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ontmenselIjkIng 
van rechts

Met het overlijden van Margaret Thatcher ver-
dween een van de meest controversiële figuren 
uit de naoorlogse politieke wereldgeschiede-
nis. Niettegenstaande haar bedenkelijke mili-
taire aanpak in Noord-Ierland, dwong de Iron 
Lady zonder meer respect af voor haar kordate 
en uiterst fijnzinnige manier van politiek be-
drijven. Bovendien waarschuwde ze, tegen de 
stroom in, voor de desastreuze (inflatoire) ge-
volgen van een eengemaakte monetaire unie. 
Vandaag, twee decennia later, werd het bittere 
realiteit.

De stuk voor stuk eurofiele politici, die in de 
media uitgebreid aan het woord werden ge-
laten naar aanleiding van het overlijden van 
Thatcher, repten met geen woord over haar 
visionaire visie op Europees gebied. Ze bewon-
deren blijkbaar in Thatcher wat ze zelf zo totaal 
missen: duidelijkheid, overtuiging en vastbera-
denheid. 

De mediaberichtgeving over het overlijden van 
de Iron Lady was vrij eenzijdig, met “experten” 
zoals PVDA-er Nigel Williams en Marcel Van-
thilt die her en der werden opgevoerd. Op 
een bepaald moment leek het VRT-motto wel 
“over de conservatieve doden niets dan slecht.” 
Het deed me zelfs terugdenken aan Chris Dus-
auchoit die destijds openlijk de moord op Pim 
Fortuyn toejuichte. Had iemand de dood van 
Chavez “gevierd”, links zou - terecht - geen 
klein beetje verontwaardigd zijn. Het overlij-
den van Thatcher vierden ze echter openlijk 
mee. Op de sociale netwerksite Facebook kon-
den ongestoord haatpagina’s als “The Witch is 
Dead Party” opgericht worden.  Haatfeestjes 
tegen Thatcher werden zelfs positief geduid in 
de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard. 

De haat van links is zo groot dat het lijkt alsof 
zij niet meer beseffen dat figuren als Thatcher 
mensen zijn, met familie en vrienden. De ont-
menselijking van rechts gaat ver.

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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DE CijFErDANS VAN DE 
AFgEloPEN jArEN hEEFT 
BEPAAlDE PoliTiCi VEEl 
TE VEEl DoEN VErgETEN 

DAT hET VoorAl oVEr  
mENSEN gAAT.

Sociale Volkspartij
Enkele dagen geleden nam ik afscheid van het voor-

zitterschap van de Vlaams Belang-ploeg in de 
Kamer. Als opvolger van Karel Dillen mocht ik 
26 jaar lang in de Kamer de kar van onze partij 
trekken. het was dus voor mijzelf (heel even-
tjes) een emotioneel moment maar niet zonder 
een grote dankbaarheid aan het adres van de 
partij waaraan ik alles te danken heb en die mij 

al die jaren steeds het allergrootste vertrouwen 
heeft geschonken. 

Ook en niet in het minst toen ik voorstelde dat onze 
partij-ondervoorzitter Barbara Pas mij op die voor de partij 

belangrijke post zou vervangen. Een jonge moeder, handelsingeni-
eur, van een totaal nieuwe generatie en een 100 procent pure Vlaams Belanger. 
U zal haar nu snel beter leren kennen. Ik vraag u niet veel. Enkel dat u haar uw 
vertrouwen zou schenken zoals u dat altijd aan mij hebt geschonken zolang ik uw 
fractievoorzitter in de Kamer was.

Begin deze maand hebben we op onze nationale 1-mei manifestatie (niet toevallig 
in Genk, op een boogscheut van de sluitende multinationale Ford-fabrieken) een 
maand van sociale bezinning doorheen heel de partij aangekondigd.  Een maand 
die op 2 juni moet uitmonden in ons congres “Sociale Volkspartij” in Antwerpen, 
meteen gevolgd door een opvallende campagne die alle Vlamingen sterk moet 
kunnen aanspreken, maar waarvan ik nu nog niets kan verklappen. Deze maand 
brengen we dus naar buiten dat we (ook) als sociaal-economische partij willen 
bekend staan. 

De financiële crisis bracht de jongste vijf jaar eerst het bancaire en nadien het 
monetaire systeem in een neerwaartse spiraal. De koppigheid van de Europese 
en andere machthebbers, die niet willen inzien dat de euro-dwangbuis geen goed 
middel is om de problemen het hoofd te bieden, neemt stilaan schandalige pro-
porties aan. Hun houding dreigt niet alleen in Zuid-Europa, maar ook hier bij ons 
de economische en sociale verhoudingen te ontwrichten.
 
De cijferdans van de afgelopen jaren heeft bepaalde politici veel te veel doen ver-
geten dat het vooral over mensen gaat. Het begrip ‘armoede’ krijgt met verbazende 
snelheid opnieuw een gezicht in Europa, ook bij ons in Vlaanderen. Werkloosheid 
en faillissementen nemen halsoverkop toe. Het Vlaams Belang wil sociale grenspa-
len plaatsen bij het crisisbeleid. Politiek moet een mensenzaak blijven.

Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid verdient. 
 

gerolf Annemans
 voorzitter@vlaamsbelang.org
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PASTA

Of er aan Alain 
Graulus een 
vijsje los zit, 
laten we aan 
uw oordeel 
over. De man 
wou met een 
pastavergiet op het 
hoofd op zijn identiteits-
kaart, maar botste daarbij 
op het onverbiddelijke ‘njet’ 
van de lokale en federale admi-
nistratie. De Belgische wet stelt dat 
je herkenbaar op de pasfoto moet 
staan, maar wie religieuze redenen 
inroept, kan een afwijking van die 
regel bekomen. Denk maar aan de 
islamitische hoofddoeken. Graulus 
noemt zich een ‘pastafariaan’ - een 
volgeling van ‘De Kerk van het 
Vliegende Spaghettimonster’ - en 
zegt dat hij gefnuikt wordt in zijn 
godsdienstbeleving. Daarom heeft 
hij klacht neergelegd bij het Meld-
punt Discriminatie. Niet zo gek. 
Dat wordt nog een vette juridische 
kluif. Want, geef toe, waarom mag 
een hoofddoek wel, maar een spa-
ghettikom of een ‘Vlaamse klak’ 
niet…  

VErrAAD

Partijvoorzitter Bruno Tobback 
wil de SP.a weer een duidelijk 
‘links’ profiel aanmeten. Bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
verloor de partij immers nogal 
wat kiezers aan de marxisten van 
Peter Mertens (PvdA) en Groen. 
Vooral in Antwerpen kwam het 
verlies hard aan, waar allochtone 
kiezers Patrick Janssens massaal de 
rug toekeerden uit wraak voor het 
hoofddoekenverbod op scholen en 
aan het loket. Het electorale reken-
sommetje is snel gemaakt. Als de 
SP.a straks nog wil meetellen in de 
steden, moet de allochtone achter-
ban nóg meer gepamperd worden. 

En dus kiepert 
Tobback Ju- nior het 
hoofddoekenverbod in de vuilnis-
bak. Of dat de integratie van al-
lochtonen en de emancipatie van 
moslimvrouwen dient, is hoogst 
twijfelachtig. Links heeft de grote 
idealen van weleer geofferd op het 
altaar van de multiculturele religie 
en verraden uit platte electorale be-
rekening. 

KAKoFoNiE

Is er nog iemand die weet waar de 
N-VA met België naartoe wil? En 
weten ze dat zélf nog wel? Geert 
Bourgeois verklaarde in een inter-
view dat hij de splitsing wil van 
‘alles’. Waarop hij werd terugge-
floten door Bart De Wever. Die 
herhaalde nog eens dat hij ‘geen 
separatist’ is en stelde een splitsing 
van het land gelijk met ‘chaos’. O 
ja, en dan was er nog Jan Peumans. 
Die ging in Bosnië-Herzegovina 
zowaar het Belgische federalisme 
promoten als een ‘uniek’ model. 
Tegenover die kakofonie staat de 
duidelijkheid van het Vlaams Be-
lang. Voor ons geen nieuwe staats-
hervorming, vaag confederalisme 
of België-light, maar een Vlaamse 
staat. “Echt onafhankelijk”. Mét 
en zonder punt.

NiKS gElEErD

Op 13 de-
cember 2011 
richtte Nor-
dine Amrani 

met een kalasj-
nikov en handgra-

naten een bloedbad 
aan op de Kerstmarkt in 

Luik. De gangster zat eer-
der in de cel voor inbraken, 

drughandel en een verkrach-
ting, maar kon ongehinderd een 

wapenarsenaal aanleggen en ver-
keerde ook in het milieu van mos-
limextremisten. Op 26 maart 2013 
komt Hakim Bendaglem om in een 
vuurgevecht met de politie. De Al-
gerijn uit Molenbeek werd in 2008 
al opgepakt en verklaarde toen dat 
hij als ‘martelaar’ wou sterven in de 
jihad. Bij een huiszoeking werden 
zware oorlogswapens aangetroffen, 
maar tot een proces is het nooit 
gekomen. Amper enkele jaren later 
ontpopt hij zich tot een topterro-
rist met Al Qaida-banden. Geen 
wonder dat België een paradijs is 
voor moslimextremisten, jihadis-
ten en terroristen. 

mr. BEAN

De Britse acteur Rowan Atkinson 
verwierf wereldfaam als de klun-
zige Mr. Bean, maar kan 
ook heel verstandig uit de hoek 
komen. Zo verklaarde hij in een 
interview dat een beetje islamofo-
bie best gerechtvaardigd kan zijn. 
“Wat is er mis met het aanzetten 
tot intense afkeer van een gods-
dienst, als de activiteiten of de leer-
stellingen van die religie zo irratio-
neel zijn of een flagrante inbreuk 
op de mensenrechten, dat ze die 
intense afkeur verdienen?” In dit 
apenlandje zou Mr. Bean voor dat 
soort uitspraken voor de rechter 
gesleurd worden.  

ACTUA KorT
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hUmor VErBoDEN

In Turkije is Fazil Say veroordeeld 
tot tien maanden cel wegens ‘gods-
lastering’. De straf is voorwaarde-
lijk, zodat Say nog niet achter de 
tralies moet, maar hij moet 
voortaan wel op zijn 
woorden letten. Fazil 
Say moest voor de 
rechter verschijnen 
omdat hij op Twit-
ter de spot dreef 
met een gehaaste 
muezzin, de man 
die van op een mi-
naret oproept tot het 
gebed. “Waarom zo’n 
haast?” schreef Say. “Zit 
er een minnares te wach-
ten of staat er raki op ta-
fel?” Het grapje viel niet in 
de smaak en Say moest zich 
voor de rechter verantwoorden 
wegens ‘haat zaaien’ en het ‘beledi-
gen van islamitische waarden’. De 
veroordeling toont andermaal aan 
hoe de machthebbers in Ankara 
omgaan met politieke dissidenten 
en critici. Voor zij die denken dat 
Turkije lid moet worden van de 
Europese Unie is dit nog eens een 
bewijs waarom die toetreding een 
onvergeeflijke stommiteit zou zijn.

5000 EUro

Wie dacht al alles gezien te heb-
ben in België, of dacht dat het 
met Justitie de goede kant opgaat, 
moet zijn mening dringend bijstel-
len. De naam Bamouhammad zegt 
u misschien niet veel, maar mis-
schien doet zijn voornaam Farid 
al een belletje rinkelen. De man 
bouwde een indrukwekkend straf-
blad op met gewapende overvallen, 
brutale gijzelingen en spectaculaire 
ontsnappingen. En hij moet intus-
sen de meest gevreesde gevangene 
zijn van het land. Waar hij ook 
opdook, timmerde hij wel wat ci-

piers in elkaar en ging het perso-
neel in staking. ‘Farid Le Fou’ is 
sinds 2004 al 34 keer overgeplaatst 
en een rechter oor-
deelde vorig jaar 

dat dit ‘onmenselijk’ 
was. Vanaf nu levert elke 
verhuis hem een schadever-
goeding op. 5000 euro! Als Farid 
het een beetje handig aanpakt, kan 
hij een aardig spaarpotje aanleg-
gen, want normaal zit hij nog tot 
2026 in de cel.

Farid Le Fou? Wie is hier ‘de gek’?

STrAAThoEK- 
wErKEr

Wie wil weten hoeveel boter de 
traditionele partijen op hun 

hoofd hebben bij de 
radicalisering van mos-
limjongeren, moet be-
slist het boek van Peter 

Calluy lezen: ‘Kroniek 
van een aange-
kondigd onheil. 
Radicale islam 
in Vlaanderen.’ 

Daarin beschrijft 
de gewezen straat-
hoekwerker haarfijn 
hoe hij bij Bart So-

mers, Caroline Gen-
nez en andere politieke 

tenoren ging aankloppen 
om te waarschuwen voor het 

mollenwerk van moslimextre-
misten als Fouad Belkacem. Maar 

zijn waarschuwingen werden weg-
gewuifd en Calluy werd ontslagen. 
Dat Bart Somers nu toetert dat hij 
straathoekwerkers mee wil inscha-
kelen tegen radicalisering is alle 
schaamte voorbij.

iN mEmoriAm: DéSiré VAN DAmmE

Eind maart moesten we afscheid nemen van 
Désiré Van Damme. Désiré was jarenlang de 
stuwende kracht binnen de afdeling Waregem 
waar hij naast penningmeester en secretaris 
ook met volle overtuiging deel uitmaakte van 
het regiobestuur als propagandaverantwoor-
delijke. Tot december 2012 zetelde Désiré in 
de Waregemse gemeenteraad. Hij was niet de 
man van het grote woord maar veeleer van 
de daad. Tijdens vergaderingen noteerde hij 
stipt wat tot zijn takenpakket behoorde en binnen de kortste keren 
verwezenlijkte hij veel meer dan van hem verwacht werd. Vlaams 
Belang Waregem en regio Kortrijk-Roeselare-Tielt zullen Désiré’s ge-
drevenheid missen.

Aan familie en vrienden bieden wij onze oprechte blijken van  
medeleven aan.
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Brussel: engels en araBIsch rukken op
in Brussel verliest het Frans aan 
belang, en zowat tien procent 
van de Brusselaars spreekt geen 
Nederlands, Frans of Engels. Dat 
blijkt uit de derde Taalbarome-
ter van VUB-onderzoeker rudi 
janssens. 

