger, en ook lokaal, meer
dan mijn handen vol. Als ik zie wat een
enthousiaste ploeg vandaag klaarstaat om
de leiding over te nemen, dan kan ik het
met een gerust hart overlaten aan een nog
jongere opvolger die voltijds tijd kan vrij
maken voor VBJ.

om zich actief in te zetten. Ik geloof oprecht dat er een nieuwe generatie aankomt
die in de toekomst een belangrijke rol zal
spelen. Wij zullen, wanneer de tijd er voor
rijp is, bekwame jonge gezichten naar
voor schuiven. Reken me daar maar op af.
Wat vind je zelf je beste verwezenlijking als voorzitter van VBJ, Barbara?
(Barbara) Aangezien jongeren veel gebruik maken van het internet, heb ik de

Een taak die Tom nu met veel plezier
overneemt. Waarom heb je een kandidatuur als voorzitter ingediend?
(Tom) Laat me een lang verhaal kort maken en stellen dat ik een ‘politiek oengerke’ had. (lacht) Even serieus. Ik denk dat
er - in tegenstelling tot vroeger - terug heel
wat jonge mensen uit de Vlaamse Beweging de stap naar de partijpolitiek willen
zetten. Ik zeg niet dat het Vlaams Belang
plots ‘hot’ is geworden, maar het nut en de
noodzaak van een radicale partij spreekt
tegenover een systeempartij als de N-VA
zeker aan. Op het VBJ-Lentecongres ben
ik niet alleen verkozen, maar is het ganse
Dagelijks Bestuur van VBJ vernieuwd.
Voor radicale jongeren is dit het moment
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Vlaams Belang Jongeren
nadruk gelegd op een beter gebruik van
de moderne communicatiemiddelen die
dit biedt: met een nieuwe webstek, het
verspreiden van laagdrempelige filmpjes
om onze Vlaamse boodschap duidelijk te
maken, met het invoeren van een regelmatige elektronische nieuwsbrief en het
uitbouwen van onze aanwezigheid op sociale netwerksites zoals Facebook,... hebben we daar echt wel werk van gemaakt,
waardoor we veel meer jongeren rechtstreeks bereiken.
Ik ben zeer tevreden dat we een nieuwe
instroom van 17-, 18-, 19-, 20-jarigen
kunnen vaststellen, dat we een heel succesvolle zomeruniversiteit hadden vorig
jaar en dat ik ervoor gezorgd heb dat in
het hoogste orgaan van de partij, de partij-

raad, VBJ een veel ruimere vertegenwoordiging heeft gekregen.
(Tom) Het is op deze fundamenten dat
ik VBJ verder zal uitbouwen. Ik ben dan
ook blij dat ik het afgelopen jaar deel heb
kunnen uitmaken van de ploeg rond Barbara. De weg die Barbara met VBJ heeft
ingeslagen zal ik dan ook verder zetten. Ik
wil Barbara dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk. Zonder haar
stond VBJ niet waar het vandaag stond. Ik
mag je toch nog altijd bellen voor raad?
(Barbara) Ja natuurlijk, als het maar op
een deftig uur is! (lacht)
Barbara, laatste vraagje: nog een boodschap of goede raad voor je opvolger?
(Barbara) De woorden van onze erevoorztter Karel Dillen die ik in mijn
achterhoofd had als ik aan het VBJvoorzitterschap begon: “Werk en vecht
hartstochtelijk, hardnekkig en verbeten
voor uw Vlaams en Europees ideaal. Geef
geen krimp. Doe geen water in uw wijn.
Weiger te behoren tot de lauwen. Behoud
uw geestelijke lenigheid, uw intellectuele
soepelheid; wat niets te zien heeft met
minderwaardige
kameleonaanpassing.
Hanteer de twijfel niet om de twijfel, doch
om op ieder ogenblik af te vragen of u nog
op het juiste spoor zit.” Enkel door geen
flauw aanhangsel te zijn van de partij,
maar rebel onder de rebellen, door voeling
te houden met wat leeft bij de jeugd, door
voeling te houden met de beweging, door
te herbronnen en verder te kijken dan de
komende verkiezingen en niet te vervallen in politieke spelletjes kan VBJ in haar
opdracht slagen. Ik heb er alle vertrouwen
in en wens de nieuwe ploeg veel succes!
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N

a de succesvolle Zomeruniversiteit in Kroatië trekken de Vlaams
Belang Jongeren later dit jaar opnieuw naar het buitenland.Van 22
t.e.m. 28 juli bevindt VBJ zich in het mooie Bretagne.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet ligt
de nadruk op externe communicatie. Naast
inspanning biedt de Zomeruniversiteit
ook ontspanning en je kan persoonlijk
kennismaken met enkele nationale
partijkopstukken van het Vlaams Belang.

De inschrijvingen 2012 werden intussen opgestart. Wie er wil bijzijn, kan dat
door het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer BE 16 7512 0169
5574 (BIC AXAB BE22) met duidelijke vermelding “Zomeruniversiteit 2012”,
naam, voornaam en adres. Werkenden betalen 295 euro; werkzoekenden
en studenten slechts 245 euro.Voor meer info, aarzel niet om ons te
contacteren (info@vbj.org of 02/219 27 28).
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Immigratie

Lakser dan laks
In Europa komt eindelijk het
debat over de gezinshereniging op gang. Nu reeds is duidelijk dat België geen strenger
immigratiebeleid wil.

H

et is ondertussen genoegzaam
bekend dat de immigratiestop die midden jaren
zeventig officieel werd afgekondigd, in de praktijk zo
lek is als een zeef. In heel
wat West-Europese landen ontwikkelde het systeem van de gezinshereniging zich de voorbije
jaren tot het immigratiekanaal bij uitstek. Om deze
uitholling van de immigratiestop tegen te gaan, scherpten verschillende EU-lidstaten hun regelgeving
de voorbije jaren gevoelig aan. Sommige
landen, waaronder Nederland, wilden best
nog wat verder gaan, maar werden daarin
gehinderd door de Europese richtlijn inzake gezinshereniging, die de beleidsmarge
van de individuele lidstaten inperkt.

Lichtpunt
Het Vlaams Belang heeft er in het verleden
meermaals op gewezen dat de bestaande
richtlijn de lidstaten onvoldoende mogelijkheden biedt om het fenomeen van de
gezinshereniging aan banden te leggen en

een kordate immigratiepolitiek te voeren.
Vorig jaar nog diende onze partij daarom
een resolutie in om de richtlijn te herzien.
Vandaag lijkt er eindelijk beweging te komen in het dossier. Voor het eerst in vijftien jaar verklaart ‘Europa’ zich immers
bereid om een openbaar debat te voeren
over de gezinshereniging en de richtlijn
desgevallend aan
te passen aan de
wensen van de
lidstaten.

Nederland, dat zijn immigratiebeleid de
afgelopen jaren danig verstrakte, is alvast vragende partij voor een strengere
richtlijn. Naar Deens voorbeeld pleiten
onze noorderburen voor het verhogen
van de minimumleeftijd tot 24 jaar, verplichte integratievoorwaarden, minimale
inkomensvereisten en -garanties, opleidingseisen en een onderzoek naar het
stafrechterlijke verleden van de kandidaat-gezinshereniger.
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Europees
recordhouder

Vlaamse meerderheid
buiten spel

Het staat buiten kijf dat ook België baat
zou hebben bij een strengere regeling inzake gezinshereniging. Begin vorig jaar
bleek uit een nieuw onderzoek van de
Universiteit Antwerpen en de KU Leuven
immers dat liefst de helft van de in België
afgeleverde verblijfsvergunningen betrekking heeft op gezinshereniging, waarmee
dit land Europees koploper is. Voor een
goed begrip: in 2010 kwamen op die manier niet minder dan 41.336 vreemdelingen - dat is een stad zoals Turnhout - het
land binnen.

