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RanzIg?
Toen ik tijdens het vragenuurtje in de Ka-
mer minister Onkelinx ondervroeg over de 
niet-terugbetaling van het zeer dure medicijn 
Soliris dat de zevenjarige Victor nodig heeft 
om te overleven, stelde ik als duidelijk principe 
dat levensnoodzakelijke geneesmiddelen be-
taalbaar moeten zijn en desgevallend moeten 
worden terugbetaald.  In haar antwoord wees 
Onkelinx echter naar de budgettaire proble-
men om een niet-terugbetaling te verantwoor-
den. Terwijl het in onze buurlanden wel wordt 
terugbetaald, gebruikte ze de verontwaardiging 
over de farmaceutische winsten als alibi om zelf 
niets te moeten doen.

In mijn repliek maakte ik onder meer een 
vergelijking met het budget van bijna 40 miljo-
en euro dat jaarlijks naar ‘dringende medische 
hulp’ voor illegalen gaat. Heel de Riziv-nomen-
clatuur komt daarvoor in aanmerking en ‘drin-
gend’ is daarbij volgens de wet niet hetzelfde 
als ‘levensnoodzakelijk’. Het kan alles zijn wat 
de betrokken arts als ‘dringend’ beschouwt: 
denk aan neuscorrecties, in-vitrofertilisaties, 
orthodontische apparatuur en vele andere mis-
bruiken die handenvol geld kosten.

Het kot was meteen te klein. De linkse partijen 
bestempelden mijn uitspraken als ‘degoutant’ 
en ‘ranzig’. Opvallend was dat de N-VA-fractie 
het hier onder luid applaus mee eens bleek te 
zijn. Daarna kreeg ik ook de media over me 
heen. Hun interpretatie was dat ik het hele 
budget voor die ‘dringende medische hulp’ 
aan illegalen wil afschaffen. Sommige kranten 
maakten er zelfs van dat het om het budget 
voor asielzoekers zou gaan, terwijl ik op geen 
enkel moment het woord ‘asielzoeker’ heb ge-
formuleerd. Een wezenlijk verschil trouwens 
met illegalen…

Feit is dat de kleine Viktor eerst niet geholpen 
zou worden door de sociale zekerheid, terwijl 
het budget voor vele misbruiken via de vreem-
delingenwet en dringende medische hulp voor 
illegalen nooit in vraag wordt gesteld. 

Maar daar openlijk iets over durven zeggen, is 
voor de politiekcorrecte meute blijkbaar al een 
brug te ver.

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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DE VlAAmSE 
GEzINNEN zIjN

GENoEG GEmolKEN.

Tijd voor verzet
De maand juni hebben we als Vlaams Belang - met de koetjes-campagne 
- in het teken geplaatst van de geplaagde Vlaming. Het is nu genoeg 
geweest. 

De fi nanciële crisis zette ons sociaal systeem onder druk terwijl de 
regeringen wel, de een na de ander, belastinggeld stopten in banken 
die, de een na de ander, crashten toen hun overzeese wereldavon-
turen faliekant afl iepen. Avonturen die door de meeste banken in het 

teken van de “openheid” en het “venster op de wereld” werden 
gesteld. Zonder dat ooit over de risico’s goed werd nagedacht. 

De regeringen verschaften ook nog eens met belastinggeld garan-
ties aan bankaandeelhouders omdat het in vakbondsbanken was 
dat ze hun geld hadden gestopt. Ook om de muntunie overeind 
te houden, de prestigieuze euro, werden - alweer met belasting-

geld - allerlei waarborgfondsen opgericht die geruisloos werden 
doorgesluisd naar Zuid-Europa om er de diepe putten te 
vullen die rechtstreeks het gevolg waren van de euro-waan. 
Ondertussen draaiden de opeenvolgende regeringen de im-
migratiekranen voluit open en verklaarden vragen over de 

(sociale) kostprijs van dit alles tot taboe. De kleine Vlaamse 
man die de pech had in immigratiewijken terecht te komen, 
zag de waarde van zijn woning verzwinden als sneeuw voor de 
felle zon. 