Maar niet alleen het Frans verliest 
terrein in de hoofdstad. Ook de al-
gemene kennis van het Nederlands 
is er opnieuw op achteruitgegaan. 
In 2000 sprak nog 33 procent van 
de Brusselaars goed tot uitstekend 
Nederlands, in 2006 was dat 28 
procent en vandaag nog amper 23 
procent.

De idee dat anderstaligen in onze 
Vlaams-Brusselse scholen dus de-
gelijk Nederlands zouden leren, 
blijkt alvast een utopie. Een utopie 
die ook Vlaams onderwijsminister 
Smet (SP.a) diende te doorprikken. 
Hij stelt terecht vast dat er uit die 
scholen maar al te veel leerlingen 
afstuderen die enkel wat functio-
neel Nederlands kennen. Intussen 
hebben studies voldoende aange-
toond dat door de toevloed aan an-
derstaligen in onze Vlaams-Brus-
selse scholen, de kwaliteit van het 
onderwijs stevig daalt. Kortom: 
wat de traditionele Vlaamse par-
tijen in Brussel altijd als een suc-
cesverhaal voorstelden, namelijk 
de idee dat anderstaligen in onze 
Nederlandstalige scholen zouden 
‘vervlaamsen’, blijkt in realiteit een 
situatie te zijn waarbij er geen win-
naars doch enkel verliezers zijn.

FAlEND  
oNDErwijSBElEiD

Nochtans slaagt Brussels minister 
Guy Vanhengel (Open VLD) erin 
om van dit overduidelijke debacle 
opnieuw een hoera-verhaaltje te 
maken. Hij verklaarde namelijk: 
“De Brusselaars gebruiken meer 
talen, de dominantie van het Frans 
verdwijnt, het gebruik van het En-
gels neemt toe en de positie van het 
Nederlands wordt versterkt.” Kort-
om, in het feit dat op zowat tien 
jaar tijd de kennis van het Neder-
lands daalt van 33 naar 23 procent, 
ziet Vanhengel een versterking van 
de positie van het Nederlands. Faut 
le faire, om het in de taal van Vol-
taire te zeggen.

Meer nog: waar zelfs minister 
Smet moet erkennen dat het Ne-
derlandstalig onderwijs in Brussel 
er niet meer in slaagt om degelijk 
Nederlandstaligen af te leveren, 
durft Vanhengel beweren dat de 
inspanningen van de Vlaamse Ge-

meenschapscommissie en het Ne-
derlandstalig onderwijs in Brussel 
hun vruchten afwerpen. Op tien 
jaar tijd één derde MINDER men-
sen die aangeven dat ze een goede 
kennis van het Nederlands hebben: 
dat zijn inderdaad de vruchten van 
zijn beleid. Helaas zijn het eerder 
zure citroenen dan zoete appels. 

Vanuit die politieke hoek die de 
Vlaamse aanwezigheid in Brussel 
liever zou zien teloor gaan, klinkt 
het nu dat die mengelmoes van 
talen in onze scholen voor onze 
kinderen een ware zege is, en dat 
kinderen heel gemakkelijk vreem-
de talen kunnen leren, zonder dat 
dit ten koste van de moedertaal 
zou gaan. De wens is natuurlijk de 
vader der gedachte, maar weten-
schappelijke studies tonen net aan 
dat de onderwijskwaliteit daalt, 
naarmate er meer anderstaligen in 
een klas zitten. 

FAlEND  
iNTEgrATiEBElEiD

Zes jaar geleden sprak 6,6 procent 
van de “Brusselaars” goed tot uit-
stekend Arabisch, nu is dat al 18 
procent. Vreemdelingen in Brus-
sel blijven vaker dan vroeger Ara-
bisch als enige thuistaal gebruiken, 
maar ook wie in Brussel geboren 
is, spreekt vaker dan vroeger uit-
sluitend Arabisch binnen het ge-
zin. Dit toont niet alleen het falen 
van het integratiebeleid aan, maar 
ook de manifeste onwil van heel 

De iDee Dat  
anDerstaligen 
in onze Vlaams-

Brusselse  
scholen Degelijk 

neDerlanDs  
zouDen leren, 

Blijkt een  
utopie.
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IslamIserIng van de medIa
Terwijl de Staatsveiligheid jaar 
na jaar in lijvige rapporten waar-
schuwt voor het groeiend radica-
lisme en het dreigend terrorisme 
onder moslims in België, kan in 
Brussel  een zender als Maghreb 
TV ongestoord uitzenden. Aan-
gezien Maghreb TV zowel het 
Frans, het Nederlands als het 
Arabisch uitzendt, valt het hier-
door als zender trouwens niet on-
der de controle van de Vlaamse 
Regulator voor de Media (VRM) 
of de Franstalige Conseil Supéri-
eur de l’Audiovisuel (CSA), maar 
van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunica-
tie (BIPT). 

In Brussel hebben nu twee nieu-
we tv-zenders, een Arabische en 

een Turkse, een vergunning aan-
gevraagd bij die federale telecom-
regulator BIPT. Ze maken daar-
mee gebruik van de institutionele 
bijzonderheden van Brussel om 
te ontsnappen aan het wettelijk 
kader van de gemeenschapsme-
diaregulatoren VRM en CSA. 
Bovendien beconcurreren deze 
twee nieuwe tv-zenders de an-
dere zenders om marktaandeel en 
reclame-inkomsten, maar zijn ze 
niet onderworpen aan dezelfde 
beperkingen. 

Zelfs Brussels Ecolo-volksver-
tegenwoordiger en voormalig 
RTBF-journalist Jean-Claude 
Defossé - toch een onverdachte 
bron - noemde Maghreb TV 
“duidelijk polemiserend en on-

controleerbaar.” Bovendien stelt 
Waals mediaminister Fadila 
Laanan (PS) zich vragen bij de 
huidige controlecapaciteit van 
het BIPT. 

Voor het Vlaams Belang is het 
duidelijk dat de verdere islamise-
ring van onze samenleving en in 
het bijzonder van ons medialand-
schap een halt moet toegeroepen 
worden. Volksvertegenwoordiger 
Tanguy Veys dringt er bij Johan 
Vande Lanotte, voogdijminister 
van het nu al overbevraagde en 
onderbemande BIPT, op aan dat 
met deze uitzonderingsregels voor 
zenders als Maghreb TV komaf 
wordt gemaakt en dat er werk 
wordt gemaakt van een sluitende 
controle en reglementering.

wat vreemdelingen in Brussel om 
zich te integreren. Een onwil die 
zich op heel wat vlakken mani-
festeert. Denken we maar aan de 
explosieve groei van extremistische 
moskeeën in de hoofdstad waar 
jongeren, onder het goedkeurend 
oog van lokale SP.a-politici, wor-
den opgejut om in Syrië te gaan 
vechten. Of denken we maar aan 
het electorale succes van de par-
tij Islam, die in Brussel de Sharia 
wenst in te voeren. Een onwil die 

door de beleidsmakers trouwens 
nog verder wordt aangemoedigd, 
door politieke ballonnetjes op te 
laten om van het Engels een offici-
ele taal in Brussel te maken, of om 
in onze scholen lessen Arabisch aan 
te bieden, zodat onze kinderen zich 
kunnen verstaanbaar maken bij die 
vreemdelingen die het vertikken 
om Nederlands (of Frans) te leren. 

De tijd dat van vreemdelingen ver-
wacht werd dat ze zich aanpassen 

aan de zeden, taal en gewoontes van 
hun nieuwe land, ligt voor sommi-
gen blijkbaar definitief achter ons. 
De teloorgang van het Nederlands 
en het Frans in Brussel counteren 
door onze kinderen… Arabisch te 
leren, is echter een meer dan dwaze 
gedachtenkronkel waar geen wel-
denkend persoon zich kan achter 
scharen!

Stijn hiers
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de BandIetenkonIngIn

Stilaan neemt Turtelboom de ti-
tel van Bandietenkoningin over 
van laurette onkelinx. Zij zal 
ook de geschiedenis ingaan als 
ridder in de orde van de Enkel-
band.

“Het Vlaams Belang zal de grond-
wetswijziging inzake de doodstraf 
niet goedkeuren en wel om dezelf-
de reden als in 1996, toen wij niet 
akkoord gingen met de schrapping 
van de symbolische doodstraf uit 
het Strafwetboek. Gedurende de 
jaren die daaraan vooraf waren 
gegaan, had men steevast en te-
recht altijd opnieuw de mogelijke 
afschaffing van de doodstraf ge-
koppeld aan de invoering van niet-
samendrukbare, onverkortbare 
straffen. Toenmalig justitieminister 
Melchior Wathelet […] had zeer 
terecht gesteld dat de eenvoudige 
schrapping van de doodstraf, zon-
der dat voorzien werd in iets dat in 
de plaats kwam, in de praktijk zou 
neerkomen op de verarming, de 
verzwakking van ons straffenarse-
naal. Hij heeft gelijk gekregen. Op 
die manier werd een verkeerd sig-
naal gegeven aan zware criminelen. 
Aan potentiële kindermoordenaars 
werd niet getoond dat onze samen-
leving in staat is en de vaste wil 
heeft om extreem zware criminele 
feiten ook daadwerkelijk te bestraf-

fen met extreem zware, afschrik-
wekkende straffen. Nochtans is dit 
noodzakelijk.” Dit zei Bart Laere-
mans negen jaar geleden in de Ka-
mer, maar het is helaas nog altijd 
even actueel. Als men toen maar 
naar ons had geluisterd… 

gEEN gArANTiE

In het huidige Belgische strafrecht 
is het onmogelijk te garanderen 
dat een misdadiger nooit meer vrij 
zal komen. Levenslang bestaat al-
leen op papier, net zoals negen jaar 
geleden. Zelfs een seriemoorde-
naar die honderd slachtoffers heeft 
gemaakt, zou in België nog altijd 
opnieuw vrij kunnen komen. Ook 
Dutroux kan ooit vrijkomen. We 
beweren niet dat het zál gebeu-
ren, maar het kán gebeuren. Als 
de herinnering aan zijn misdaden 
bij het grote publiek vervaagd is, 
en als er wat meer progressieven 
in de strafuitvoeringsrechtbank 
zitten, die vinden dat “iedereen 
een tweede kans moet krijgen, 
zelfs Dutroux”. Om voor één keer 
Frans Lozie van Agalev te citeren. 
Na de zaak-Michèle Martin werd 
een verstrenging van het systeem 
van vervroegde vrijlatingen aange-
kondigd. Maar dat was grotendeels 
oogverblinding. De zeer kleine 
groep die in de toekomst tot 30 

jaar en meer veroordeeld wordt, 
zal pas na de helft van de straf vrij-
komen in plaats van na één derde. 
Voor alle andere criminelen blijft 
de één-derde-regel onverkort van 
kracht. 

gEmAKKElijK EN milD

Aan het andere einde van het spec-
trum, bij de korte gevangenisstraf-
fen, zien we dezelfde uitholling van 
het strafrecht, dezelfde straffeloos-
heid. Minister Turtelboom verkon-
digde met veel fanfare dat voortaan 
alle straffen vanaf zes maanden uit-
gevoerd zouden worden, maar dat 
was een sluwe misleiding. In wer-
kelijkheid zullen straffen van zes 
maanden tot drie jaar bijna nooit 
meer uitgezeten moeten worden. 
Ze zullen bijna allemaal vervangen 
worden door een gemakkelijk en 
mild enkelbandregime, met veel 
mogelijkheden om z’n woning te 
verlaten. Goed nieuws voor die-
ven, drugdealers, inbrekers, ver-
krachters en straatvechters die on-
schuldige voorbijgangers halfdood 
schoppen, want die krijgen bijna 
altijd minder dan drie jaar. Zij zul-
len hun Bandietenkoningin wel 
dankbaar zijn…

marc joris
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strIjd tegen schIjnhuwelIjken 
ondanks bescheiden verbeterin-
gen ten opzichte van de huidige 
wetgeving blijven de maatregelen 
voorzien in het wetsontwerp dat 
nu voorligt in de Kamer onvol-
doende. onze partij diende daar-
om een batterij amendementen 
in.

STErKE STijgiNg 

Het aantal administratieve onder-
zoeken dat door de Dienst Vreem-
delingenzaken (DVZ) wordt 
opgestart naar schijnhuwelijken, 
steeg van 2.610 in 2004 tot 9.061 
in 2012 (4.902 voorgenomen en 
4.162 afgesloten huwelijken). Mo-
menteel riskeert iemand die een 
schijnhuwelijk aangaat, slechts 
een gevangenisstraf van maximaal 
drie maanden en een geldboete 
van maximaal 600 euro. Dat is 
belachelijk weinig als men 
weet dat voor een schijn-
huwelijk niet zelden 
bedragen worden 
neergeteld van 
10.000 euro of 
meer. Boven-
dien kan wie 
tegen de lamp 
loopt bij een 
poging tot 
schijnhuwe-
lijk, alsnog 
aan verblijfs-
p a p i e r e n 
raken door 
een wettelijke 
samenwoning 
aan te gaan. 
Een ander pijn-
punt is dat een 
strafrechtelijke ver-
oordeling wegens een 
schijnhuwelijk niet altijd 
wordt gevolgd door een nie-
tigverklaring van dat huwelijk 
door de burgerlijke rechter, laat 
staan dat systematisch wordt over-
gegaan tot de beëindiging van het 
verblijfsrecht van de betrokkene. 

STAP iN DE goEDE  
riChTiNg  …

Het wetsontwerp dat momenteel 
in de Kamer wordt besproken, be-
vat een aantal stappen in de goede 
richting. Zo wordt de schijn-wet-
telijke samenwoning gedefinieerd 
en strafbaar gesteld op dezelfde 
wijze als het schijnhuwelijk, krijgt 
de strafrechter de bevoegdheid om 
bij veroordeling wegens een schijn-
huwelijk meteen de nietigverkla-
ring van het huwelijk uit te spre-
ken, en wordt de strafmaat voor 
schijnhuwelijken en gedwongen 
huwelijken opgetrokken. Wanneer 
de strafrechter of de burgerlijke 
rechter een schijnhuwelijk nietig 
verklaart, zal de griffier bovendien 

steeds een afschrift van het vonnis 
moeten sturen aan de DVZ om 
een betere opvolging mogelijk te 
maken. 