Met haar standpunt gaat de federale regering compleet voorbij aan het feit dat
een meerderheid van de Vlamingen gewonnen is voor een aanpak zoals die door
onze noorderburen wordt voorgestaan.
Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de
wil van de meerderheid in dit land straal
wordt genegeerd. Dat dit des te meer het
geval is met een regering, die aan Vlaamse zijde niet eens over een democratische
meerderheid beschikt, is nu reeds duidelijk geworden.

In tegenstelling tot Nederland, blijkt België echter geen vragende partij voor strengere regels. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De
Block (Open VLD) liet ondertussen weten
dat deze regering gewoon wil vasthouden
aan de gewijzigde wet inzake de gezinshereniging die vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd. Zoals bekend,
bleef die wijziging grotendeels beperkt tot
wat cosmetica en werd zelfs nagelaten de
regels te verstrakken waar de bestaande,
al te lakse Europese richtlijn dat toelaat.
De Antwerpse topmagistraat Piet Van den
Bon stelde eind vorig jaar niet zonder reden dat de bescheiden initiatieven die inzake gezinshereniging werden genomen,
veeleer symbolische maatregelen waren
die in de praktijk nauwelijks effect zouden sorteren.
Lees onze gratis immigratiebrochures! SMS (0,50 euro per sms) naar 3111
(vermelding ‘immigratie + uw naam en adres’)
Bestellen kan ook via tel.: 02 219 60 09 of via E-post: info@vlaamsbelang.org
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Begrotingscontrole

Gewone Vlaming
betaalt factuur
De Vlaamse regering kondigde bij de goedkeuring van de
begroting 2012 in december
vorig jaar meteen aan in februari een vervroegde begrotingscontrole te zullen houden.
Daarmee wilde ze inspelen
op de snel wijzigende economische omstandigheden en
wilde ze haar voornemen om
ook 2012 af te sluiten met een
begroting in evenwicht, extra
kracht bij zetten. Eind februari
stelde de regering de resultaten van deze vervroegde begrotingscontrole voor.

E

én zaak was meteen duidelijk. De
SP.a heeft alles binnengehaald wat
ze binnen wilde halen: het derde
VRT-net komt er, het verhogen van de
kostendekkingsgraad bij De Lijn wordt
beperkt tot 0,5 procent per jaar en aan het
gratis rijden wordt - althans dit jaar - niet
geraakt. Méér nog, aan de cultuursector
worden geen besparingen opgelegd en
de cultuursubsidies worden onverkort ge-

handhaafd. Kortom: aan de linkse socialistische hobby’s wordt niet geraakt. Tegelijkertijd kwam er niets in huis van nogal
wat verkiezingsbeloftes van de N-VA: het
vernieuwd sociaal beleid van de Vlaamse
regering met onder andere de kindpremie,
de opstart van de schooltoelage, de maximumfactuur in de thuiszorg en niet te vergeten de beloofde Vlaamse hospitalisatieverzekering, toch één van de stokpaardjes
van de N-VA, wordt immers uitgesteld en
wellicht ook afgevoerd.

Geen structurele
maatregelen
Van échte besparingen is amper sprake.
Slechts 130 miljoen euro wordt effectief
bespaard. De rest, ongeveer 410 miljoen
euro, is een combinatie van uitgesteld beleid, nieuwe belastingen en het aanspreken van bestaande reserves. Zo komt er
onder meer een verdubbeling van de registratierechten op verdeling van onroerend goed, waardoor bij echtscheidingen
voortaan twee procent in plaats van één
procent van de waarde van het woonhuis
als belasting naar de overheid gaat. Een
miserietaks, als het ware.

Gemiste kans
Zoals Vlaams Belang-fractieleider Filip
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Aan de linkse hobby’s wordt niet geraakt.

Dewinter beklemtoonde, kan er weldegelijk nog heel wat bespaard worden binnen
de Vlaamse begroting. Op cultuurbeleid
bijvoorbeeld wordt in Nederland maar
liefst 200 miljoen euro bespaard op het totale cultuurbudget van 900 miljoen. Waarom zou dat hier niet kunnen? Dewinter
vroeg zich af of een besparing van 60 à 70
miljoen euro op cultuur in Vlaanderen dan
werkelijk onmogelijk is.
Van een interne staatshervorming die
naam waardig, die niet alleen de efficiëntie van de overheid ten goede zou komen,
maar ook tot een drastische kostenbesparing zou leiden, komt evenmin iets in
huis. Door de provincies af te schaffen of
op zijn minst af te slanken qua bevoegdheden, financiële middelen en dus ook
ambtenarenapparaat en een aantal bevoegdheden over te hevelen naar andere
bestuursniveaus, zou ook een besparing

van vele tientallen miljoenen euro’s kunnen worden gerealiseerd.
Ook wat het inburgerings- en integratiebeleid betreft, kan heel wat bespaard
worden. In 2012 zal hieraan 55 miljoen
euro worden gespendeerd. Een stijging
van nog maar eens 10 procent ten opzichte van 2011. In Nederland worden de
inburgeringscursussen voor het overgrote
deel door de privésector georganiseerd en
moeten de inburgeraars zelf voor de kosten opdraaien.
De conclusie van deze vervroegde begrotingscontrole en begrotingswijziging is
dan ook simpel: structurele besparingen
zijn er nauwelijks, aan de linkse hobby’s
in de cultuursector, de inburgerings- en
integratiesector, de sector van de ontwikkelingshulp, de openbare omroep en het
openbaar vervoer wordt niet geraakt.
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Sociaal Vlaanderen

Een beter Vlaanderen
voor een lagere prijs
Begin maart werd in het
Vlaams Parlement het vernieuwde sociaaleconomische
programma van het Vlaams
Belang voorgesteld onder het
moto ‘Een beter Vlaanderen
voor een lagere prijs’. Hiermee
biedt het Vlaams Belang een
onderbouwd alternatief aan
voor de financiële, economische en sociale uitdagingen
waar we vandaag voor staan.

I

n tegenstelling tot de berichten in
bepaalde media - die het zonder argumentatie hadden over een koerswijziging - is het vernieuwde sociaaleconomische programma van het Vlaams
Belang een actualisering van de de krijtlijnen, zoals die uitgetekend werden in de
beginselverklaring (2004) en uiteengezet
in het economisch congres van 2005 ‘Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen’. Ook toen besteedde onze partij
vanuit zijn nationalistische visie op mens
en maatschappij bijzondere aandacht aan
sociale thema’s als gezinsbeleid, vergrijzing, gezondheidszorg, arbeid, werkgele-

genheid en een Vlaams sociale zekerheid.
In enkele jaren tijd zijn de maatschappelijke realiteit en de internationale context
echter drastisch gewijzigd. Het werd dan
ook tijd om onze standpunten te actualiseren.
Hoewel het Vlaams Belang de partij blijft
van het ondernemend Vlaanderen neemt
de dimensie van gemeenschapssolidariteit
een essentiële plaats in in onze standpuntbepaling. In de Belgische context heeft
het begrip solidariteit een wrange nasmaak. Het is immers het codewoord geworden voor georganiseerde diefstal, voor
miljardentransfers zonder enige vorm van
vrijwilligheid of transparantie.