En de Vlaming weet gelukkig sinds lange tijd dat al diezelfde re-
geringen rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor 
de geldstromen - dag in dag uit - naar Wallonië. Een Wallonië dat 
ons met het mes op de keel in plaats van met dankbaarheid beje-
gent. Om dit alles te kunnen blijven betalen, worden belastingen 
overal waar mogelijk verhoogd, met als klap op de vuurpijl het feit 

dat nu ook de spaarboekjes niet meer veilig zijn voor de geldlust 
van de regeringen.

België en Europa zijn een rampzalig pad ingeslagen. Het welzijn en de 
welvaart die wij van onze ouders hebben gekregen, worden in ijltempo 
verkwanseld. Het wordt tijd voor verzet.

Om dit lange verhaal kort te maken. Het Vlaams Belang wil de eerste 
jaarhelft van 2013 afsluiten door met kracht de Vlaming wakker te schud-
den. Wij zijn, de Vlaamse gezinnen zijn, de Vlamingen zijn genoeg ge-
molken. Geef ons geld terug. Dat is wat de Vlamingen door en met het 
Vlaams Belang kunnen zeggen.

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

Gerolf Annemans
 voorzitter@vlaamsbelang.org
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BANBlIKSEm

De in Wallonië erg populaire weer-
man Luc Trullemans werd bij RTL 
op staande voet ontslagen. Niet 
omdat hij een verkeerde weersvoor-
spelling had gedaan, maar omdat 
hij een ‘fout’ bericht had gepost 
op zijn Facebook-pagina. De man 
werd na een banaal verkeersin-
cident door enkele heetgeba-
kerde jongeren achtervolgd 
en bedreigd en moest 
vluchten op de parking 
van het omroepgebouw. 
“Vier moslims in een 
slaapkleed”, schreef hij 
in machteloze woede. 
En, “dat moslims beter 
zouden terugkeren naar 
hun land als ze onze 
tradities niet smaken.” 
Waarop de hel losbrak. 
‘Racisme’ en ‘islamofobie’, 
klonk het in verontwaardigde 
kreetjes. Trullemans haalde het 
bericht snel weg en verontschul-
digde zich, maar het mocht niet 
baten. De weerman kreeg de bons, 
als een vuige crimineel. Of hoe het 
slachtoffer dader wordt in dit land. 
En de echte criminelen, die gaan 
vrijuit. 

GoED BEzIG

De Vlaamse auteursvereniging 
Pen waarschuwde in een open 
brief voor de macht van de me-
dia en het gebrek aan kwaliteit in 
de Vlaamse pers. Het zelfvoldane 
mediawereldje reageerde als door 
een wesp gestoken. Luc Radema-
kers (hoofdredacteur VRT-nieuws-
dienst) schreef in De Standaard 
dat de nieuwsberichtgeving en 
het commentaar in ons land van 
een zeldzaam ‘hoog niveau’ zijn: 
“Het gaat goed met de journalis-
tiek in Vlaanderen, dank u.” Zou 
het? Euh, was Rademakers niet de 
man die een nieuwe Panorama-

reportage over de politieschanda-
len in Hasselt van de buis hield? 
En was hij niet de man die twee 
journalisten op non-actief zette 
nadat ze een onthullend boek had-
den geschreven over Johan Vande 

Lanotte, socialist en ‘Keizer van 
Oostende’? En nu we het toch over 
de VRT hebben. Journalist Bjorn 
Soenens schreef de bomaanslag in 
Boston toe aan ‘de conservatieve 
Tea-Party’ of ‘rechtse Obama-
haters’. Een week na de aanslag in 
Boston, was op het VRT-nieuws 
nog altijd te horen: “Het blijft gis-
sen naar de motieven van de da-
ders.” Echt waar, goed bezig…

lEVE DE 
frIETImAm?