… mAAr oNVolDoENDE

Ondanks de bescheiden verbete-
ringen ten opzichte van de hui-
dige wetgeving blijven de genomen 
maatregelen onvoldoende. De straf-
maat die het wetsontwerp voorziet 
(gevangenisstraf van één maand tot 
drie jaar in geval van een schijnhu-
welijk zonder verzwarende omstan-
digheden), volstaat bijvoorbeeld 
niet om daadwerkelijk een afschrik-
wekkend effect te sorteren, zeker als 
men rekening houdt met het feit 
dat gevangenisstraffen beneden de 
drie jaar in de praktijk niet worden 
uitgevoerd. Verder kan men beter 
in het geheel geen verblijfsrechte-
lijke gevolgen meer verbinden aan 
de wettelijke samenwoning en zich 
ten volle concentreren op de strijd 
tegen de schijnhuwelijken. Na een 

poging tot schijnhuwelijk zou er 
een soort wachttijd moeten 

gelden zodat men niet 
een oneindig aantal 

kansen kan wagen. 
Dat veronderstelt 

dat er eindelijk 
werk wordt 
gemaakt van 
de reeds lang 
aangekondig-
de databank 
van schijn-
huweli jken 
en pogingen 
daartoe. Ten 
slotte is het 
niet voldoen-

de dat de DVZ 
op de hoogte 

wordt gesteld van 
de nietigverklaring 

van een schijnhu-
welijk, maar zou auto-

matisch moeten worden 
overgegaan tot de intrekking 

van de verblijfsvergunning die 
werd bekomen op basis van het 
nietig verklaarde huwelijk. Het 
Vlaams Belang diende een batterij 
amendementen in om het wetsont-
werp aan te scherpen. 

werner Somers
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Eind vorige maand nam 
Barbara Pas (32) het roer 

over van gerolf Annemans als 
fractievoorzitter in de Kamer. Barbara was eerder al 
voorzitter van de Vlaams Belang jongeren en begin 
dit jaar verkoos de partijraad haar tot ondervoor-
zitter van de partij. Vlaams Belang magazine sprak 
met de veelbelovende Dendermondse, onmiddellijk 
na haar aantreden. 

Barbara, je bent zonet verkozen tot fractievoorzitter 
in de Kamer. waarom kozen ze voor jou, denk je?

Die vraag moet uiteraard gesteld worden aan degenen 
die mij gekozen hebben. Ik dank de fractie alleszins 
voor het vertrouwen en zal er alles aan doen dat ver-
trouwen niet te beschamen. 

gerolf Annemans heeft de fractie 26 jaar voorgeze-
ten. is het geen loodzware opdracht hem te vervan-
gen?

Vriend en vijand is het er over eens dat Gerolf één van 
de meest welbespraakte en erudiete parlementsleden is 
van de afgelopen twee decennia. Zelfs Johan Vande La-
notte gaf dat vorig jaar toe in een verkiezingsprogram-
ma op VRT. Hij heeft een enorm politiek inzicht. Zo’n 
ervaring kan je niet zomaar vervangen. Maar het heeft 
geen zin me voortdurend met mijn voorganger te ver-
gelijken, en ik hoop dus dat dat ook niet zal gebeuren. 
Het is trouwens allerminst mijn bedoeling om Gerolf 
te gaan imiteren. Niet op en niet naast het spreekge-
stoelte. Zoiets zou ook niet werken. Een fractievoorzit-
terschap moet je invullen in je eigen stijl. Ik zal dan ook 
op mijn geheel eigen wijze mijn uiterste best doen om 
dat op een degelijke manier te doen. 

moeten we dan een koerswijziging verwachten?

Neen, alleszins geen inhoudelijke koerswijziging. Daar 
kan ik heel duidelijk over zijn. Er zullen wel eigen ac-
centen worden gelegd, maar onze prioriteiten blijven 
dezelfde. De communautaire tegenstellingen, de immi-
gratie-invasie, de sociale impasse en de straffeloosheid 
zijn tenslotte niet verdwenen in dit onzalige land. Het 

“Er is in Vlaanderen slechts één partij 
die klaarheid biedt”
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“Er is in Vlaanderen slechts één partij 
die klaarheid biedt”

Vlaams Belang heeft hierop een zeer duidelijke visie en 
voert dagelijks een verbeten strijd om die door te druk-
ken in het parlement.  

maar telkens vanuit de oppositie.

Ja, maar dat is nooit een keuze geweest 
van het Vlaams Belang. Ik pik het niet 
langer dat politici van andere partijen 
aangeven dat wij langs de kant blijven 
staan, terwijl het net zij zijn die ons 
in die situatie dwingen. Een politieke 
les zegt anderzijds dat een meerder-
heid maar zo sterk is als zijn oppositie. 
Een regering die geen druk voelt, is 
laks en maakt fouten. Dat is een on-
tegensprekelijke wetenschap. De rol 
van het Vlaams Belang is dan ook van 
enorm belang. De voorbije dertig jaar 
heeft onze partij ideeën ingang doen 
vinden in de samenleving en heeft ze 
de belangrijkste maatschappelijke de-
batten in gang gezet. Om me tot dat 
ene voorbeeld te beperken: dertig jaar 
geleden werd er meewarig gelachen 
met de partij die als eerste program-
mapunt de Vlaamse onafhankelijk-
heid vooropstelde. Vandaag is de idee 
van een onafhankelijk Vlaanderen als 
alternatief voor een compleet geblokkeerde Belgische 
situatie gemeengoed geworden in Vlaanderen. 

Als fractievoorzitter word je de nieuwe spreekbuis 
van het Vlaams Belang in de Kamer. in welke dos-
siers wil je tijdens je fractievoorzitterschap je tanden 
zetten.

In de eerste plaats de zesde staatshervorming die bin-
nenkort zal besproken worden in de commissie Grond-
wetsherziening.  Vorig jaar heb ik me vastgebeten in het 
BHV-dossier. Nadat in dat dossier nefaste toegevingen 
werden gedaan door de Vlaamse partijen, wordt nu in 
het tweede luik van de staatshervorming de indruk ge-
wekt dat belangrijke delen van het beleid naar de deel-
staten gaan. Men strooit de mensen zand in de ogen. 

In de praktijk blijft de federale overheid doorgaans alle 
essentiële beleidsinstrumenten in handen houden. Het 
is aan ons om die schone schijn, die cosmetische opera-
tie, te doorprikken.

Er wordt wel eens gezegd dat ‘de 
mensen’ niet wakker liggen van de 
staatshervorming.

Klopt, maar dan is het aan ons om uit 
te leggen dat zoiets een enorme impact 
heeft op hun dagelijks leven. Het pro-
bleem is dat de Franstaligen telkens 
dwars liggen wanneer Vlaanderen 
fundamentele bevoegdheden vraagt. 
Neem nu justitie. Vlaanderen is al ja-
ren vragende partij om een jeugdsanc-
tierecht in te stellen, waardoor jonge 
delinquenten gestraft kunnen worden 
voor hun daden. De Franstalige par-
tijen staan op de rem en dus gebeurt er 
niets. Maar ook op het vlak van soci-
ale zekerheid, activeringsbeleid en im-
migratie is het water tussen noord en 
zuid zo diep dat de wil van de meerder-
heid van de Vlamingen niet kan wor-
den omgezet in beleid. Zelfs een kind 
stelt vast dat dat niet democratisch is. 
Daarom weigeren wij nog langer mee 

te stappen in het proces van staatshervormingen, maar 
pleiten wij ondubbelzinnig voor de ordelijke opdeling. 
 
het Vlaams Belang kondigde aan alles in het werk 
te zullen stellen om de zesde staatshervorming van 
Di rupo ongedaan te maken. hebt u die belofte ge-
houden? 

Absoluut. In het Vlaams Parlement heeft collega Joris 
Van Hauthem belangenconflicten ingediend om het 
zogenaamde Vlinderakkoord - dat in wezen een Stri-
kakkoord is - te bestrijden. In de Kamer gaf de N-VA 
aan dat zij dat ook zouden doen, maar toen puntje bij 
paaltje kwam pleegden ze als volleerde tsjeven vaan-
delvlucht. Zo stemden ze tegen de belangenconflicten 
die onze fractie indiende. Hierin werden onder meer 

“Ik pik het 
niet langer 
dat politici 
van andere 

partijen 
aangeven dat 
wij langs de 
kant blijven 

staan.”
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de schending van het territorialiteitsbeginsel, de schen-
ding van de omzendbrief-Peeters, de schending van de 
Octopusnota én de bijkomende faciliteiten voor de 
Franstaligen in de Rand aan de kaak gesteld.  In een 
reactie stelde N-VA fractievoorzitter Kris Van Dijck ‘dat 
men dit niet kon goedkeuren gezien zijn partij nu deel 
uitmaakt van de Vlaamse meerderheid’. Wat bij mij de 
vraag deed opwerpen welke meerwaarde deze partij ei-
genlijk nog betekent in die Vlaamse meerderheid. 

Terug naar het fractievoorzit-
terschap. Past deze opvolging 
in de vernieuwingsoperatie die 
het Vlaams Belang momenteel 
doorvoert?

Natuurlijk. Vernieuwing en ver-
jonging. Men geeft een gezicht 
aan een generatiewissel.

wat onmiddellijk opvalt is 
je jonge leeftijd. Denk je als 
jonge vrouw je mannetje te 
kunnen staan tussen de andere 
fractieleiders?

Daar heb ik wel vertrouwen in. 
Ik ben al kamerlid sinds 2007, 
toen was ik met m’n 26 jaar het 
jongste parlementslid, dus on-
dertussen weet ik wel hoe het 
er in dat huis aan toegaat. Bo-
vendien kan ik steunen op een 
Kamerfractie van stuk voor stuk 
waardevolle parlementsleden. 

Critici geven aan dat de vernieuwingsoperatie van 
het Vlaams Belang vooral een operatie ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’ is. hebben ze ongelijk? 

Ik ben denk ik het levende bewijs dat dit net niet het 
geval is. Maar dat neemt niet weg dat dergelijke kri-
tiek heel voorspelbaar is… Er zijn in onze vaderlandse 
pers nu eenmaal vele critici voor wie we, wat er ook 
moge gebeuren, nooit iets goeds zullen doen. Mensen 
die zich, wanneer het over onze partij gaat, nooit laten 
hinderen door enige kennis van zaken. Die kritieken 
storen mij dan ook niet: oude wijn in oude zakken, niet 
waar? (lacht) 

gerolf Annemans pleitte ervoor om naast de klas-
sieke Vlaams Belang-thema’s ook andere politiek-
maatschappelijke kwesties aan te snijden. Aan welke 
thema’s mogen we ons zoal verwachten.

In de eerste plaats sociaal-economische thema’s. Op 2 
juni organiseert onze partij een congres onder de noe-
mer: ‘sociale volkspartij’. We zijn dat in verschillende 
werkgroepen aan het voorbereiden. Bedoeling is dat 
we onze sociale standpunten aanscherpen en meer in 

de kijker plaatsen. Daarnaast 
hecht ik enorm veel belang aan 
ons EU-kritisch standpunt. In 
het parlement zijn wij de enigen 
met een eurokritische stem. En 
die stem is daar nodig. Als de 
Europese Unie ondertussen één 
ding heeft bewezen, dan is het 
wel dat meer integratie en meer 
Unie de economische situatie 
alleen maar erger maken. In an-
dere landen heeft men de moed 
om de euro en zelfs de Europese 
Unie in vraag te stellen. Het zou 
logisch zijn het debat ook hier 
te voeren.

Binnen exact een jaar vindt 
de ‘moeder aller verkiezingen’ 
plaats. het lijkt er sterk op dat 
de pers er kanseliersverkie-
zingen van zal maken. Vreest 
u niet dat het Vlaams Belang 
vertrappeld zal worden onder 
de vechtende olifanten? 

De pers zal er allicht een ‘titanenstrijd’ tussen Di Rupo 
en De Wever van maken,  maar dan is het aan ons om 
de confederale strategie van De Wever te doorprikken. 
Zij beloven nu net hetzelfde als in 2007 en in 2010, ter-
wijl we allemaal weten waarop dat is uitgedraaid. Niks, 
nul nada. Bovendien moeten we aan de mensen duide-
lijk maken dat er naast federale ook Vlaamse verkiezin-
gen zijn waarbij de N-VA als regeringspartij beoordeeld 
moet worden. Het zal er dus op aankomen hun vele 
spreidstanden aan te tonen. Niet dat dat op zich zo’n 
moeilijkheid is, verre van, maar het probleem daarbij is 
het feit dat we niet met gelijke wapens strijden. Ook in 
2014 zullen we moeten opboksen tegen een persboycot.

“ Het probleem 
is dat de Frans-
taligen telkens 

dwars liggen wan-
neer Vlaanderen  

fundamentele 
bevoegdheden 

vraagt. 
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Bio BArBArA PAS
Geboren te Temse op 1 maart 1981

Handelsingenieur – KULeuven – 2004

Gemeenteraadslid in Dendermonde 
2007 – heden

Volksvertegenwoordiger  
2007- heden

Ondervoorzitter Vlaams Belang  
sinds 16 januari 2013

Echtgenote en mama  
van Florien (2 j.) en Leontien (6 m.) 

Maar ik blijf positief en ik heb ver-
trouwen. Ik ben ervan overtuigd dat 
mensen in deze crisistijden uiteindelijk 
meer dan ooit nood hebben aan duide-
lijkheid. En er is in Vlaanderen slecht 
één partij die die klaarheid biedt.
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vlaamse strIjders
Vreemdelingen worden Belg. 
Nieuwe Belgen worden Vlaming. 
jihadi’s worden Vlaamse strij-
ders.

We trappen een wijd openstaande 
deur in wanneer we zeggen dat het 
Belgische immigratiebeleid wordt 
gekenmerkt door een hoge mate 
van originaliteit en zelfs uniek ter 
wereld mag worden genoemd.