Europese dimensie
Ook Europa lijkt meer en meer in het Belgische bedje ziek door op te treden als
transferunie, wars van elke democratische
legitimiteit. Niemand kan er iets op tegen
hebben dat de meer welvarende lidstaten
andere lidstaten helpen hun welvaartspeil
op te krikken, maar de honderden miljarden (!) euro’s in de vorm van regionale,
sociale en andere structuurfondsen hebben de kloof tussen de noordelijke en de
zuidelijke landen niet kunnen wegwerken, wel integendeel. Ze hebben er enkel
voor gezorgd dat de zelfredzaamheid van
deze landen werd gefnuikt en de Vla-
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ming - die de grootste bijdrage levert aan
Europa - zijn koopkracht nóg verder zag
afnemen. In zijn inleiding spaarde Europarlementslid Philip Claeys zijn kritiek
dan ook niet: “In Duitsland, Nederland
en de Scandinavische landen bestaat er
een debat over de afdrachten naar Europa.
Vlaamse journalisten en de traditionele
partijen, inclusief N-VA, zijn daar echter
niet in geïnteresseerd. Dat is kennelijk beneden hun waardigheid. Blijkbaar zijn de
Vlamingen voorbestemd als melkkoe te
fungeren, eerst voor Wallonië en nu ook
voor Europa”.

Eigen beleid
Ofschoon de Europese impact op een gemondialiseerde markteconomie aanzienlijk is, blijft de nationale dimensie een niet
te onderschatten rol spelen. De concurrentiekracht van onze bedrijven is immers
grotendeels afhankelijk van de belastingdruk die onze bedrijven dienen te torsen. In
een door de PS gedomineerde belastingregering ziet het er echter naar uit dat aan de
vlucht van talloze bedrijven - als gevolg
van de dalende concurrentiekracht - naar
het buitenland niet onmiddellijk een einde
zal komen. Vlaanderen is een belangrijk
Europees verkeersknooppunt en kan het
logistiek centrum van Europa worden,

we hebben een hoog opleidingsniveau, de
hoogste productiviteitsgraad en een dichte
transportinfrastructuur. Maar ondanks al
deze troeven is Vlaanderen niet in staat
een doelmatig economisch beleid te voeren. Een veel te log overheidsapparaat, te
weinig eigen bevoegdheden gekoppeld
aan een overdreven regelgeving, verstikkende administratieve verplichtingen en
een torenhoge fiscale druk verhinderen
dat Vlaanderen zijn competitieve voordelen optimaal kan benutten.
De concurrentiepositie van de Vlaamse
economie staat daardoor ernstig onder
druk. De communautaire tegenstellingen
in dit land hebben in belangrijke mate
schuld aan het economisch immobilisme.
De Vlaamse en Waalse economie hebben
verschillende noden en vragen een aangepast beleid. Wij blijven dus homogene
bevoegdheidspakketten eisen om een coherent beleid mogelijk te maken.
Vlaams Sociaal-Economisch Belang
‘Een beter Vlaanderen
voor een lagere prijs’
56 blz.
Gratis bestellen?
onthaal@vlaamsbelang.org
of 02/219 60 09
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Zangfeest

Wij zullen doorgaan!
Onder dat motto vond op 11
maart in een tot de nok gevulde Lotto-arena het 75ste Vlaams
Nationaal Zangfeest plaats.

N

aast een korte terugblik op 75 jaar
zangfeest, was er natuurlijk heel
wat aandacht voor de politieke
actualiteit. Daarbij werd de regering-Di
Rupo niet gespaard. ANZ-voorzitter Erik
Stoffelen: “De regering-Di Rupo deugt
niet. Ze wil ons een zoveelste staatshervorming op maat van de Franstaligen
opdringen. Heren De Croo, Beke en Tobback, jullie zogenaamde splitsing van
BHV is een schijnsplitsing. Men wil aan
de overkant nog steeds niet aanvaarden

dat de taalgrens
ook een staatsgrens is.”
Maar toch ziet
Stoffelen de toekomst
positief
tegemoet: “Nooit
eerder
hadden
we zo’n grote
vertegenwoordiging van V-partijen in het
parlement en kwamen zoveel mensen tot
dezelfde conclusie: dat België geen toekomst meer heeft en Vlaanderen wel.
Tenslotte deed Stoffelen nog een belofte:
“Wij zullen doorgaan tot elke Vlaming
doordrongen is van het ondemocratische
gehalte van België.”

STRIJDMEETING IN DILBEEK
zondag 22 april 10.30 uur

Dat de Di Rupo-akkoorden geen geschenk zijn voor Vlaanderen, hoeven we u
niet meer te vertellen.
Op zondag 22 april organiseert de VVB (in samenwerking met het OVV) om
10.30 uur een strijdmeeting in cultureel centrum Westrand in Dilbeek. Het
motto is ‘naar een vlaamse staatshervorming’.
Enkel Vlaamse staatsvorming kan in Vlaanderen soelaas brengen.
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1 MEI FEEST
De Coninckplein • Antwerpen
vanaf 11.00 uur

Infostands, debat, eten & drinken, kinderanimatie, ...
12.30 uur toespraken

BUSREGELING 1 MEI 2012
Gratis bussen worden ingelegd vanuit de meeste plaatsen in Vlaanderen. Voor
inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan u steeds terecht bij de
regionale secretarissen (iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO ANTWERPEN - 03 216 92 13
Berchem, kerk 11.00 uur
REGIO ANTWERPEN-ZUID - 03 459 89 84
Kontich, carpoolparking 11.00 uur
REGIO VOORKEMPEN - 03 658 67 37
Kalmthout Heide, Station 10.15 uur • Brasschaat, Kerk 10.45
uur • Schoten, Carrefour thv pizzahut 10.30 uur
REGIO MECHELEN-LIER - 015 41 18 48
Heist-op-den-Berg, station 10.10 uur • Breendonk,
carpoolparking 10.20 uur • Lier, parking Carrefour 10.30
uur * Blaasveld, Kerk 10.30 uur • Mechelen, Rode Kruisplein
10.40 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
REGIO GENT - 09 234 27 72
Gent, hoek Charles de Kerchovelaan - Leopold II-laan 10.30
uur • Gentbrugge, Carpoolparking E17 Land Van Rodelaan
10.40uur
REGIO AALST-OUDENAARDE - 053 77 55 07
Ninove, Stationsplein 10.00 uur • Aalst, café Apostelken
10.30 uur
REGIO DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS - 03 777 08 01
Dendermonde, De Bruynkaai 10.30 uur • Sint-Niklaas, bij
parking Syntra Hogekouter 10.45 uur
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
REGIO BRUGGE - 050 39 72 81
Blankenberge Stadhuis 8.45 uur • Brugge Magdalenaparking
9.45 uur