Nu er steeds meer moslims van ei-
gen bodem vechten en sneuvelen 
in Syrië is er paniek uitgebroken in 
de Wetstraat. In het Vlaams Parle-
ment werd daarover hevig gedebat-
teerd. Maar de ministers en politici 
van alle traditionele partijen (N-
VA incluis) zetten vooraf de lijnen 

uit. “Dit debat gaat niét over de 
islam en niét over integratie.’ Tja, 
waarover dan wel? Intussen werd 
het oude idee van de eigen imam-
opleiding nog eens van onder het 
stof gehaald. Of deze ‘frietimam’ 
ook erkend zal worden door de 
moskee is nog maar de vraag. En 
dat dit zal leiden tot een ‘Europese’ 

of ‘gematigde’ islam is nog niet 
bewezen. In Nederland heb-

ben ze die illusie al laten 
varen. “De koran zal als 
richtsnoer blijven funge-
ren. Dit geschrift is hel-
der: homoseksualiteit is 
een ernstige afwijking, 
de vrouw is onderge-
schikt aan de man, 
een grondwet is door 

mensen bedacht en dus 
ondergeschikt aan Allahs 

wil,” merkte journalist 
Hugo Logtenberg droogjes 

op. De Wetstraat maakt zich-
zelf wat wijs.  

mArIoN VAN SAN 

Jaren geleden werd de Nederlandse 
criminologe Marion van San door 
de Belgische politiek uitgespuwd, 
na een ophefmakend rapport over 
allochtone criminaliteit en de rol 
van etnische en culturele factoren. 

AcTUA KorT
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Maar nu werd ze dus geconsulteerd 
over de jonge jihadisten die naar 
Syrië trekken. Opnieuw windt ze 
er geen doekjes om. “Die jongeren 
vertrekken niet zomaar: ze doen 
het uit gehoorzaamheid aan Al-
lah.” Dat zal ‘specialist’ Rik - ‘het 
heeft niks met de islam te maken’ 
- Coolsaet niet graag horen. En 
wat dacht u van deze? “Het zijn 
geen domme jongens. Men zegt 
soms dat het om kansarme jon-
geren gaat, maar ik heb er zo nog 
geen enkele gezien.” Of de afslui-
ter: “De moslimgemeenschap is als 
één lichaam. Zelfs moslims die hier 
geboren zijn, voelen meer verwant-
schap met hun broeders en zusters 
in Syrië dan met (autochtone) 
leeftijdsgenoten met wie ze zijn 
opgegroeid.” Au, dat zijn wel veel 
linkse taboes die in een klap onder-
uit worden gehaald. Het zal weer 
jaren duren voor we hier nog iets 
van Marion van San gaan horen…

ANTI-EUro froNT?

Terwijl CD&V zweert bij “meer 
Europa”, wordt het verzet tegen de 
heilloze koers van de EU stilaan een 
uitslaande brand. Het zuiden loopt 
storm tegen de besparingsmaatre-
gelen die Brussel oplegt en in het 
noorden heeft men stilaan genoeg 

van de eindeloze miljardentrans-
fers. Nadat de eurofi elen in Italië 
bij verkiezingen van de kaart wer-
den geveegd, is ook Nigel Farage 
(UKIP) aan het feest in Groot-
Brittannië. In Frankrijk leidt Ma-
rine Le Pen, van het herboren FN, 
de opstand tegen de dictaten uit 
Brussel en in de peilingen laat ze 
president François Hollande (PS) 
achter zich. Geert Wilders (PVV) 
heeft - eindelijk - begrepen dat wie 
een vuist wil maken tegen het EU-
establishment de handen in elkaar 
zal moeten slaan. En dus sluit hij 
gesprekken met het Vlaams Belang 
niet langer uit. Een front van eu-
rokritische en nationale partijen 
lijkt in de maak? Er is nog hoop 
voor Europa, een Europa van vrije 
naties. 