DE groTE  
VErDwijNTrUC

Het startschot werd gegeven in 
1999, toen de regering zich voor-
nam de toename van het aantal 
vreemdelingen af te remmen. Ui-
teraard niet door een effectieve im-

migratiestop en een uitwijzing van 
criminele en illegale vreemdelin-
gen. Dat zou namelijk een beetje 
te logisch en dus on-Belgisch zijn 
geweest. Door de invoering van de 
soepelste nationaliteitswetgeving 
ter wereld werden in twaalf jaar tijd 
niet minder dan 600.000 vreem-
delingen zonder enige voorwaarde 
gebombardeerd tot ‘Belg’ en dus 
uit de statistieken verwijderd. Dat 
verklaart het feit dat vorig jaar ze-
ven procent van de inwoners in 
Vlaanderen een vreemde nationa-
liteit had, terwijl het aantal alloch-
tonen opliep tot 15 procent. 

Ondertussen - de tijd staat niet stil 
- is ook het gebruik van het woord 
‘allochtoon’ problematisch gewor-
den. Het eertijds door de linker-

zijde ingevoerde politiekcorrecte 
codewoord voor gastarbeiders, im-
migranten, of zelfs migranten, is 
immers dermate ‘ingeburgerd’ dat 
het door de man in de straat ge-
associeerd wordt met immigratie, 
wat uitdrukkelijk niet de bedoeling 
was. Het lot van ‘de allochtoon’ 
lijkt dan ook bezegeld. Nadat de 
vreemdelingen uit de statistieken 
werden gegooid, worden nu ook de 
allochtonen uit het woordenboek 
geknikkerd. 

Aangezien zelfs het begrip ‘Nieuwe 
Belgen’ niet correct genoeg meer 
blijkt, verdient het wellicht aan-
beveling om voortaan alleen nog 
te spreken over ‘Belgen’. Of over 
Vlamingen natuurlijk. Deze laatste 

optie wordt zonder twijfel geprefe-
reerd door diegenen voor wie het 
zich voltrekkende proces van be-
volkingsvervanging en islamisering 
niet echt een probleem is, als dat  
maar zoveel mogelijk in het Neder-
lands gebeurt.  

VlAANDErEN ZENDT  
ZijN ZoNEN UiT

De ‘hertaling’ van de begrippen 
is volop aan de gang. Zo werden 
moslimjongeren die in Syrië hun 
heilige oorlog uitvechten, over een 
Belgische paspoort beschikken en 
alles behalve Vlaming willen zijn, 
door politiek en mediatiek Vlaan-
deren promoveerd tot… ‘Vlaamse 
strijders’. Het feit dat er zich on-
der de allochtone jihadi’s enkele 

tot de islam bekeerde autochtone 
Vlamingen bevinden, werd daarbij 
gretig aangegrepen om te beklem-
tonen dat het hier “niet om een mi-
grantenprobleem gaat.” 

Een integratieprobleem is er na-
tuurlijk al evenmin. Het feit dat 
openlijk wordt erkend dat “deze 
jongeren zich niet verbonden voe-
len met de samenleving,  en zeker 
niet met de Vlaamse”, mag uiter-
aard niet worden geïnterpreteerd 
als een mislukking van het integra-
tiebeleid. 

Ten behoeve van de ongelovigen 
wordt eraan toegevoegd dat inte-
gratie trouwens “een proces met 
een eigen tempo” is. Een nuttige 

toelichting, voor het geval u dacht 
dat integratie een proces met een 
oneigen tempo is, of zelfs helemaal 
geen tempo. En uiteraard is dit ook 
“geen debat over de islam en de 
moslims”. Over wat en wie het dan 
in feite wel gaat, wordt er helaas - 
maar begrijpelijk - niet bij gezegd. 

Het enige wat de afgelopen weken 
wél duidelijk werd, is waarover 
het vooral niet mag gaan: over een 
rampzalige immigratiepolitiek, een 
falend integratiebeleid en voort-
schrijdende islamisering. Als er al 
sprake is van een probleem, is het 
een Vlamingenprobleem. Een hele 
geruststelling is dat.

Dirk De Smedt
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om te voorkomen dat jongeren gerekruteerd

worden voor de jIhad presenteerde vlaams 
parlementslId FIlIp dewInter op een 
persconFerentIe heel andere  voorstellen. 
omdat sommIge moskeeën een rol spelen In de 
radIcalIserIng en actIeF rekruteren voor de 
jIhad, eIst hIj de sluItIng van extremIstIsche 
moskeeën. BovendIen moet In moskeeën 
steeds In het nederlands gepreekt worden 
en moeten BuItenlandse haatImams uItgewezen 
worden. daarnaast moeten extremIstIsche

satellIetzenders uIt de lucht gehaald worden 
en extremIstIsche weBsItes geBlokkeerd. 
verder moeten gevangenen dIe extremIstIsche 
denkBeelden verspreIden geïsoleerd worden en

moet er een actIeF BeleId komen om 
geradIcalIseerde jongeren uIt het extremIstIsch

mIlIeu te halen.

tIentallen ‘vlaamse’ jongeren strIjden In syrIë 
tegen het regIme van Bashar al-assad aan de 

zIjde van radIcale moslIms gelInkt aan al 
Qaeda. op een Burgemeestersoverleg tussen 
Bart de wever, Bart somers en hans Bonte 

werd gezocht naar een antwoord op de vraag 
hoe de radIcalIserIng kan voorkomen worden. 

volgens sp.a-Burgemeester van vIlvoorde, 
hans Bonte, lIgt de oorzaak ervan BIj onze 

maatschappIj. allochtonen worden 
gedIscrImIneerd op vlak van onderwIjs, 

tewerkstellIng en huIsvestIng. een proBleem van 
werkloosheId en socIale uItsluItIng dus. 

een proBleem dat we kunnen oplossen met het 
verhogen van het aantal straathoekwerkers en 

een eFFIcIëntere dIscussIe. de 
moslImgemeenschap zelF treFt uIteraard 

geen schuld.
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omgevormd, ondemocratIsch, 
overBodIg

met het Vlinderakkoord wordt 
de Senaat niet afgeschaft, maar 
herleidt tot een schim van zich-
zelf.

In zijn huidige vorm telt de Senaat 
vierenzeventig leden, waarvan er 
veertig rechtstreeks verkozen zijn 
(25N, 15F). Daarnaast zijn er tien 
Nederlandstalige gemeenschaps-
senatoren:, tien Franstalige en één 
Duitstalige uit onze “bezette gebie-
den”. Dit zijn leden van de deel-
staatparlementen, die tegelijk ook 
in de Senaat zetelen. Ze worden 
daar natuurlijk niet dubbel voor 
betaald. Aan Vlaamse kant komen 
die gemeenschapssenatoren dus uit 
het Vlaams parlement. Dan zijn er 
nog zes Nederlandstalige en vier 
Franstalige gecoöpteerde senato-
ren. 

Oorspronkelijk was die coöptatie 
bedoeld om specialisten en techno-
craten in de Senaat op te nemen, 
maar dat is verworden tot een 
systeem om gebuisde politici toch 
nog op te vissen. Ten slotte waren 

er nog drie senatoren “van rechts-
wege” afkomstig uit de koninklijke 
familie. Nu zijn dat kroonprins Fi-
lip, prinses Astrid en prins Laurent.

UiTgEholD

Met het Vlinderakkoord - dat ei-
genlijk een Verradersakkoord is 
- wordt de Senaat machtelozer en 
minder democratisch. Het enige 
positieve element is het afschaffen 
van de senatoren van rechtswege. 
Maar tegelijk schaft men ook de 
rechtstreeks verkozen senatoren 
af. Het Vlaams Belang heeft altijd 
gepleit voor de afschaffing van de 
Senaat. Maar zelfs áls men een 
tweekamerstelsel wil behouden, 
dan lijkt het vanuit democratisch 
oogpunt logisch dat men de ver-
tegenwoordigers in beide kamers 
door de kiezer laat aanduiden, bij 
vrije en geheime verkiezingen. Dat 
is toch de essentie van de democra-
tie? Er blijven dus alleen gemeen-
schapssenatoren en gecoöpteerden 
over. Die zullen door de politieke 
partijen worden aangeduid, niet - 

of toch niet rechtstreeks - door de 
kiezers. Dat is een democratische 
verarming. Ook de bevoegdheden 
“verarmen” aanzienlijk. De Senaat 
zal zich enkel nog bezighouden 
met staatshervormingen en met 
het koningshuis. Geen onder-
zoekscommissies meer, zelfs geen 
mondelinge vragen meer. De Se-
naat zal nog slechts één keer per 
maand samenkomen. Als het al-
leen maar dát is, dan kan men de 
boel beter opdoeken. België heeft 
al parlementen genoeg.

TEgENVoorSTEllEN

Senator Bart Laeremans heeft een 
reeks tegenvoorstellen in amende-
menten gegoten. Natuurlijk vragen 
we in de eerste plaats de afschaffing 
van de Senaat, maar dat is voorlo-
pig hopeloos. We verzetten ons te-
gen het invoeren van gelijktijdige 
verkiezingen voor de federale Ka-
mer en de deelstaatsparlementen. 
Dat staat eigenlijk los van de voor-
stellen over de Senaat, maar het is 
daar ook in verwerkt. 

De Senaat wordt geacht een “Se-
naat van de gemeenschappen” te 
zijn, maar op één punt doorbreekt 
men die logica: bij het aanduiden 
van de gecoöpteerde senatoren 
kijkt men plots niet naar de resul-
taten van de verkiezingen voor de 
deelstaatparlementen, maar naar 
de Kamerverkiezingen. Ra ra, wat 
zit daar achter? Heel simpel: omdat 
BHV niet echt gesplitst is, kunnen 
de Franstaligen in Halle-Vilvoorde 
voor de Kamer nog altijd op Frans-
talige partijen stemmen. Die extra 
stemmen kunnen misschien ook 
een extra gecoöpteerde senator op-
leveren. We hebben een amende-
ment opgesteld om dat onmogelijk 
te maken en eentje om te beletten 
dat ze een franskiljon uit Vlaams-
Brabant zouden coöpteren.

marc joris



17

doorschuIven en uItstellen 

het resultaat van de wekenlange 
onderhandelingen over de begro-
tingscontrole was bijzonder po-
ver: een mandje vol kunstgrepen 
zonder hervormingen en zonder 
langlopende maatregelen aan de 
uitgavenzijde.

Ondanks het belang dat Open 
VLD en CD&V zeggen te stellen 
aan begrotingsdiscipline plooiden 
zij voor het dictaat van de PS door 
de Europese begrotingsdoelstelling 
van een tekort van 2,15 procent los 
te laten. Zo wordt de structurele 

sanering van de begroting aan de 
uitgavenzijde verder doorgescho-
ven naar de toekomst en heeft Di 
Rupo weer een jaartje tijd gekocht.  
Het begeerde begrotingsevenwicht 
wordt iets voor 2016.

In de plaats kwam de piste van 1 
procent BBP (ongeveer 1 miljard 
euro) aan structurele inspannin-
gen. Helaas beschouwen de rege-
ringsleden belastingverhogingen 
als dé structurele maatregel bij 
uitstek. Met verhogingen van be-
staande belastingen heeft Di Rupo 
I zich, zoals voorspeld, vooral toe-
gespitst op de inkomstenzijde. Van 
echte structurele besparingen aan 
de uitgavenzijde is helemaal geen 
sprake. Het enige wat structureel 
is, is de zoektocht naar verhoogde 
inkomsten en bijkomende eenma-
lige maatregelen.  

gEEN ToEKomSTViSiE

Het IMF vroeg structurele maat-
regelen om het tij te keren op het 
vlak van onze kwijnende produc-
tiviteit, de betaalbaarheid van de 
pensioenen, de automatische loon-
indexering, de stevigheid van het 
bankwezen, het internationaal con-
currentievermogen en de werking 
van de arbeidsmarkt. Op geen en-
kele van deze terreinen werden ba-
kens verzettende maatregelen afge-
kondigd, integendeel zelfs. Aan de 
gigantische budgettaire uitdagin-

gen zoals de kostprijs van de ver-
grijzing, de betaalbaarheid van de 
sociale zekerheid en de structurele 
afbouw van de staatsschuld wordt 
zelfs geen minste aanzet gegeven. 
Zolang de transfers in de sociale 
zekerheid van Noord naar Zuid 
blijven bestaan, is een structurele 
sanering van het Belgische begro-
tingskort een onhaalbare opdracht. 
Binnen een Belgische constructie 
is het onmogelijk om begrotings-
technisch zaken op orde te zetten 
die de welvaart en het welzijn van 
de Vlamingen vooruit helpen. 

UiTSTEl VAN ExECUTiE

Volgens minister van Financiën 
Koen Geens komt de regering uit 
op een nominaal tekort van 2,37 
procent. Het valt af te wachten of 
het daar effectief bij blijft. Het defi-
cit op de begroting voor 2012 gleed 

op enkele maanden tijd af van 2,8 
procent van het BBP naar 3,9 pro-
cent. Zelfs in zwaar door de euro-
crisis geteisterde landen als Spanje 
en Portugal ging het begrotings-
saldo voor 2012 er relatief gezien 
minder op achteruit dan in België.

Het knip- en plakwerk, de zeer 
vage besparingsmaatregelen en het 
gebrek aan structurele ingrepen van 
deze begrotingscontrole tonen aan 
dat de regering zijn vel weer gered 
heeft voor enkele maanden. In het 
najaar zal Di Rupo ongetwijfeld 

weer enkele miljarden euro’s moe-
ten vinden om zijn begroting op 
koers te houden. Minister Geens 
liet tijdens de begrotingsbesprekin-
gen al verstaan dat het september 
zal worden voor de zware ingre-
pen... 

Met een belastingregering die al ja-
ren bezig is de draagkracht van de 
samenleving te ondergraven, met 
een premier die een grote databank 
voor spaarboekjes wil en zo de deur 
wijd openzet voor een heffing op 
het spaargeld, naar Cypriotisch 
model, met een PS-vicepremier 
Laurette Onkelinx die elk verzet te-
gen bijkomende belastingen brand-
merkt als een gevaarlijke, door 
ideologie geïnspireerde houding,...  
vrezen wij de belastingtsunami die 
er dan zit aan te komen.

helena michiels 
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vlaams verstandshuwelIjk
De hoogoplopende ruzies en 
bikkelharde discussies tussen de 
verschillende regeringspartijen 
naar aanleiding van de begro-
tingscontrole tonen eens te meer 
aan dat de Vlaamse regering niet 
meer dan een verstandshuwelijk 
is. Vooral onderwijs bleek een 
twistpunt.