REGIO KORTRIJK - 0475 42 19 29
Kortijk, carpoolparking (cowboy Henk)
Oudenaardsesteenweg 10.15 uur
REGIO ROESELARE - 0472 52 71 85
Roeselare, Stationsplein Gezelle 9.45 uur
REGIO MIDDENKUST - 059 80 80 81
Oostende, Mercatorparking 9.15 uur
REGIO WESTHOEK (sec Ieper) - 057 44 62 10
Diksmuide, station 9.05 uur • Handzame (Kortemark), frituur
De ﬂitspoale Staatsbaan 9.20 uur • Poperinge, Abeelseweg
29 Het Mysterie 9.20 uur • Ieper, Stations NMBS 9.40 uur
PROVINCIE LIMBURG
REGIO NOORD-LIMBURG - 011 54 79 20
REGIO MIDDEN-LIMBURG - 011 23 33 49
REGIO ZUID-LIMBURG - 012 67 24 49
Genk, station 10.20 uur • Hasselt, parking Carrefour
Kuringen 10.40 uur • Beringen, carpoolparking Paal 11.00uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL
REGIO LEUVEN - 016 20 43 01
Diest, voorzijde station 8.30 uur • Bekkevoort,
carpoolparking E314 uitrit 24 8.45 uur • Tienen, parking
Carrefour 9.15 uur • Leuven, Parking Bodart 9.45 uur •
Nossegem, carpoolparking E40 uitrit 21 10.05 uur
REGIO VILVOORDE - 02 253 38 27
REGIO HALLE - 02 582 91 75
Halle, Kerk St.-Rochus 8.50 uur • Dilbeek, parking CC
Westrand 9.15 uur • Liedekerke, carpoolparking E40 9.45
uur • Grimbergen, parking voetbal Brusselsesteenweg 10.15
uur • Vilvoorde, kerk Portaelsplein 10.30 uur
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Terugblik

De Turkse Kristalnacht
Na het einde van de GrieksTurkse Oorlog in 1922 werd
een verdrag gesloten dat onder meer een bevolkingsruil
omvatte: alle Grieken in Turkije en alle Turken in Griekenland zouden naar hun
oude vaderland terugkeren.
De Grieken in Istanboel waren
opgelucht dat zij niet moesten
verhuizen, maar dat zou een
vergiftigd geschenk blijken te
zijn, dat uitmondde in de pogrom van 1955, die soms de
“Turkse Kristalnacht” wordt
genoemd

D

e bevolkingsruil was een pijnlijk
proces, vooral voor de Grieken,
die al sinds de Oudheid in steden
woonden die nu Turks grondgebied waren
geworden. Maar de korte pijn verkwam
op langere termijn vrijwel zeker een reeks
Balkanachtige conflicten. Er waren twee
uitzonderingen voorzien: Cyprus en Istanboel. Daar kwam geen bevolkingsruil.
Bijna honderd jaar later is Cyprus nog altijd een brandhaard.

Met voorbedachten
rade
De onmiddellijke aanleiding voor die pogrom was de Griekse vraag aan de Verenigde Naties om het eiland Cyprus zelf
over zijn toekomst te laten beslissen. De
Griekse meerderheid op het eiland zou
vrijwel zeker voor aansluiting bij het moederland kiezen, en dat zinde de Turken
niet. Met impliciete steun van de Britten,
die Cyprus als mandaatgebied bestuurden,
besloten zij de Grieken een lesje te leren.
De Democrat Parti DP van premier Menderes had een zeer ruime meerderheid in
het parlement, en zij begon in de media
een haatcampagne tegen de Griekse minderheid. In Istanboel waren de meeste
Grieken handelaren of kleine ondernemers, en zij waren de ideale zondebokken.
Zij kregen de schuld van de economische
achteruitgang van Turkije. Een patroon dat
voor de joden in Europa zeer herkenbaar
moet zijn… De leider van die persmeute
was de krant Hürriyet, die overigens nog
altijd bestaat.
Om de algemene volkswoede zeker goed
op te zwepen, stuurden de Turken een
agent van hun geheime dienst naar Thessalonika in Griekenland, om daar een bom
te plaatsen bij het Turkse consulaat, dat
tevens het geboortehuis was van Kemal
Atatürk, de vader des vaderlands van het
moderne Turkije. Die aanslag zou gedeel-
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Kayaköv, voorheen Karmylassos, werd een spookstad nadat de overwegend Griekse
bevolking er wegmoest bij de bevolkingsruil.

telijk mislukken: er sneuvelden slechts
enkele ruiten. Maar met getrukeerde foto’s in de kranten werd het gewenste effect toch bereikt. Verder verspreidde de
DP het valse bericht dat de Grieken op
Cyprus een massamoord beraamden op
de Turkse minderheid.
De toestand in Istanboel was al verziekt
door de instroom van honderdduizenden
binnenlandse immigranten uit het achtergebleven binnenland van Anatolië. Zij
zaten samengetroept in de krottenwijken
van de stad. Zij waren gemakkelijk te
mobiliseren voor een pogrom tegen de
Griekse minderheid. Voor alle zekerheid
voerde de DP ook nog duizenden vrijwilligers aan uit dorpen en stadjes uit de wijde omgeving van Istanboel. In totaal had
de regering een meute van 300.000 man
op de been gebracht. Op strategische punten stonden vrachtwagens van overheidsdienst die geïmproviseerde wapens verdeelden: houwelen, breekijzers en petro-

leumbommen. Verder werden vierduizend
taxi’s opgeëist. De meute werd verzameld
onder de dekmantel van een grote manifestatie voor de annexatie van Cyprus.

De meute wordt
ontketend
De pogrom begon stipt om vijf uur in de
namiddag van 6 september in nasleep van
die “Cyprus is Turks”-betoging. De opgezweepte meute stroomde als een tsunami
van primitieve brutaliteit doorheen de
straten waar de meeste buitenlanders
woonden. “Slacht de Griekse verraders
af!” “Weg met Europa!” “Op naar Athene
en Thessaloniki!” De meute schreeuwde
ook om de dood van de “Giaours”, hun
scheldwoord voor niet-Turken. De manifestanten hadden geen opdracht gekregen
hun slachtoffers te doden. Het moest bij
plundering, mishandeling, verkrachting
en brandstichting blijven, maar uiteraard
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Terugblik

werden er in het algemene enthousiasme
ook mensen vermoord, en vele slachtoffers kwamen om in hun brandende huizen
of winkeltjes.
Officieel vielen er
zestien doden, maar
dat is vrijwel zeker
slechts een fractie
van het werkelijke
aantal slachtoffers.
Tientallen, volgens
sommige
bronnen
zelfs
honderden
Griekse vrouwen en
meisjes werden verkracht, meestal ettelijke keren. Er werden ook jongens en
mannen verkracht.
Vele mannen werden
ter plaatse met messen besneden om hen
goed in te peperen dat
zij als niet-moslims
en niet-Turken hun
plaats moesten kennen. Eén oude priester overleefde die
brute ingreep niet.

om te vluchten. Het huis werd in brand
gestoken en hij verbrandde levend. Bij
de kerk van Yeniköv, een lieflijke plaats
aan de oever van de Bosporus, werd een
vijfenzeventigjarige priester naar buiten
gebracht, vastgeboden achter een auto
en door de straten
gesleept. [De Turken] probeerden de
haren van een andere
priester uit te rukken,
maar dat lukte niet,
en dus scalpeerde zij
hem, zoals ze dat bij
vele anderen deden.”