Er gaat dit jaar nog 46,4 miljoen 
extra naar nieuwe scholen om de 
groei van het aantal leerlingen op 
te vangen. Daarvan gaat er 23,2 
m i l j o e n 

naar de steden die met de 
grootste problemen kampen. De 
andere helft gaat naar de gewone 
pot voor scholenbouw om de ja-
renlange wachtlijsten te helpen 
inkorten. Deze middelen komen 
bovenop de 39,1 miljoen die men 
eerder dit jaar had uitgetrokken 
voor de capaciteitsproblemen. 

De vraag is echter of hiermee het 
probleem van de baan is. Om de 

komende drie jaren ook aan de no-
den te kunnen voldoen, is in totaal 
immers 150 miljoen euro nodig, 
zo staat te lezen in een recente nota 
van de Vlaamse regering. Debat-
ten over de capaciteitsproblemen 
in het onderwijs waren de voorbije 
weken en maanden bijgevolg sche-
ring en inslag in het Vlaams Parle-
ment. De Vlaamse volksvertegen-
woordigers Wim Wienen en Wim 
Van Dijck confronteerden zowel 
minister van Onderwijs Smet 

(SP.a) als minister-president 
Peeters (CD&V) talloze keren met 
deze nijpende problematiek. Op 
lange termijn bestaat de wachtlijst 
voor scholenbouw momenteel uit 
2.552 scholen, goed voor een to-
taalbedrag van 3,1 miljard euro 
voor het vrij, gemeentelijk en pro-
vinciaal onderwijs. Eind 2011 was 
dat nog 2,6 miljard euro. Daar-
naast is er nog het gemeenschaps-
onderwijs dat 2 miljard euro nodig 

heeft om zijn patrimonium in goe-
de staat te brengen

TE lAAT

Onze volksvertegenwoordigers 
toonden meer dan eens aan dat 
de opeenvolgende Vlaamse rege-
ringen de voorbije decennia veel 
te lang op schoolinfrastructuur 
bespaarden. De jongste jaren gaat 
het budget voor 

scholenbouw wel stilaan omhoog, 
maar de inspanningen zijn te be-
perkt om op korte termijn de ach-
terstand in te halen. Veel scholen 
anticiperen daarom op de lange 
wachtlijst en dienen hun dos-
sier een paar jaar te vroeg in om 
een plaats op de wachtlijst te ver-
overen. Voormalig minister van 
Onderwijs Frank Vandenbroucke 
(SP.a) startte in 2004 een grote in-
haalbeweging via publiek-private 
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marIjke dIllen op voorzIttersstoel 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Marijke Dillen – één van onze 
meest ervaren nationale man-
datarissen - bekleedt sinds 2004 
verschillende ondervoorzitter-
schappen van het Bureau van het 
Vlaams Parlement. Tijdens deze 
legislatuur is zij - conform de 
verkiezingsuitslag van juni 2009 
- tweede ondervoorzitter van 
het Bureau en dus ook van het 
Vlaams Parlement.

Door buitenlandse zendingen van 
voorzitter Jan Peumans en eerste 
ondervoorzitter Veerle Heeren, 
werd de plenaire zitting van het 
Vlaams Parlement op 20 maart 
voor het eerst door een Vlaams 
Belanger voorgezeten.
 
Opvallend was dat van meet af 

aan de SP.A. - bij monde van haar 
fractievoorzitter - Marijke Dillen 
probeerde het leven zuur te maken 
via een aantal opmerkingen over 
de door het voorzitterschap ge-
agendeerde actuele vragen. Merk-
waardig was dat dit soort discus-
sies eigenlijk elke week zouden 
kunnen worden gevoerd maar dat 
de SP.A dat niet elke week doet. 
Zou het misschien kunnen dat ze 
een probleem hadden met wie de 
vergadering die dag voorzat?

Marijke Dillen wist trouwens 
een bijzonder moeilijk en geani-
meerd actualiteitsdebat over de 
uitvoering van de zesde staatsher-
vorming (naar aanleiding van de 
verklaringen van minister Geert 
Bourgeois) in meer dan goede ba-
nen te leiden.

samenwerking. De operatie had in 
2008 op kruissnelheid moeten ko-
men, maar het dossier blijkt tech-
nisch, juridisch en financieel com-
plexer dan verwacht. Het project, 
dat ‘Scholen voor Morgen’ werd 
gedoopt, is weliswaar goed voor 
een investering van 1,5 miljard en 
200 extra schoolgebouwen tegen 
2017 maar komt dus rijkelijk laat.

De toename van het aantal leer-
lingen in Vlaanderen kon immers 
perfect worden voorspeld. In mei 
2008 publiceerde het Planbureau 
de meest recente bevolkingsvoor-
uitzichten, waaruit een belangrijke 
aangroei van de bevolking bleek. 
Die aangroei is enerzijds te verkla-
ren door de toenemende levens-
verwachting maar er bleek ook een 
tendens van vergroening en een 
aanzienlijke toename van natali-
teit. Bovendien bleek dat de stads-
kernen de grootste groei zouden 
kennen omdat de groep met de 
hoogste nataliteit, mensen afkom-
stig uit nieuwe en oude migraties, 
precies daar wonen.

gEEN lANgE-
TErmijNViSiE

Het Vlaams Belang stelt vast dat de 
Vlaamse regering telkens de meest 
acute noden met eenmalige midde-
len dient op te lossen. Die beslissin-
gen zijn dan ook amper een drup-
pel op een hete plaat. Er is voor de 
noodzakelijke inhaalbeweging heel 
duidelijk nood aan een budgettair 
groeipad. Vlaams parlementslid 
Wim Van Dijck bracht trouwens 
ook de capaciteitsproblemen in het 
buitengewoon onderwijs aan en 
vroeg ook een betere doorstroming 
naar welzijnsinstellingen van jon-
geren die niet langer schoolplichtig 
zijn en een gedifferentieerder aan-
bod voor type 2-leerlingen van wie 
de profielen en dus ook de noden 
aan begeleiding sterk variëren.

PlAK EN SPUUg

Bovendien probeerde coalitiepart-
ner N-VA uit een en ander garen 
te spinnen door op een eenzijdige 
manier uit te bazuinen dat mi-

nister van Financiën Muyters een 
“plannetje” had om op een “pijn-
loze” manier 54 miljoen euro te 
vinden om dringend iets te doen 
aan het plaatstekort in het onder-
wijs in Antwerpen. Enkele dagen 
later bleek dat dit allesbehalve door 
de coalitiepartners gedekt voor-
stel de pensioenbijdragen voor de 
Vlaamse ambtenaren betrof die bij 
gebrek aan akkoord met de fede-
rale regering vorig jaar niet waren 
doorgestort. Dit idee werd door de 
coalitiepartners onmiddellijk naar 
de prullenmand verwezen en gaf in 
ieder geval geen blijk van een lange 
termijn-aanpak.

De voorbije weken werd in ieder 
geval nog eens pijnlijk duidelijk dat 
de door de N-VA veroorzaakte ver-
kiezingskoorts de Vlaamse regering 
fel heeft verzwakt en dat ze enkel 
nog een met plak en spuug samen-
gehouden verstandshuwelijk is.

Kurt ravyts
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ook bij onze oosterburen waren 
de EU en de euro lange tijd zo-
wat boven elke kritiek verheven. 
Daarin lijkt stilaan verandering 
te komen. Vorige maand vond in 
Berlijn onder grote belangstel-
ling het stichtingscongres plaats 
van de ‘Alternative für Deutsch-
land’. 

De ‘Alternative für Deutschland’ 
(AfD) is geen ‘anti-Europese par-
tij’, zoals door sommigen gemaks-
halve wordt beweerd. De partij 
is voor Europa, maar tegen deze 
EU, om het met de slagzin van het 
jongste Europees colloquium van 
het Vlaams Belang samen te vat-
ten. Ze is weliswaar uitgesproken 
voorstander van Europese samen-
werking, maar kant zich tegen de 
(verdere) afbouw van de nationale 
soevereiniteit. 

orDElijKE oPDEliNg

De partij trekt tegelijk van leer te-
gen de huidige Europese politiek 
die Europa in chaos en armoede 
dreigt te storten en de Europese 
gedachte zelf in gevaar brengt. 
Centraal in haar kritiek staat de 
Europese eenheidsmunt, een mis-
lukt experiment dat steeds meer 
uitgroeit tot een splijtzwam én de 
Duitse belastingbetaler handenvol 
geld kost. De partij pleit dan ook 
voor een geordende opheffing van 
de eurozone. Een terugkeer naar de 

oude, vertrouwde D-Mark wordt 
daarbij niet uitgesloten, al is ook 
het naast elkaar bestaan van meer-
dere eurozones, die recht doen aan 
de verschillen in economische ont-
wikkeling, een optie. In die optiek 
pleitte het Vlaams Belang eerder 
reeds voor de oprichting van de 
‘Neuro’: een beperkte en werkbare 
muntunie van de noordelijke Eu-
ropese staten. 

AUgEN ZU, CDU?

Dat de AfD een gevoelige snaar 
heeft geraakt, mag blijken uit de 
grote toeloop die de partij de voor-
bije weken kende. Uit peilingen 
blijkt bovendien dat liefst 24 pro-
cent van de kiezers zich kan voor-
stellen voor de piepjonge partij te 
stemmen. 

Het feit dat de AfD amper twee 
maanden na zijn oprichting over 
zo’n groot kiespotentieel beschikt, 
zegt natuurlijk nog niets over het 
aantal kiezers dat bij de Bondsdag-
verkiezingen in het najaar daad-
werkelijk voor de partij zal stem-
men. Bij het gevestigde politieke 
bestel zit de schrik er desalniette-
min wel degelijk in. Dat verklaart 
meteen waarom bepaalde media 
geen moeite onverlet laten ervoor 
te waarschuwen dat een verkie-
zingssucces van de AfD de zetelen-
de coalitie van christendemocraten 
(CDU) en liberalen (FDP) haar 

meerderheid kan kosten, waar-
door het bedje wordt gespreid voor 
rood-groen.  

rUimTE oP rEChTS

De kans is echter groot dat deze be-
proefde strategie - onder het motto 
‘Augen zu, CDU - straks heel wat 
minder indruk zal maken dan ooit 
het geval was. De afgelopen jaren 
zijn de traditionele partijen (CDU, 
FDP, Grüne en SPD) inhoudelijk 
immers steeds sterker op elkaar 
gaan lijken, waardoor de traditio-
nele CDU-kiezer zich stilaan moet 
gaan afvragen of zijn stem voor die 
partij nog wel een verschil maakt. 

De ruimte die de voorbije jaren op 
rechts is ontstaan, biedt de AfD 
hoe dan ook perspectieven. De 
hamvraag is dan ook niet zozeer of 
de AfD erin slaagt op 22 september 
zijn intrede te doen in de Bonds-
dag, maar wél of de partij bereid 
is om ook inzake thema’s zoals im-
migratie en veiligheid de politiek-
correcte consensus te doorbreken 
en duidelijke standpunten in te 
nemen. De piepjonge partij staat 
voor een beslissende keuze: ofwel 
ontpopt ze zich tot een volwaardig 
alternatief voor Duitsland, ofwel 
blijft ze een één-themapartij en zal 
ze - dat leert de ervaring - niet meer 
blijken dan een eendagsvlieg.

Dirk De Smedt
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cameron doorBreekt taBoe
in de VS sterven mensen soms 
omdat zij geen ziekteverzekering 
hebben en een operatie niet kun-
nen betalen. in groot-Brittannië 
is medische verzorging gratis. De 
National health Service NhS is 
het paradepaardje van het Britse 
systeem van sociale zekerheid. 
Niemand sterft er omdat hij geen 
medische behandeling kan beta-
len.

De keerzijde is echter dat vele pa-
tiënten er sterven doordat ze op 
ellenlange wachtlijsten terechtko-
men. De NHS is gratis, maar ook 
overbelast, bureaucratisch, traag en 
inefficiënt. Het was dan ook geen 
toeval dat premier David Came-
ron die NHS centraal stelde in zijn 
koerswending inzake immigratie. 
“Wij hebben een National Health 
Service,” zegde Cameron, “geen 
International Health Service.” Dat 
was ongetwijfeld zijn krachtigste 
en meest symbolische uitspraak. 

Buitenlanders zullen niet meer 
automatisch toegang krijgen tot 
de gratis diensten van de NHS. 
Ze zullen voor sommige ingrepen 
bijdragen moeten betalen, of ze 
zullen verplicht worden een ziek-
teverzekering af te sluiten. Nieuw-
komers zullen tot vijf jaar moeten 
wachten voor ze in aanmerking ko-
men voor een sociale woning. Nu 
kan dat soms al na zes maanden. 

Werkgevers zullen beboet wor-
den als zij illegalen tewerkstellen, 
en huiseigenaars als zij woningen 
verhuren aan illegalen. “Er moet 
een einde komen aan de “iets voor 
niets’-cultuur, en dat moet zowel 
op immigratie toegepast worden 
als op sociale zekerheid. We zullen 
immigranten uit de Europese Eco-
nomische Zone een duidelijk sig-
naal geven. Juist zoals voor Britse 
burgers is er geen absoluut recht op 
werkloosheidsuitkeringen meer.” 

Cameron wil zich niet beperken 
tot de misbruiken in de sociale ze-
kerheid. Hij wil ook de immigratie 
als dusdanig terugschroeven: “De 
netto immigratie moet drastisch 
afnemen, van honderdduizenden 
per jaar tot slechts enkele tiendui-
zenden. Er zal bijvoorbeeld nage-
gaan worden of een immigrant wel 
voldoende Engels kent en voldoen-
de kwalificaties heeft met enige 
kans op succes een baan te vinden 
in Groot-Brittannië. 

TEgEN EU-DogmA

Die strakkere regels zouden zelfs 
gelden voor onderdanen van de 
EU. Daarmee schopte Cameron 
tegen twee politiek correcte heilige 
koeien tegelijk: de immigratie en 
het vrij verkeer van personen bin-
nen de Unie. Als men dat optelt 
bij de andere eurokritische stand-

punten van de Conservatieven, en 
bij hun plannen om uitwassen in 
de sociale zekerheid weg te snij-
den, dan beseft men pas hoe revo-
lutionair Cameron zich eigenlijk 
opstelt. Al weet natuurlijk ieder-
een dat die nieuwe marsrichting 
er alleen is gekomen dankzij de 
lokale verkiezingsoverwinningen 
van de eurokritische partij UKIP 
van Nigel Farage. Of dacht u echt 
dat stemmen voor een zweeppartij 
zinloos was? 

NiET VolmAAKT

De plannen van Cameron zijn niet 
zonder gebreken Ze lijken bijvoor-
beeld vooral toegespitst te zijn op 
immigratie vanuit de EU, terwijl 
de grootste problemen veroorzaakt 
worden door inwijkelingen uit de 
Caraïben, Afrika en de islamiti-
sche wereld. En er is nog helemaal 
geen sprake van een terugkeer-
beleid. Maar dat neemt niet weg 
dat Cameron eindelijk de bakens 
heeft verzet. Er waren in Europa al 
eerder oppositiepartijen die zulke 
drastische voorstellen hebben ge-
daan. Maar het is de eerste keer 
dat een regeringsleider zo frontaal 
tegen de politiek correcte dogma’s 
durft ingaan.

marc joris
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cyprus: het eInde van IllusIes
10 miljard euro noodsteun. Dat 
en een resem ingrijpende maat-
regelen hebben Cyprus gered 
van het faillissement. maar voor 
hoelang? En hoe heet het volgen-
de lijk dat straks uit de EU-kast 
valt? 

Cyprus leefde - net als grote broer 
Griekenland - jarenlang op grote 
voet. Op een wolk ook, of moe-
ten we zeepbel zeggen? Het kleine 
belastingparadijs trok grote spaar-
ders aan en fungeerde als par-
keerplaats en witwasma-
chine voor zwart geld. 
Cypriotische banken 
speculeerden naar 
hartenlust met al 
dat gulle geld 
en kochten 
- waarde-

loze - 
Griekse aandelen. Tot de zeepbel 
uit elkaar spatte. Intussen lijkt de 
put nog veel dieper dan aanvanke-
lijk gedacht. Niet 17 miljard, maar 
23 miljard euro. 

CATASTroFE

De euro moet, koste wat het kost, 
behouden blijven. ‘Brussel’ zette 
de Cyprioten een pistool tegen het 
hoofd. Wie meer dan 20.000 euro 
had gespaard, zou daar de helft van 
moeten inleveren om de banken 
en het land te redden. Dat plan 
is nadien wat afgezwakt, maar de 
kruitdampen blijven hangen.“Een 

wanhoopsdaad van leiders die de 
regie kwijt zijn,” schreef de Ne-
derlandse journalist Ewoud Jansen 
(De Volkskrant, 20.03.13). “De 
instandhouding van de euro is 
een slepend proces zonder hoop 
op verbetering.” Het kleinste kind 
ziet het. De Europese leiders hol-
len constant achter de feiten aan 
en hun aanpak van de crisis leidt 
alleen maar tot nog meer ellende. 
Dijsselbloem, de Nederlandse 

voorzitter van de Eu-
rogroep, blun-

d e r d e 
d o o r 
luidop 

te stel-
len dat 

de oplos-
sing voor  

 

Cyprus een goede 
‘testcase’ was voor andere nood-
lijdende landen, wat het vertrou-
wen helemaal onderuit haalde. De 
Finse eurocommissaris Olli Rehn 
deed daar nog een schepje bo-
venop met de uitspraak dat het in 
de toekomst “vaker kan voorvallen 
dat grote spaarders in Europa gaan 
moeten meebetalen bij de redding 
van banken.” Economen als pro-
fessor Paul De Grauwe hebben er 
al op gewezen dat deze remedie ge-
vaarlijker is dan de kwaal en catas-
trofale gevolgen kan hebben voor 
heel Europa. Wie spaarders straft 

voor de grenzeloze geldhonger van 
grote banken of de onbekwaam-
heid van politieke leiders, keldert 
op termijn de hele economie. Par-
ticulier spaargeld wordt opgeofferd 
om de euro te redden. De heilige 
regel dat er niet aan spaargeld ge-
raakt wordt, is gesneuveld. Het 
geloof dat spaargeld veilig zit op 
de bank, is de eerste illusie die de 
Cyprus-crisis niet overleefde. Maar 
er zijn er meer…

DE EUro

De blinde euforie over de Nobel-
prijs voor de vrede is weggeëbd. 
Waarvoor had de Europese Unie 
die ook alweer gekregen? Iets met 
vrede, stabiliteit en welvaart, als 

we ons niet vergissen. Dat lijkt 
vandaag een cyni-

sche grap. “Inmid-
dels is de euro 
de grootste 
bedre ig ing 

v o o r 

vrede, sta-
biliteit en wel-
vaart in Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog,” merkt Ewoud 
Jansen nuchter op. “Economieën 
krimpen. De werkloosheid in 
Spanje en Griekenland bedraagt 
meer dan 25 procent. Een soci-
ale tijdbom tikt.” ‘De euro of de 
chaos’ luidt nog steeds de bezwe-
ringsformule van Barosso en Van 
Rompuy. ‘Zonder de euro zou alles 
instorten.’ Een nepargument dat 
al lang niet meer overtuigt. Een 
ontmanteling van de eurozone zal 
niet makkelijk en goedkoop zijn, 
maar in de zuidelijke landen is de 
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gevreesde instorting al volop bezig. 
En het is duidelijk dat de recepten 
van de ‘masterchefs’ niet werken. 
Een ongewijzigd beleid dreigt bo-
vendien ook de sterke landen mee 
te sleuren in het moeras. “De Eu-
ropese Unie was er om één eco-
nomische ruimte te scheppen, die 
uiteindelijk heel Europa zou doen 
vooruitgaan in welvaart en welzijn. 
Het resultaat is vandaag ontluis-
terend,” geeft Luc Van der Kelen 
(Het Laatste Nieuws, 23.03.13) 
toe. “Hele volkeren zuchten onder 
hoge werkloosheid, de economie 
is onderuit gegaan, nu al voor de 
tweede keer in vijf jaar, en zelfs een 
zeer bescheiden probleem onder-
mijnt nu het vertrouwen in de hele 
eurozone.” De illusie dat een Euro-
pese eenheidsmunt de grote men-
taliteitsverschillen en economische 
verschillen tussen Noord en Zuid 
zou (kunnen) wegvagen, ligt met 
het Cyprus-debacle voorgoed aan 
diggelen. 

miSlUKT

Terwijl in de zuidelijke landen het 
volk massaal op straat komt tegen 
draconische besparingen en een 
wurgende werkloosheid, groeit in 
de noordelijke landen het verzet te-
gen de schier eindeloze geldtrans-
fers naar de ‘Club Med-landen.’ 
Miljardentransfers die, zoals de 
ervaring in België leert, geen zo-
den aan de dijk zetten. Ook Frits 
Bolkestein, éminence grise van 
de Nederlandse liberalen (VVD) 
heeft dat begrepen. “De monetaire 
unie is totaal mislukt. De euro is 
een slaappil gebleken, die Europa 
heeft doen indutten, in plaats van 
na te denken over onze concur-
rentiekracht.” De euro heeft de 
gezonde concurrentiekracht tus-
sen de lidstaten uitgeschakeld en 
financiële bijsturingsmechanismen 
zoals inflatie en devaluatie buiten 
werking gesteld. En dat allemaal 
om die megalomane droom van 
een eengemaakt Europa, zonder 
grenzen, mogelijk te maken. Eerst 
de euro en dan wordt Europa van-

zelf wel één staat. Eén volk, één 
rijk, één munt. Het klinkt bekend 
in de oren. En hoe dát verhaal is 
afgelopen, weten we allemaal… 

EUroPA 

Bolkestein heeft overigens ook 
geen hoge pet op van het Europees 
Parlement, dat hij “niet representa-
tief ” noemt voor de Nederlandse 
en Europese burger: “Het leeft 
een federale fantasie uit, die niet 
langer houdbaar is.” Ook op die 
vaststelling valt weinig af te din-
gen. Als het Belgische federalisme 
al niet werkt, omdat de politieke, 
maatschappelijke en economische 
verschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië eenvoudigweg te groot 
zijn, hoe zou een Europees fede-
ralisme dan kunnen werken, waar 
die verschillen tussen de lidstaten 
nóg groter zijn? 

UiTwEg

Het Cyprische bankroet werd nipt 
vermeden, maar intussen dient zich 
met Slovenië een nieuwe crisiskan-
didaat aan voor massale noodhulp. 
Er lijkt geen einde aan te komen. 
Dat de uitbreiding van de Europe-
se Unie veel te snel en ondoordacht 
is doorgevoerd en dat een aantal 
nieuwe lidstaten daar helemaal niet 

klaar voor waren, staat nu wel bui-
ten kijf. Maar wat nu? Hoe geraken 
we uit deze crisis? Niet met “méér 
Europa”, zoals Verhofstadt en Van 
Rompuy ons wijs willen maken, 
want - zoveel is intussen wel dui-
delijk - “méér Europa” (lees: EU) is 
vooral méér ellende. 

De Europese economie kan best 
wel zonder euro overleven. Dat 
hebben de gouden jaren voordien 
genoegzaam bewezen. Het pro-
bleem is niet de euro, maar de 
EU zélf. Het gebrek aan democra-
tie, inspraak en maatschappelijk 
draagvlak. De Europese vlag, een 
Europese grondwet, een Europese 
hymne en een Europese munt 
hebben van ons geen enthousiaste 
Europeanen gemaakt. Duitsers 
voelen zich nog altijd in de eerste 
plaats Duitser, Fransen voelen zich 
Fransman, Nederlanders voelen 
zich Nederlander en Vlamingen 
Vlaming. In weerwil van die nuch-
tere realiteit dendert de EU-trein 
onhoudbaar richting afgrond. Het 
Vlaams Belang wil de trein stop-
pen en de klok terugdraaien. Tot 
vóór het noodlottige Verdrag van 
Maastricht. Europa moet weer een 
vrije confederatie worden van on-
afhankelijke staten.   

ludo leen
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Alle boeken kunnen besteld worden via  
www.uitgeverijegmont.be of 0472 603 552  

(tijdens de kantooruren).

amerika. het einDe Van het 
eViDente rijk?
door Peter logghe

Decennialang was men er 
in Europa van overtuigd 
dat het vrije Westen op de 
bres stond om de wereld 
te vrijwaren van de com-
munistische bezetting en 
onderdrukking. Nadien 
kwam aan de tweedeling 
‘het vrije Westen versus 
het communisme’ een 
einde. Sindsdien evolu-
eren we naar een wereld 
met vele gezichten en vele 
kampen. De geopolitiek, 
de invloed van de geogra-
fische ligging van landen, 
culturen en continenten op de politiek, is met andere 
woorden weer helemaal terug.

In een eerste deel van zijn boek maakt Peter Logghe 
de essentie duidelijk van de ideeën van een aantal 
grondleggers van de geopolitiek zoals Friedrich Rat-
zel, Karl Haushofer en Sir Halford John Mackinder.

De grote geopolitieke wereldspelers komen in een 
tweede deel aan bod. De auteur gaat in op de grote 
fundamentele wijzigingen sinds 1989. Het ineenstor-
ten van het Sovjetimperium, en de gevolgen hiervan 
voor de Europese Unie. De opkomst van de militante 
islam, de nieuwe economische reuzen als India, China 
en Brazilië. Hoe reageert Europa hierop? Wat blijft 
er in werkelijkheid over van het Vrije Westen? Waar 
liggen de geopolitieke opportuniteiten van Europa: in 
een blijvende samenwerking met Amerika? Of moet 
ook Rusland opnieuw in het Europese vizier komen?

Peter Logghe beschrijft ook het natuurlijke ‘pendant’ 
van de globalisering, de identiteit van die volkeren die 
in de multiculturele staten van de 19de eeuw werden 
onderdrukt, en die in de globalisering van de 21ste 
eeuw mogelijkheden zien om een culturele en poli-
tieke autonomie af te dwingen.

Kortom, een aanrader voor al wie geïnteresseerd is in 
geopolitiek.

Prijs: 12,50 euro (excl. verzendingskosten)

sire, er zijn geen 
Vlamingen
door hector Van oevelen

De  uitgesproken Vlaams-
gezinde auteur Hector Van 
Oevelen wil met dit boek 
de Vlamingen moedwillig 
uitdagen om metterdaad 
het tegendeel van de titel 
aan te tonen. 

De auteur geeft een over-
zicht van de mistoestanden 
ten aanzien van het Vlaam-
se volk sinds het ontstaan 
van België tot heden. De 
toonaard van dit boek is 
niet optimistisch. Volgens 
Hector Van Oevelen kan 

dit niet wanneer iemand een studie probeert te ma-
ken van wat het Vlaanderen van gisteren werd en het 
Vlaanderen van vandaag wordt aangedaan. 

Hij stelt zich ook de vraag wat voor volk wij eigenlijk 
zijn, en of we wel een volk zijn.

Prijs: 10 euro (excl. verzendingskosten)

Met deze titel wil Hector Van Oevelen de Vlamingen moed-
willig uitdagen om het tegendeel ervan aan te tonen. Zelf 
heeft hij zijn Vlaamsgezindheid, als oudste zoon uit een a-
politiek fruittelersgezin, NIET met de paplepel ingekregen. 
De kiem van Hectors Vlaamsgezindheid is waarschijnlijk 
gezaaid toen hij als zevenjarige op de boerderij van zijn 
grootouders voor het dakvenster stond en plots een tafereel 
te zien kreeg dat botste met zijn jeugdig rechtvaardigheids-
gevoel. Het was de tijd van de ‘bevrijding’ en hij hoorde 
daar een man om hulp schreeuwen, maar toen een ‘zwarte’ 
helpen, was levensgevaarlijk en dus hielp niemand de suk-
kelaar die door twee ‘wijven’ werd bewerkt met weistaken. 
‘Ik zag hoe het bloed uit zijn hoofd gutste’, herinnert Hector 
zich ‘en dat beeld is mij levenslang bijgebleven’.