De brandweer weigerde branden te
blussen of mensen te
redden uit gebouwen
die in lichterlaaie
stonden. Een integere
Turkse luchtmachtofficier kon een aantal christenen redden door hen in zijn
Bewijs van eigendom tijdens de
huis te verbergen.
bevolkingsruil van Yena (Kaynarca)
Hij liet met de hulp
naar Thessaloniki (16.12.1927).
van buurtbewoners
een barricade opwerpen, en hij hield de
De Britse journalist Noel Barber, die een meute op afstand, in vol uniform, met zijn
jaar later beroemd zou worden als ver- dienstwapen in de vuist. De politie bleef
slaggever van de Hongaarse Opstand, niet alleen afzijdig, maar trok mee op met
beschreef de vernieling van de kerk van de plunderaars, om alles in “goede” baYdikule: “Een priester werd uit zijn bed nen te leiden: de agenten moesten ervoor
gesleurd. Zijn haren werden afgerukt en zorgen dat er alleen niet-Turkse slachtofzijn baard werd letterlijk van zijn kin ge- fers werden gemaakt. Maar dat lukte niet
scheurd. Een andere oude Griekse pries- altijd, vooral niet bij uitslaande branden.
ter, vader Mantas, lag ziek te bed in een In Izmir, de oorspronkelijke Griekse stad
huis dat bij de kerk hoorde. Hij was te ziek Smyrna, waar de Turken in 1922 tiendui-
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zenden Grieken en Armeniërs hadden afgeslacht en honderdduizenden verjaagd,
leidde het enthousiasme over de pogrom
in Istanboel tot een triomfantelijke strooptocht van duizenden Turken die een Grieks
paviljoen platbrandden en de orthodoxe
kerk verwoestten die daar was gebouwd
voor de Griekse officieren van het regionale hoofdkwartier van de NATO. De huizen van Griekse officieren en personeelsleden werden geplunderd.

Balans

vorm bestond toen nog niet, maar niemand durfde in volle Koude Oorlog een
strategische bondgenoot als Turkije voor
het hoofd stoten. Eerst de Britten en in
hun kielzog de Amerikanen, de Fransen,
de Belgen en de Noren bezwoeren Griekenland de zaak te laten rusten en geen
diplomatieke rel te veroorzaken.
Menderes’ regime gleed steeds verder
weg van de democratie en de principes van
de seculiere staat. Hij voerde perscensuur
in, muilkorfde de oppositie en zocht toenadering tot de islamitische staten. Tot het leger
een staatsgreep pleegde
en hem afzette. Hij werd
ter dood veroordeeld en
opgehangen. De organisatie van de pogrom was
een van de elementen
van de aanklacht. Vanuit
juridisch oogpunt was
dat proces een twijfelachtige zaak.

De verwoesting was verschrikkelijk: meer dan
vierduizend woningen
werden vernield of in
brand gestoken, meer
dan duizend winkels,
drieënzeventig kerken,
twee kloosters, een synagoge,
zesentwintig
scholen, meer dan honderd hotels, zevenentwintig apotheken en
Maar los van die prozo’n twintig fabrieken
cedurekwesties was het
en bedrijfjes. De nietPremier Menderes werd na
wel hun verdiende loon.
Turkse middenstand in
een staatsgreep door het
De openbare aanklager,
de stad was geruïneerd
leger ter dood veroordeeld en
vice-admiraal
Çoker,
en zou zich nooit meer
opgehangen.
had een dossier met
herstellen. Volgens het
Amerikaanse consulaat was 80 procent documenten en foto’s over de pogrom.
van de vernielde privéwoningen eigen- Vijfentwintig jaar na zijn dood, in 2005,
dom van Grieken. Ook 59 procent van de werden die vrijgegeven en zoals Çoker
verwoeste zakenpanden was eigendom in zijn testament had bepaald, werden ze
van Grieken, 17 procent van Armeniërs, gebruikt voor een tentoonstelling over de
12 procent van joden en 10 procent van pogrom van 1955. Maar de tentoonstelmoslims. In de roes van hebzucht en ra- ling werd na korte tijd al door woedenzernij vergrepen de horden plunderaars de Turken vernield. Turkije weigert zijn
zich natuurlijk soms ook aan medemos- verleden onder ogen te zien. Het weigert
afstand te nemen van de wreedheden
lims.
uit zijn geschiedenis. Niet alleen van de
pogrom van 1955, maar ook van de Armeense genocide en van de massamoord
Politieke correctheid in zijn moderne in Smyrna.

Nasleep
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Buitenland

Zwitserland en de
geest van Wilhelm Tell
De voorbije jaren zwollen de immigratiestromen naar Zwitserland almaar verder aan. De SVP wil deze ontwikkeling een halt
toeroepen en rekent daarvoor opnieuw op de kiezer.

O

ok Zwitserland werd vorig jaar
geconfronteerd met een opmerkelijke toename van het aantal asielzoekers. Naar aanleiding van deze evolutie stelde Toni Brunner, de partijvoorzitter
van de rechts-nationale Zwitserse Volkspartij (SVP), dat de humanitaire traditie
van zijn land steeds meer wordt misbruikt
door wat hij de ‘asielindustrie’ noemt.
Geconfronteerd met de feiten én met de
druk van de SVP, kondigde de Zwitserse
regering ondertussen maatregelen aan om
de toevloed in te
dammen.
Zo werd beslist
dat landen die hun
illegale onderdanen en afgewezen asielzoekers
niet terugnemen,
voortaan niet langer hoeven te rekenen op ontwikkelingshulp. De Alpenrepubliek volgt
daarmee het voorbeeld van Denemarken,
dat enkele jaren geleden al besliste de

geldkraan dicht te draaien voor onwillige
landen. “Wij helpen ontwikkelingslanden
uit solidariteit, maar ook uit welbegrepen
eigenbelang”, zo liet de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken optekenen.

Nationaal belang
Een en ander is weliswaar een goed begin,
maar gaat voor de SVP lang niet ver genoeg. De partij wijst erop dat de immigratie de voorbije jaren ongeziene proporties
heeft aangenomen.
Zeventig procent
van deze immigratiestroom komt
uit de EU. De rest
is afkomstig uit
niet-EU-landen
en is in hoofdzaak
het gevolg van gezinshereniging en
asiel. De gevolgen
van de toegenomen immigratie op het vlak van economie, huur- en grondprijzen, ruimtelijke
ordening, infrastructuur, onderwijs, werk-
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loosheid, gezondheidswezen en sociale
zekerheid, worden steeds duidelijker. De
SVP wil de immigratie dan ook drastisch
inperken en roept daarvoor opnieuw de
steun in van de Zwitserse kiezer.
Als het van de SVP afhangt, komen er
jaarlijkse maxima voor het aantal vreemdelingen dat tot het land
toegelaten wordt. Voor
het toekennen van verblijfsvergunningen moeten strikte criteria gehanteerd worden: de kandidaat-immigrant moet in
staat zijn zich te integreren én moet in zijn eigen
levensonderhoud kunnen
voorzien. Hij kan bovendien geen aanspraak maken op gezinshereniging
en royale sociale uitkeringen. Tenslotte mogen
er voor de partij geen
internationale verdragen
worden afgesloten die tegen deze - in de grondwet
te verankeren - principes
indruisen. Verdragen die
dat wel doen, moeten worden aangepast
of opgezegd. De boodschap van de SVP is
duidelijk: Zwitserland moet zijn immigratiebeleid opnieuw zélf kunnen sturen, en
moet daarbij vanzelfsprekend uitgaan van
zijn eigen, nationaal belang.

136.195
Dat heel wat Zwitsers er net zo over denken, mag blijken uit het feit dat de partij er
in geen tijd in slaagde 136.195 handtekeningen te verzamelen. Dat is een flink pak
meer dan de 100.000 handtekeningen die

nodig zijn om een bindende volksraadpleging af te dwingen. De SVP verwacht dan
ook dat de Zwitsers zich dit jaar nog over
het initiatief tegen de massa-immigratie
zullen kunnen uitspreken. Als de SVP
een meerderheid van de Zwitserse kiezers
achter zich weet te scharen, toont dat nogmaals haar politieke relevantie en daadkracht aan.
In het verleden hebben
de Zwitsers reeds aangetoond dat zij zich niet
door linkse opiniemakers
en politiekcorrecte predikers laten voorschrijven
hoe ze moeten denken en
stemmen. De geest van
Wilhelm Tell, die zich
eertijds tegen de vreemde overheersing van zijn
land verzette, blijkt tot
op vandaag nog springlevend. Nadat ze zich in
2009 bij referendum uitspraken voor een verbod
op de bouw van minaretten, stemden ze twee jaar
geleden in met een voorstel van de SVP om criminele vreemdelingen zonder pardon het land uit te zetten.
Het lijdt geen twijfel dat dergelijke referenda in Vlaanderen soortgelijke resultaten zouden opleveren. Net zoals in Zwitserland, gaapt er inzake immigratie immers ook in dit land een fikse kloof tussen
het establishment en de publieke opinie.
Het verschil is dat de Zwitsers zich over
dit soort kwesties vrijelijk kunnen uitspreken én dat de machthebbers zich bij het
oordeel van de kiezer dienen neer te leggen.
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Duitsland

Willen moslims wel
integreren?
Islam en integratie, het blijft een moeizaam huwelijk. Dat blijkt
nog eens uit de recente studie ‘Lebenswelten junger Muslime in
Deutschland’. Het rapport is bij onze oosterburen ingeslagen als
een bom.

D

e storm die Thillo Sarrazin ontketende met zijn vernietigende
analyse van de multiculturele samenleving, ‘Deutschland schafft sich ab’,
is in feite nooit gaan liggen. Sarrazin werd
door de media en de traditionele partijen
uitgespuwd en verketterd. De sociaaldemocratische SPD startte een procedure om
de mondige dissident aan de deur te zetten, maar krabbelde terug uit
schrik voor een
volksopstand in
eigen
rangen.
Bondskanselier
Angela Merkel
gaf toe dat Sarrazin niet helemaal
ongelijk
had:
“De multiculturele samenleving
is ‘total gescheitert’ - totaal mislukt. President Christian
Wulf daarentegen prees de multiculturele verrijking: “De islam is een deel van
Duitsland” en kreeg daarop een veront-

waardigde publieke opinie over zich heen.

Ontnuchterend
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft geschokt gereageerd op de resultaten van de studie die het liet uitvoeren over
de integratie van moslims. Enkele cijfers:
een kwart van alle jonge niet-Duitse moslims tussen 14 en
32 jaar wijst integratie duidelijk
af. Ze beschouwen
zichzelf
als “streng religieus”, voelen
een diepe afkeer
tegenover
het
Westen en aanvaarden religieus geïnspireerd
geweld. Eén op
vijf plooit zich in toenemende mate terug
op de islam en klampt zich vast aan de
cultuur uit het land van herkomst. Gelijkaardige onderzoeken in Groot-Brittannië,

40

VBM 2012-04.indd 40

20/03/12 14:20

Nederland én België leveren al even dramatische resultaten op. Dat de linkse kerk
allochtonen, in naam van de heilige ‘diversiteit’, aanmoedigt hun eigen culturele
en religieuze gebruiken te koesteren - ook
als ze haaks staan op onze Westerse waarden en normen - helpt de integratie niet
bepaald vooruit.

Homohaat
De islam is niet het énige probleem, maar
heel vaak wel het korte lontje aan het multiculturele kruitvat. Ook in België dragen
geweld tegen homo’s en vrouwen
en groeiend antisemitisme onmiskenbaar een allochtone,
religieuze stempel.
De Duitse minister
van Binnenlandse
Zaken Hans-Peter
Friedrich
(CSU)
laat weten dat
Duitsland respect
heeft voor immigranten, maar “wij
kunnen de import
van autoritaire, antidemocratische en
fanatiek-religieuze
denkbeelden niet
aanvaarden.
Wie
onze vrijheid en
democratie in vraag
stelt of bestrijdt,
heeft hier geen toekomst.” Ook Thillo
Sarrazin werpt zich weer in het debat en
ziet in de studie een pijnlijke bevestiging
van zijn analyse. “Wie bij ons leeft, moet
ook onze fundamentele Westerse waarden

accepteren: godsdienstvrijheid, het afwijzen van geweld en de gelijkberechtiging
van de vrouw. Iedereen mag leven zoals
hij wil, maar niet noodzakelijk bij ons. We
verplichten niemand in Duitsland te leven,
als hij onze culturele waarden niet deelt en
het Westen veracht.” En of hij gelijk heeft.

Lente
Links mag de illusies over een ‘Arabische
Lente’ stilaan opbergen. Volgens recente
peilingen staat 20 procent van de Egyptenaren achter Al Qaida. 95 procent wil de
islam een grotere
rol geven in de politiek. 82 procent
vindt dat ‘overspel’
moet bestraft worden met steniging
en 84 procent wil
de doodstraf voor
afvallige moslims.
“De integratieproblemen bij jonge
moslims
worden
haast onoplosbaar
als ze dat soort
opvattingen meenemen uit het land
van herkomst of
hier ingelepeld krijgen in hun familie”
waarschuwt Sarrazin nog. Moslims
zullen de uitspraak
van president Wulf
- ‘De islam is een
deel van Duitsland’
- ongetwijfeld toegejuicht hebben. Helaas
zien nogal wat jonge moslims Duitsland
eerder als een deel van de islam.
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Neen
De omzendbrief-Peeters stelt dat
Franstalige inwoners van de faciliteiten
niet automatisch hun documenten in
het Frans kunnen krijgen, maar dat elke
keer opnieuw moeten vragen. Toen
Kamerlid Damien Thiery, niet-benoemd
FDF-burgemeester van Linkebeek, aan
minister van Binnenlandse Zaken
Joëlle Milquet (cdH) haar standpunt
vroeg over de omzendbrief-Peeters,
was haar antwoord alleszins
verrassend.
Minister Milquet stelde immers dat de
federale wet boven de omzendbrief
Peeters staat.Volgens haar moet
het dus mogelijk zijn dat Franstalige
inwoners van de faciliteitengemeenten
een oproepingsbrief voor de
verkiezingen in het Frans krijgen.
Daarvoor baseert Milquet zich op een
uitspraak van het Hof van Beroep in
Bergen dat stelt dat de wet voorrang
heeft op een omzendbrief omdat die
nooit een wetgevende kracht kan
hebben.
42