De herinnering aan dergelijke ‘heldendaden’ noopte hem 
ertoe in zijn eerste dichtbundel Met heel mijn hart, uitgege-
ven in 1959 bij toenmalige uitgeverij Die Poorte, ook een 
Inciviek gedicht op te nemen. Na die eerste bundel koos hij 
ongeremd voor het enige vaderland dat het onze kan zijn: 
Vlaanderen. Bij uitgeverij De Nederlanden verschenen zijn 
dichtbundels Die domkop van een staat (ter ‘viering’ van 150 
jaar belgique), Vlucht de blauwvoet? en Een vaderland om 
van te houden?. In 1972 won hij met zijn Ongeborenvruch-
teklacht de Humorpoëzieprijs van de stad Knokke-Heist, 
al verwees zijn ‘humor’ naar een trieste aktualiteit: de toen 
nog onwettige abortussen van de Naamse dokter Peers.

Op 2 januari 1982 prijkte zijn ‘Nieuwjaarsgedicht voor 
Polen’ op de voorpagina van ‘t Pallieterke, waar hij intus-
sen al meer dan dertig jaar voor schrijft. Erg trots is hij op 
de erenaam die wijlen Arthur De Bruyne hem gaf: ‘onze 
Hofdichter’. Ook in 1982 ontdekte hij Zuid-Afrika, dat hij 
intussen al 25 keer doorkruist heeft en waar hij in 1991 
zijn boek Zuid-Afrika: volk naar de ondergang? aan wijdde. 
Sindsdien doorkruist hij ook het eigen Vlaanderen met een 
reeks voordrachten, van ‘neutrale’ tot Vlaams-radikale. Zo-
veel is duidelijk: de in 1830 verwekte domkop van een staat 
draagt HVO niét in zijn hart. Vandaar, met een knipoog 
naar Jules Destrée, dit aan sire opgedragen boek dat er niet 
om liegt.

Sire, er zijn 
geen Vlamingen

Sire, er zijn 
geen Vlamingen

Hector Van Oevelen
Sire, er zijn

 geen
 V

lam
in

gen
 

 
 

 
H

ector V
an

 O
evelen

Cover_SireErZijnGeenVlamingen.indd   1 1/02/13   10:50

Uitgeverij
Egmont
Madouplein 8 bus 2
1210 Brussel

Uitgeverij

Egmont

Boekenaanbod
2013

‘Wat is er aanlokkender, 

geheimzinniger, duivelser 

dan een verboden boek?’

Louis Paul Boon

Promofolder_Egmont2013.indd   1

20/03/13   21:05

Peter Logghe is licentiaat rechten en was na zijn studies vele ja-
ren actief in de verzekeringssector. Hij is redacteur en voormalig 
hoofdredacteur van het prestigieuze conservatieve politiek-cul-
turele tijdschrift TeKoS. Sinds juni 2007 zetelt hij in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 

Amerika
Het einde van het evidente rijk?

Decennialang was men er in Europa van overtuigd dat het vrije Westen op de bres 
stond om de wereld te vrijwaren van de communistische bezetting en onderdrukking. 
Na de tweedeling ‘het vrije Westen versus het communisme’ zijn we geëvolueerd naar 
een wereld met vele gezichten en vele kampen. De geopolitiek, de invloed van de ge-
ografische ligging van landen, culturen en continenten op de politiek, is met andere 
woorden weer helemaal terug.

In een eerste deel van zijn boek maakt Peter Logghe de essentie duidelijk van de 
ideeën van een aantal grondleggers van de geopolitiek zoals Friedrich Ratzel, Karl 
Haushofer en Sir Halford John Mackinder.

De grote geopolitieke wereldspelers komen in een tweede deel aan bod. De auteur 
gaat in op de grote fundamentele wijzigingen sinds 1989. Het ineenstorten van het 
Sovjetimperium, en de gevolgen hiervan voor de Europese Unie. De opkomst van de 
militante islam, de nieuwe economische reuzen als India, China en Brazilië. Hoe re-
ageert Europa hierop? Wat blijft er in werkelijkheid over van het Vrije Westen? Waar 
liggen de geopolitieke opportuniteiten van Europa: in een blijvende samenwerking 
met Amerika? Of moet ook Rusland opnieuw in het Europese vizier komen?

Peter Logghe beschrijft ook het natuurlijke ‘pendant’ van de globalisering, de iden-
titeit van die volkeren die in de multiculturele staten van de 19de eeuw werden on-
derdrukt, en die in de globalisering van de 21ste eeuw mogelijkheden zien om een 
culturele en politieke autonomie af te dwingen.
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BreuklIjn In een nIeuw kleedje
Naar aanleiding van de vernieuwing van Breuklijn 
hadden we een gesprek met de hoofdredacteur, Fre-
derik Vandelannoote.

Wat mogen lezers van deze nieuwe Breuklijn ver-
wachten?

Het gaat niet helemaal om een “nieu-
we” Breuklijn maar eerder om het 
terug aanknopen met de Breuklijn 
zoals die in het verleden altijd is ge-
weest. Aan het concept is an sich wei-
nig veranderd. Het doel van Breuklijn 
is diepgaandere vorming en achter-
grondinformatie geven over tijdloze 
thema’s zoals bijvoorbeeld ecologie. 
Breuklijn zal geen artikels over actua-
liteit bevatten zoals in de maandelijkse 
magazines maar eerder achterliggende 
“theoretische” beschouwingen. Zo zal 
er bijvoorbeeld geen artikel over het 
drama in Ford Genk verschijnen maar 
eerder een artikel over de oorzaken en 
gevolgen van globalisering en kapita-
lisme. 

Met Breuklijn bieden we aan de VBJ-leden een diep-
gaande vorming aan. Anderzijds plaatsen we de din-

gen in een ruimer geheel, als het ware een venster naar 
nieuwe inzichten of verdieping van kennis. Breuklijn 
wil nieuwe paradigma’s voor onze partij uitzetten. 

Is er een trendbreuk met de ‘oude’ Breuklijn?

Mensen lezen geen lange teksten meer 
of oud nieuws. In het huidige multi-
mediatijdperk is het nieuws van gis-
teren vandaag al vergeten, het heeft 
dus geen zin meer om dure gedrukte 
magazines over oud nieuws uit te ge-
ven die nooit gelezen zullen worden. 
Wel zullen sommigen getriggerd wor-
den door bepaalde nieuwsfeiten en 
actief gaan zoeken naar achtergrond-
informatie. En dan komt Breuklijn in 
beeld. Daarom wordt Breuklijn vanaf 
nu ook niet meer “gedrukt” maar en-
kel via internet verspreid. Als “ken-
nisdatabank” zal breuklijn.vbj.org 
dienen als platform voor alles wat met 
vorming te maken heeft. Men zal er 
alle voorgaande edities digitaal kun-

nen downloaden en nog bijkomende interviews of 
extra informatie kunnen vinden over de verschenen 
Breuklijn. Ten slotte is Breuklijn ook maar een schakel 
in het vormingsconcept van VBJ. Via vormingspak-
ketten biedt VBJ heel wat vormingen aan. De bekend-
ste zijn de Winteracademies en Zomeruniversiteiten 
voor VBJ-leden maar we bieden ook voor de partijaf-
delingen vormingen aan. Vele Breuklijnen worden im-
mers door VBJ’ers zelf geschreven, er is veel intellec-
tueel potentieel binnen VBJ en we willen deze kennis 
dan ook aanbieden aan de partijafdelingen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de prachtige lezing van VBJ-be-
stuurslid Thierry Vanroy over “de wereldeconomie en 
het status-quo.”

Welke thema’s komen zoal aan bod?

Zoals eerder aangehaald, ligt de nadruk op het vor-
men van een denkkader eerder dan praktische zaken 
als ‘wat is notionele intrestaftrek’. Dit is belangrijk om-
dat we al 20 jaar enkel redeneren uit een identitaire 
invalshoek terwijl je de zaken ook eens vanuit een bij-
voorbeeld economische invalshoek kan bekijken. Ver-
schillende invalshoeken zullen elkaar dus aanvullen en 
versterken. In die zin zijn de thema’s van Breuklijn dan 
ook gekozen. We hadden uit het verleden reeds mooie 
werkstukjes over bijvoorbeeld islam, globalisering, de 
wortels van ons volk en conservatisme. Andere moge-
lijkheden zijn: “de verborgen waarheid achter geld”, 
“kapitalisme: ontstaan en gevolgen”, “ecologie vanuit 
een traditionalistisch gezichtspunt”, “NAVO: vriend 
of vijand”, EU, euro,… Genoeg stof tot nadenken.

het monetaire monster

Vormingsblad van de Vlaams Belang Jongeren
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TErUgBliK

de operetterevolutIe van meI 68

Zoals 1914 het einde inluidde 
van de militaire en politieke su-
prematie van het oude Europa, zo 
was mei 68 de doodsteek voor de 
oude waarden van Europa, voor 
een continuïteit die eeuwenlang 
had bestaan en sindsdien nooit 
meer hersteld kon worden. het 
was een operetterevolutie waar-
bij slechts enkele doden vielen. 
maar in de onzichtbare wereld 
van ideeën, cultuur, ideologie, 
waarden en normen was mei 68 
misschien een even verwoestende 
catastrofe als de Eerste wereld-
oorlog. Zelfs meer dan vier de-
cennia later is het puin ervan nog 
altijd niet geruimd. 

Mei 68 in Frankrijk was niet alleen 
een straatfeest van scholieren en 
studenten die barricaden bouwden 
en met de vlaggen van échte revo-
luties zwaaiden. Dat leidde alleen 
maar tot veel seks en oeverloze dis-
cussies. Het was ook een goed ge-
organiseerde, massale stakingsbe-
weging waaraan miljoenen Franse 
arbeiders deelnamen. In een land 
met een machtige communistische 
partij - toen meer dan 22 procent 
van de stemmen! - en nog machti-
ger linkse vakbonden was dat een 

ernstiger bedreiging voor de de-
mocratie dan de zotternijen van de 
studenten. 

Het was de grootste staking sinds 
die van het Volksfront in 1936. De 
economie was lamgelegd. Maar de 
bureaucratische, Moskougezinde 
communisten slaagden er niet in 
de anarchistische en warhoofdige 
studenten voor hun karretje te 
spannen. Die dweepten liever met 
Mao en Castro. Dat vonden ze be-
tere tirannen. De stakers werden 
gepaaid met klassieke politieke 
toegevingen: de lonen stegen met 
10 procent, het minimumloon 
zelfs met 35 procent en er kwam 
een extra week betaald verlof. De 
revolutie van de arbeiders had ge-
zegevierd! 

President De Gaulle reisde naar 
Duitsland om zich ervan te verze-
keren dat het leger hem zou steu-
nen. Hij liet het parlement ontbin-
den en schreef nieuwe verkiezingen 
uit. De centrumrechtse gaullisten 
wonnen met vlag en wimpel. De 
gewone Fransen waren geschrok-
ken van de anarchie en het straat-
geweld. De barricaden werden 
neergehaald, de bezette gebouwen 

werden door de politie ontruimd 
en grondig ontsmet. Maar on-
danks de schijn van het tegendeel 
hadden de achtenzestigers hun slag 
thuisgehaald, al zou dat pas later 
blijken.

imiTATiE VAN mAo

Mei 68 was een stuntelige imi-
tatie van Mao’s Culturele Revo-
lutie, een ridicule light-versie. 
Het ideologische vergif was sterk 
verdund. Maar het was hetzelfde 
vergif, hetzelfde waanidee dat de 
jeugd tabula rasa kon maken met 
het verleden. Het waren dezelfde 
“vier ouden” die men probeerde 
te vernietigen: de oude tradities, 
de oude denkwijzen, de oude ge-
woonten en de oude cultuur. Er 
kwam alleen marxistische ideolo-
gie voor in de plaats. Anders dan 
in China werden er bijna geen 
mensen vermoord en bleef ook de 
materiële schade beperkt. Maar 
op een ander, immaterieel niveau 
werd er een verschrikkelijke ravage 
aangericht, die onze samenleving 
en onze cultuur blijvend heeft ont-
redderd. 

Het ging niet om de noodzake-
lijke en eeuwigdurende strijd tegen 
machtsmisbruik, tegen onwettige 
vormen van gezagsuitoefening, of 
tegen bloeddorstige dictaturen. 
Zulke revoluties kunnen gerecht-
vaardigd zijn. Men probeerde niet 
een tiran te vervangen door een 
verkozen regering. Men keerde 
zich blindelings tegen álle vormen 
van gezag, redelijk of niet, wettig 
of niet, democratisch aangesteld 
of niet. Dit was ook geen revolutie 
van een onderdrukte, verpauperde 
of uitgehongerde bevolkingsgroep, 
die in haar wanhoop tot destruc-
tieve excessen kwam. Dit was een 
schijnrevolutie van de meest ver-
wende, bevoorrechte en vertroetel-
de generatie jongeren die er in de 
geschiedenis van de mensheid ooit 
is geweest. 

mei 68 in Frankrijk was niet alleen een straatfeest 
van scholieren en studenten, het was ook een 

goed georganiseerde, massale stakingsbeweging 
waaraan miljoenen Franse arbeiders deelnamen.
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Als echte decadente nouveaux ri-
ches bouwden zij barricaden, speel-
den zij seksuele revolutietjes in hun 
communes en schreeuwden zij on-
verteerde en onbegrepen maoïsti-
sche slogans tegen de “kapitalisten” 
en de “bourgeois”. Maar na afloop 
gingen zij terug naar hun ouders 
uit de “kapitalistische bourgeoisie-
klasse” om hun vuile kleren te laten 
wassen en het geld voor hun stu-
dentenkamers, hun cursussen en 
hun drank op te halen. 

Europa heeft vele echte, bloe-
dige revoluties gekend, sommige 
wreed en tiranniek, sommige he-
roïsch en vrijheidslievend. Maar 
mei 68 was een dwaze parodie van 
een stel linkse bourgeois, die zich 
voordeden als heldhaftige maoïs-
tische guerrillero’s, en die zichzelf 
nu “oudstrijders” noemen, alsof zij 
ontberingen en kanonvuur heb-
ben moeten trotseren, terwijl zij 
niet meer geriskeerd hadden dan 
een geslachtsziekte of een vleugje 
traangas.