VBM 2012-04.indd 42

20/03/12 14:20

Ja
In het Vlaams Parlement ondervroeg
Joris Van Hauthem minister Bourgeois
(N-VA) over de uitspraken van Milquet.
Hij verwees daarbij naar het oordeel
van de Vlaamse Kamer van de Raad
van State dat zegt dat een omzendbrief
expliciteert hoe een federale wet moet
worden toegepast. Die Vlaamse Kamer
heeft beslist dat de omzendbriefPeeters de enige juiste interpretatie
van de taalwetgeving is.
Omdat - in het kader van het
BHV-akkoord - administratieve
geschillen voortaan naar de paritair
samengestelde algemene vergadering
van de Raad van State gaan en niet
meer naar de Vlaamse kamer en
daardoor de omzendbrief-Peeters
sowieso in het vizier komt, oordeelt
Van Hauthem dat Bourgeois beter
de tuchtprocedure kan inzetten
ten aanzien van recidiverende niet
benoemde burgemeesters en dat
Vlaanderen de confrontatie nu
eindelijk maar eens moet aangaan.
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Uitgeverij Egmont

Leve de vrijheid
Onlangs verscheen het
derde boek van Jan
Veulemans bij Uitgeverij
Egmont: Leve de vrijheid.
Dit boek blikt neer op
enkele maatschappelijke
verschijnselen, zoals onder meer het al of niet
verdwijnen van het communisme, de rechtmatige
strijd van het feminisme,
de kunst van het feesten
en de vakantiezorgen.
Voor Jan Veulemans is kijken naar de maatschappij
een boeiende tijdsbesteding. In zijn voorwoord
schrijft hij: “Je verbaast
je en leert geleidelijk af
je te verbazen. Je beleeft
deernis en stelt vast
dat je zelf deel uitmaakt
van het maatschappelijk
kluwen. Je zoekt naar
verbetering van de samenleving en herinnert
je dat verandering niet
steeds verbetering is.
Je kent de oerwaarheid
dat de geschiedenis zich
herhaalt, maar wij trekken daar geen heilzame
besluiten uit.”

De auteur studeerde
Rechten en Sociale Wetenschappen en werkte
in de nijverheid en als
docent in twee instituten.
Hij publiceerde reeds
een dertigtal literaire
werken: poëzie, romans,
novellen en essays. Talrijke onderscheidingen
werden zijn deel, onder
meer tweemaal de prijs
van de Vlaamse Poëziedagen en tweemaal
de poëzieprijs van de
Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek. In
2007 werd hem door
de Provincie Antwerpen
de literatuurprijs voor
zijn gezamenlijk werk
toegekend. Hetzelfde jaar
ontving hij ook de Nestor-prijs. Op 16 augustus
2008 werd hij door de

stad Turnhout tot ereburger gekroond.
Zijn jongste werken zijn
vooral essays: Leven met
de islam en Zo dacht ik,
over de dingen dezer dagen (Uitgeverij Egmont).
Ook in Leve de vrijheid
verkent hij weer een
aantal maatschappelijke
verschijnselen, afgewisseld met een paar pittige beschouwingen. De
lezer(es) kan het met
zijn beschouwingen eens
zijn of ze betwisten. Ook
voor hen geldt: leve de
vrijheid!

Leve de vrijheid
Jan Veulemans
10 euro (exclusief verzendingskosten)
112 blz.
ISBN: 978-90-78898-29-0
bestellen@uitgeverijegmont.be of 0472 603 552
(alle werkdagen tijdens de kantooruren)
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“Het boek van Anke Van dermeersch zal wellicht niet veel weerklank krijgen, vanwege het cordon médiatique rond het VB. Daardoor zal eens te meer ook deze VBpublicatie niet via de reguliere distributiekanalen worden verspreid.”
redacteur lex molenaar in Gazet van Antwerpen, 3 maart 2012
“In een echte democratie is het zelfs zo dat men rekening houdt met de standpunten van de andere om te komen tot een nog betere besluitvorming. Olivier
Deleuze, Ecolo en bij uitbreiding alle zelfverklaarde democratische partijen hadden
dat trouwens beter gedaan nadat het Vlaams Belang in 1991 electoraal doorbrak
en de problemen met de allochtone gemeenschap op de politieke agenda plaatste.
Hun antwoord was het cordon sanitaire en de negatie van het probleem. Met als
resultaat dat we vandaag moeten vaststellen dat de integratie mislukt is, dat er geen
sprake is van integratie maar van segregatie.”
editorialist eric donckier in Het Belang van Limburg, 7 maart 2012
“Hugo Claus schreef ooit dat hij geen non kon zien zonder zin te hebben haar de
kap van het hoofd te rukken. Als hij dat vandaag zou schrijven over een vrouw in
boerka of nikab of baya zou Jozef De Witte hem waarschijnlijk voor de rechtbank
dagen.”
mia doornaert, onafhankelijk expert internationale Betrekkingen,
in De Standaard, 8 maart 2012

72%
Van alle federale betoelaagde bedragen voor
leeﬂonen heeft 72 procent betrekking op leeflonen van vreemdelingen.
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Vlaamse nummerplaat !
Een eventuele boete vermijden voor het overplakken
van de ‘B’ op uw ‘nieuwe’ Europese nummerplaat? Manifesteer u dan als een bewuste Vlaming door een bijkomende Vlaamse nummerplaat achteraan op uw auto
te kleven: volstrekt legaal!
Vlaamse zelfklevende autonummerplaat: kleefvast en UVbestendig, formaat: 46,1x11,2 cm (oude plaat) of 52,2 x 11,2
cm (nieuwe Europese versie).
Prijs: 10 euro (afhaling te Zandhoven) of 13 euro (verzending inbegrepen).

Hoe bestellen?
Per e-post aan info@vlaamsbelangzandhoven.org met vermelding van uw
autoplaatnummer + naam + verzendadres (of afhaling).
EN
Overschrijving van het juiste bedrag op BE29 7330 0255 4564 (KREDBEBB)
van Vlaams Belang Zandhoven, Langestraat 207, 2240 - Zandhoven, met
vermelding van uw autoplaatnummer.

Vocht in huis?
Bel Tibas voor
een gratis offerte!

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

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

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be
pamﬂetten afﬁches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten
bierviltjes naamkaartjes
tijdschriften kranten omslagen
brochures uitnodigingen
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!

BOORDER

www.vlaanderenbouwt.com

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
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.
vrijdag 13 april
TREMELO. Whiskyproefavond met S. Hiers in zaal
Paloma, Schrieksebaan 47
om 20u. Inl.: A.Verschaeren,
0474/69.10.70.
zaterdag 14 april
NINOVE. Breughelfestijn in
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73,
Outer van 17 tot 22u. Inl.: P.
Schietecat, 0477/82.53.12.
ASSENEDE. Spaghettiavond met karaoke in De
Girnaert, Noordstr. 16, Boekhoute om 19u. Inl.: B.Van Dort,
0483/65.84.57.
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. Bormsherdenking 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. Schietecat, 0477/82.53.12.
woensdag 18 april
LOKEREN. Informatieavond
Vlaams Neutraal Ziekenfonds met een afgevaardigde
in Zaal café Den Jiver, Markt
20-21 om 19.30u. Inl.: P. De
Nutte, 09/348.38.86.
PUURS. Thema-avond sociale verkiezingen met R.
Verreycken in CC De Kollebloem (Creazolder/Atelier2),
Kloosterhof 1 om 20u. Org.:
VB Klein-Brabant. Inl.: W.Verheyden, 0478/90.90.75.
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.
ROESELARE. Jaarlijkse Hakgroentenkaarting in Taveerne Gezelle, Stationsplein 48 om
18u. Org.: De Gezellevrienden.
Inl.: F. Deforche, 051/24.54.12.
TIELT. Opstartmeeting met
B.Valkeniers en B. Pas in Euro-

pahal - kleine zaal, 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 Herremans
in Den Atelier (achter café
Koophandel), Noeveren 68 om
20u. Inl.: Marc, 0475/94.37.69.
LEUVEN. Cantus in café Ambiorix, Oude Markt 3 om 20.30u.
Org.:VBJ regio Leuven. Inl.: F.
Vandelannoote, 0487/49.87.33.
zaterdag 21 april
DIEST. Eetfestijn in zaal Scafnis, St. Hubertusplein, Schaffen.
Inl.: A. Bonnyns, 0472/51.76.52.
ROESELARE. Jaarlijkse Hakgroentenkaarting in Taveerne Gezelle, Stationsplein
48 om 18u. Org.: De Gezellevrienden. Inl.: F. Deforche,
051/24.54.12.
zondag 22 april
ROESELARE. Jaarlijkse Hakgroentenkaarting in Taveerne Gezelle, Stationsplein 48
van 10 tot 14 uur en vanaf 16
uur. Org.: De Gezellevrienden.
Inl.: F. Deforche, 051/24.54.12.
zaterdag 28 april
EEKLO. Afdelingsfeest in
feestzaal Sparrenhof, Brugsestwg. 183 om 19u. Inl.: P. Pauwels,
0471/09.37.72.
vrijdag 4 mei
TIENEN. Meeting met W.Van
Dijck en B. Pas in Brasserie
De Bonvivant, Grote Markt
om 19.30u. Org.:VB District
Tienen. Inl.: F.Vandelannoote,
0487/49.87.33.
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ZOERSEL. 2de debatavond
met G. Annemans, R. De Bont,
B. Bonte en T.Van Grieken in
centrum Zonneputteke, Zonneputteke 1C om 20u. Org.:
VB Land van Playsantiën. Inl.: P.
Stulens, 0475/49.87.67.
KORTRIJK. Start verkiezingscampagne met M. Dillen over
vrouwen in de politiek in Den
Bouw, Bellegemsestr. 107, Bellegem om 20u. Inl.: J. Deweer,
0486/22.90.43.
zaterdag 5 mei
LINT. Afdelingsetentje:
20 jaar Vlaams Blok/Belang
Lint met F. Dewinter in CC
De Witte Merel, Liersestwg.
25 om 19.30u. Inl.: J.Verreyt,
0479/84.44.93.
zondag 6 mei
BILZEN. Boekvoorstelling
‘Hoer noch slavin’ met A.
Van dermeersch in Grank
café Mana, Hoek Stationlaan/
Eikenlaan om 9.30u. Org.:VB
Bilzen-Hoeselt. Inl.: A. Ponthier,
0472/94.99.90.
zaterdag 12 mei
NAZARETH. Feestmaal in
CC De Brouwerij, Stationsstr.
3B, Eke om 18.30u. Org.:VB
Eke-Nazareth. Inl.: W.Van den
Kerckhove, 09/385.61.12.
GENT. Kruisverhoor met B.
Pas en G.Van Steenberge in

Biljarthuis, Morekstr. 609, Wondelgem om 20u. Inl.: M.Van den
Berghe, 0472/04.80.02.
zaterdag 19 mei
STEKENE. Fototentoonstelling IJzerwake met W. De
Wit in OC De Statie, Stadionstr. 113 om 14u. Org.:VB
Stekene ism. Dr. Geert De
Rijcker-Kring. Inl.: K. De Cock,
03/777.08.01.
BILZEN. Kaderdag voor
(toekomstige) provincieraadsleden in CC De Kimpel,
Eikenlaan 25. Org. en inl.:VB
Nationaal, 02/219.60.09.
zondag 20 mei
STEKENE. Fototentoonstelling IJzerwake in OC De
Statie, Stadionstr. 113 van 10
tot 17u. Org.:VB Stekene ism.
Dr. Geert De Rijcker-Kring.
Inl.: K. De Cock, 03/777.08.01.
zondag 3 juni
ANTWERPEN. Gespreksbrunch: wakker op zondag in het OCJVM met
de districtslijsttrekkers in
OC Jacob Van Maerlant,Van
Maerlantstr. 14 van 10 tot 13u.
Org.: OCJVM. Inl.: A. Cleymans,
03/231.08.45.
zondag 17 juni
GENT. Programmacongres
in ICC, om 14u. Org. en inl.:VB
Nationaal, 02/219.60.09.

66ste 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

zaterdag 23 juni
DUFFEL. Afdelingsetentje in
taverne De Warande, Kapelstr.
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.
zaterdag 30 juni
LIER. Braai aan Visput Moed
en Geduld, Kruispunt Aarschotsestwg./Ring om 17u.
Org.:VB Lier-Koningshooikt.
Inl.: O. Peeters, 0485/16.26.15.
vrijdag 6 juli
STEKENE. 11-juliviering met
A. Peeters-Muyshondt aan
ingang centraal kerkhof, F.
Van Brusselstr. om 11u. Inl.: G.
Geers, 03/779.92.88.
zaterdag 7 juli
LEOPOLDSBURG. Barbecue in
Parochiezaal, Beringsestwg. 15,
Heppen van 14 tot 20u. Org.:
VB Leopoldsburg-Heppen. Inl.:
L. Coninx, 011/34.65.82.
NIJLEN. Braadfeest in Kantine FC Vera, om 16u. Inl.: J.
Zander, 03/481.89.29.

Aankondigingen
voor het
meinummer
dienen via uw
regiosecretariaat
doorgegeven te
worden vóór
9 april 2012
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Zweedse Puzzel
rij voertuigen

hen
vrucht

kookgerei

rivier in
Rusland

VUL IN en WIN.

plaats in
Italië

vleesgebakje

eetgerei

treksluiting

5

maand
vrouwelijk
dier

8
dans

autogas

chocoladeversnapering

6

9

pas
peulvrucht

rustperiode
een
beetje

nakomeling

leslokaal
vrachtboot
thans

zangnoot

buislamp

geneesheer

viking

1

sneeuwstorting

een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro

aanspreektitel

deel v.e.
rug
kleur

boom

viering

gibbon

Winnaars vorige maand:
Fam.Veldman
Vlaardingen (Nl.)

7

schouwburgrang
gevoel
vulkanisch
product

vlaktemaat

rigide

Mariëlla Schoemans
Leopoldsburg

aansporing

kloosteroverste

2

4
gebrek

beeldraadsel

Raf Van Coillie
Roeselare

Engels
bier

verharde
huid

3

Silke Geens
Ekeren

printerinkt

Christiaan Uzeel
Ieper

Oplossing vorige maand: ereburger
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 12 april 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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FEEST
De Coninckplein
Antwerpen
vanaf 11.00 uur • Gratis bussen

Infostands, debat, eten & drinken,
kinderanimatie, ...
12.30 uur toespraken

Werk, wonen,
welzijn, ...
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