DE mArS Door DE 
iNSTElliNgEN

De kopstukken van de pseudore-
volutie kregen allemaal knusse en 
vetbetaalde baantjes in het modi-
euze linkse establishment. Daniel 
Cohn-Bendit werd bijvoorbeeld 
achtereenvolgens lid van de Groe-
nen, plaatsvervangend burge-
meester in Frankfurt - belast met 
multiculturele aangelegenheden! 
- Europees parlementslid en ten 
slotte zelfs fractieleider van de Eu-
ropese Federatie van Groene Par-
tijen. Zijn pedofiele verleden was 
in die kringen geen probleem. 

Zijn carrière is kenmerkend voor 
de angstwekkende “mars door de 
instellingen” die de zeloten van 
mei 68 hebben gemaakt, en dat 
verklaart ook waarom zij zoveel 
schade konden aanrichten. 

Buiten de socialistische en com-
munistische partijen om, wisten 
zij met hun decadentie en hun 
destructieve marxistische en an-
archistische waanideeën door te 

dringen in instellingen en sociale 
klassen die er tot dan toe tamelijk 
immuun tegen waren geweest. 
Vooral in de media en de culturele 
wereld kwam dat neer op een stille 
staatsgreep, waarvan de gevolgen 
nog steeds niet ongedaan zijn 
gemaakt. De infiltranten werden 
later nooit uitgerookt. Zelfs in 
conservatieve en rechtse kranten 
en tijdschriften werd het bon ton 
minstens één achtenzestiger aan te 
werven. Zelfs de kerken werden 
erdoor besmet.

gEEN BEVrijDiNg

De Bengaalse dichter Tagore 
schreef ooit dat men een boom niet 
kan bevrijden door zijn wortels 
los te maken uit de grond. Dat is 
nochtans wat mei 68 voorspiegel-
de: niet een bevrijding van mense-
lijke tirannie, maar een bevrijding 
uit de beperkingen en verantwoor-
delijkheden die eigen zijn aan het 
menselijke leven, eigen aan iedere 
beschaving. 

Als de westerse beschaving een 
oude boom is, dan hebben de ach-
tenzestigers daarvan zoveel wortels 
doorgezaagd als zij maar konden. 
Hun sociologische en maoïstische 

waanideeën, hun verwerping van 
de verantwoordelijkheid voor een 
gezin, voor kinderen en ouder-
schap. Hun visie dat misdadigers 
slechts slachtoffers zijn van de “ka-
pitalistische maatschappij”, hun 
verheerlijking van druggebruik, 
hun verwerping en uitholling van 
alle ethische normen en alle religi-
euze zingeving, hun seksuele anar-
chie, waarin promiscuïteit en zelfs 
pedofilie als bevrijdend aangepre-
zen werden… het heeft allemaal 
diepe wonden geslagen in het hart 
van onze beschaving. 

Zou het echt toeval zijn dat van 
toen af het geboortecijfer begon in 
te storten tot ver onder het sterf-
tecijfer, dat enkele jaren later de 
gastarbeid werd omgebogen tot 
blijvende immigratie en dat zovele 
jongeren met drugs begonnen te 
experimenteren omdat het verlies 
aan waarden en zingeving een on-
draaglijke leegte had nagelaten?

marc joris

De carrière van Cohn Bendit, fractieleider van 
de Europese groenen, is kenmerkend voor de 

angstwekkende “mars door de instellingen” die 
de zeloten van mei 68 hebben gemaakt.
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konInklIjke kommer en kwel
Het was nog een kouwelijke lentedag. De oude koning van het land dat zijn eer en zijn faam al lang verloren was 
door menig binnenlands conflict, was die dag laat opgestaan en bleef nog tot een eind in de voormiddag in zijn 
kamerjas rondlopen. Zijn warme wollen pantoffels zorgden er voor dat zijn neus niet droop. En rond elven genoot 
hij al van een goed aperitiefje, een dubbele kir royal; natuurlijk. Maar hij zag er gruwelijk tegenop die dag. Hij 
zag er eigenlijk altijd al tegen op. Elke maand opnieuw.

Vandaag ging de troonopvolger immers weer langskomen om lessen in staatshuishouding en protocollaire plicht-
plegingen te krijgen. De oude koning had zich lang geleden voorgenomen 
om het allemaal zelf uit te leggen aan zijn zoon, niet alleen omdat 
hij hem het best kende, maar vooral omdat die knaap niet van 
iedereen alles zomaar aanneemt. Om hem wat te conditioneren 
op het luisteren naar instructies, wordt door de hofhouding bij die 
gelegenheid altijd een ‘didactisch decor’ in elkaar gezet: een heuse 
troon waarop hij ‘tijdens de les’ mag gaan zitten. En hij mag een kroon 
opzetten, een rode met hermelijn afgezette fluwelen mantel omhangen 
en zowaar een scepter vasthouden. Kwestie van zich te kunnen inleven. 

De oude koning is dat allemaal gewoon zat, maar het moet. Hij had ge-
hoopt zijn ambt al een tiental jaar geleden te kunnen doorgeven. Maar het 
lukte maar niet om de prins ‘in de pas’ te krijgen en hem ongecontroleerde 
uitspraken of oprispingen te doen inslikken op het juiste moment. De oude 
koning maakt zich dan ook grote zorgen over het voortbestaan van zijn 
koninkrijk waarvan niemand nog echt lijkt te houden, behoudens dan de 
prins zelf.

Hij staarde in de verte over zijn tuinen, daar bij het grote raam, en krabde 
nog eens in zijn nog ongekamde haren en wreef over zijn ongeschoren kin. 
Onwillekeurig dacht hij weer aan de vorige ‘trainingssessie’ die alweer fa-
liekant afliep. De troonsopvolger had tijdens het exposé van zijn vader een 
paar driftig spelende mussen bij het raam gezien en had er zowaar zijn 
scepter naar gekeild. Venster gebroken en scepter dubbel geplooid... Met 
een brede grijnslach en in de verte starend had hij zich daarop naar 
zijn vader gekeerd, met de kroon een beetje scheefgezakt en de mantel 
niet meer in evenwicht op de schouders, riep hij zijn oude mantra uit: 
“Ik wil koning worden!” De oude koning stopte dan maar zijn uitleg 
over het aanschuiven aan een tafelbanket volgens de koninklijke eti-
quette, want de prins was te ver afgeleid. Hij besloot hulpeloos 
voor de zoveelste keer dat hij nog een tijdje zou aanblijven. 
Want stel dat de eerste minister straks aan de konink-
lijke prins zou komen zeggen dat diens regering de 
geest heeft gegeven... Wat zou die man dan, terwijl 
de prins tempeestend en “Ik wil koning worden!” 
roept, naar het hoofd gegooid of geslingerd krij-
gen?! Hij mag er niet aan denken.

Met lood in de schoenen schuifelde hij naar 
de badkamer om zich klaar te maken voor 
een onvoorspelbare namiddag, na nog een 
laatste kir royal.
Het blijven barre tijden daar op Belvé-
dère…

Nerdom



30

VUl iN EN wiN.

ZwEEDSE PUZZEl

wiNNAArS VorigE mAAND:
joris warreyn De Panne

herwig Baeyens Sint-Martens-Latem
maria maes Heverlee

martine Swaelens Kessel-Lo
Christiane Vermaelen Merksem

oplossIng vorIge maand: rEgENBoog

stuur uw oplossIng voor 15 meI  
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 
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8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.
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VrijDAg 10 mEi 
ZolDEr. Boekvoorstelling ‘Immigra-
tie-invasie: de nieuwe kolonisatie’ met F. 
Dewinter en F. De Man in Brasserie Den 
Lavaar, Marktplein 7 (oude mijnsite), 
Heusden-Zolder om 20u. Org.: VB regio 
Limburg. Inl.: Regiosecr.: 011/23.33.49 

ZoNDAg 12 mEi 
SiNT-KATElijNE-wAVEr. Asperge-
festival in zaal De Goede Herder, Me-
chelsestwg. 331 van 12 tot 15u. Org.: 
VB Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. 
Inl.: F. Creyelman, 0495/24.42.09. 

DiNSDAg 14 mEi 
TiENEN. gespreksavond: immer ver-
der vooruit, naar een nieuw Vlaams Be-
lang met F. Vandelannoote, W. Van Dijck 
en G. Annemans in zaal Lounge Manège, 
Sint-Jorisplein 25 om 20u. Inl.: F. Vande-
lannoote, 0487/49.87.33. 

VrijDAg 17 mEi 
SiNT-KrUiS. gespreksavond met C. 
Janssens in Gemeenschapshuis, Moer-
kerkse stwg. 190, Brugge om 20u. Inl.: 
A. Quataert, 0486/42.75.34. 

mAANDAg 20 mEi 
ZEmST. Stand op de Pinkstermarkt, 
Schoolstr. Van 7 tot 14u. Inl.: P. Van Den 
Bosch, 0496/62.42.54. 
hErNE. Stand op de jaarmarkt in het 
centrum, van 9 tot 14u. Org.: VB Her-
ne-Galmaarden-Bever. Inl.: Regiosecr., 
02/582.91.75. 

DiNSDAg 21 mEi 
hAllE. gespreksavond met g. An-
nemans in Alsput, Alsputweg, Hol-
lestr. 108 om 19.30u. Inl.: Regiosecr., 
02/582.91.75. 

VrijDAg 24 mEi 
ANTwErPEN. Marijke Dillen maakt 
asperges op Vlaamse wijze in OCJVM, 

Van Maerlantstr. 14 om 13u. Inl.: A. 
Cleymans, 03/216.92.13. 
DENDErmoNDE. Zangavond met 
G. Annemans in café De Sportvriend, 
Dr. Haekstr. 1, Grembergen om 20u. 
Inl.: B. Pas, 0485/41.20.91. 

ZoNDAg 26 mEi 
KAmPENhoUT. Stand op de jaar-
markt in het centrum, van 9 tot 13u. 
Inl.: M. Fannes, 0496/55.73.36. 
hErNE. Pastafestijn met doorlopend 
gespreksmarathon met B. Laeremans, 
F. De Man, J. Laeremans, J. Van Hau-
them in Gemeentelijke feestzaal Sint-
Pieters-Kapelle, Marktstr. 17 om 11u. 
Org.: VB Markevallei. Inl.: D. Fonteyne, 
0475/59.47.93. 
TiElT-wiNgE. Eetdag. Rillaarse-
weg 23A van 11.30 tot 20u. Org.: VB 
Aarschot-Tielt-Winge. Inl.: R. Vranken, 
0476/90.39.57. 
mol. Breughelbuffet met B. Pas in 
Kantine VV Hei, Kruisven van 12 tot 
18u. Inl.: L. Paessens, 0477/86.60.25. 

VrijDAg 31 mEi 
hEiST-oP-DEN-BErg. gespreks-
avond met G. Annemans in zaal De 
Kleine Bunts, Schoolstr., Itegem om 20u. 
Org.: VB Heist-op-den-Berg-Putte. Inl.: 
L. Van Den Bulck, 014/26.03.90. 

ZATErDAg 1 jUNi 
TErNAT. Kaas- en wijnavond in 
De Waeterheeren, Gemeentehuisstr. 1 
van 11 tot 22u. Inl.: G. Timmermans, 
0473/46.28.49. 
BlANKENBErgE. jongerennamid-
dag ‘Spel zonder grenzen’ in Bloso-cen-
trum, Koning Boudewijnlaan 15b van 14 
tot 18u. Inl.: T. Veys, 0477/36.52.34. 

ZoNDAg 2 jUNi 
EKErEN. Stand op de braderij om 
10u. Inl.: C. Luyckx, 0477/70.51.23. 

VrijDAg 7 jUNi 
hEmiKSEm. Spaghetti-avond met 
F. Dewinter en G. Annemans in café t’ 
Nief Perdje, om 18u. Inl.: Regiosecr., 
03/459.89.84. 
ooSTENDE. Boekvoorstelling ‘Im-
migratie-invasie: de nieuwe kolonisatie’ 
met F. Dewinter en A. Van dermeersch 
in Zaal Groeneveld, Torhoutsestwg. 655 
om 20u. Inl.: Regiosecr., 059/80.80.81. 

ZoNDAg 9 jUNi 
BorNEm. ontbijtgesprek met G. 
Annemans en B. Pas in zaal Kooster-
heide, Kloosterstr. om 10.30u. Org.: 
VB Klein-Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75. 
mErKSEm. Familiedag op Voetbal-
terreinen Laagland, Laaglandlaan 384b, 
Antwerpen om 13u. Inl.: Regiosecr. 
03/216.92.13. 

DoNDErDAg 13 jUNi 
KorTrijK. initiatie petanque o.l.v. 
leermeester in Petanqueclub Kortrijk, St-
Denijsestr. 216b om 14.30u. Org.: Seni-
orenforum Leie-Schelde. Inl.: D. Devol-
dere, 0471/23.49.35. 

ZoNDAg 16 jUNi 
ZwijNDrEChT. Stand op de brade-
rij. Org.: VB Zwijndrecht-Burcht. Inl.: 
M. Voogd, 0475/34.19.72. 
ASSENEDE. Eetfestijn in Bistro ‘t Goe 
Gevoel, Hoogstr. 2 om 11.30u. Inl.: B. 
Van Dort, 0483/65.84.57. 

ZATErDAg 22 jUNi 
DUFFEl. Afdelingsetentje in Taverne 
De Warande, Kapelstr. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
morTSEl. Spaghetti-avond met R. De 
Bont in zaal ‘t Parkske, Edegemsestr. 26 
om 18u. Inl.: VB Mortsel, 03/449.74.82. 

AANKoNDigiNgEN Voor hET jUNiNUmmEr DiENEN ViA Uw 
rEgioSECrETAriAAT DoorgEgEVEN TE worDEN Vóór 15 mEikalender

ANTwErPSE FAmiliEDAg 
ZONDAG 9 JUNI 2013

van 13 u tot 19 u
Voetbalterreinen Laagland, Laaglandlaan 384 b , Merksem

Braadfeest 
Voetbalwedstrijd tussen parlementsleden en VB jongeren

Doorlopend kinderanimatie en speeldorp. Vlaamse luchtballon
Tent met optreden artiesten - groot dessertenbuffet  

aanwezigheidstombola 
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