ASTrID KAN 
HET NIET

Prinses Astrid werd 
een tijd lang getipt 
als mogelijke troon-
opvolger. Omdat prins 
Filip volgens ingewijden 
te dom en te koppig zou zijn. 
Maar een interview in ‘De Ze-
vende Dag’ is uitgedraaid op een 
pijnlijke afgang. Dwaze clichés 
en niet aan te horen Nederlands. 
Het interview kwam er naar aan-
leiding van de ‘Paralympics’, een 
sportfeest voor mensen met een 
verstandelijke beperking. We zou-
den er nu mee kunnen spotten - als 

je dan op zoek bent naar een mas-
cotte of uithangbord, kom je snel 
in Laken uit - maar we willen de 
mindervalide atleten of medebur-
gers niet beledigen. Maar als het de 
bedoeling was om het imago van 
het koningshuis wat op te krik-
ken, is die poging schromelijk mis-
lukt. Het interview moet zowat de 
beste reclame van de laatste jaren 
geweest zijn voor de republikeinse 
gedachte. Het gebeurt niet vaak, 
maar voor één keer moeten we de 
VRT bedanken. Knap gedaan. Fijn 
dat jullie die poppenkast hebben 
ontmaskerd. Dan moeten wij het 
niet altijd doen. 

ENKElBAND of 
BIErTjE?

Waar Justitieminister Turtelboom 
haar imago van ‘kordate madam’ 
haalt, is een raadsel. Haar bewe-
ring dat alle straff en tussen zes 
maanden en drie jaar voortaan 
uitgezeten moeten worden, moet 
je niet al te letterlijk nemen. Een 
enkelband volstaat, en die mogen 
veroordeelden al na een derde van 
de straf aan de kapstok hangen. In-
tussen blijkt dat het ook gaat om 

zware feiten zoals aanranding, 
verkrachting of geweldda-

dige overvallen. Streng? 
Niet echt. In Neder-
land pleit de liberale 
staatssecretaris voor 
Justitie nu ook voor 
meer enkelbanden. 

Het kan verkeren. Als 
gewoon parlementslid 

dacht Fred Teeven er heel wat 
anders over: “Criminelen horen in 
de gevangenis en niet thuis met 
een bord eten en een biertje voor 
de televisie.” De rechters denken 
er net zo over en hebben de enkel-
banden van Teeven al afgeschoten.
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op de Dag van de Arbeid blies 
het Vlaams Belang verzamelen in 
de oude mijngebouwen van Win-
terslag (Genk) voor zijn traditio-
nele 1 mei-manifestatie. 

Met de keuze van de locatie wilde 
onze partij in de eerste plaats haar 
steun en solidariteit betuigen met 
de 10.000 werknemers die door de 
aangekondigde sluiting van Ford-
Genk hun baan verliezen. Net zo-
als de mijnsluiting 25 jaar geleden, 
is de sluiting van de autoassem-
blagefabriek een zware klap voor 
Limburg. 

VlAAmSE STrIjD 

In zijn openingstoespraak onder-
streepte Limburger en nationaal 
ondervoorzitter Chris Janssens dat 
1 mei het feest is van álle arbeiders. 
De socialistische zuil heeft dan ook 
niet het recht om het monopolie 
op deze Dag van de Arbeid op te 
eisen. Integendeel zelfs: “De soci-
alisten hebben de verdediging van 
de belangen van de kleine man al 
lang vervangen door slaafse horig-
heid aan ‘Europa’ en aan de dicta-
ten van hun Waalse zusterorganisa-
ties en hun traditionele kiespubliek 
ingeruild voor kaviaarsocialisten 
en de nieuwe, allochtone troetel-

kinderen.” Niet de SP.a, maar het 
Vlaams Belang is in de loop der 
jaren steeds duidelijker en uitdruk-
kelijker de spreekbuis geworden 
van de gewone Vlaming, aldus 
Janssens. 

Hij wees erop dat het een van de 
grootste verdiensten is van het 
Vlaams Belang dat het de oude slo-
gan “Vlaamse strijd, sociale strijd” 
nieuw leven heeft ingeblazen. Vol-
gens Janssens zijn Vlaams-natio-
nalisten het aan zichzelf verplicht 
steeds de essentiële belangen van 
hun volk - ook en zeker van de 
economisch en sociaal zwakkeren 
- te verdedigen. Die Vlaamse, so-
ciale strijd moet vandaag meer dan 
ooit worden gevoerd, en daarom 
blijft het Vlaams Belang meer dan 
nodig. 

VlAAmSE STAAT

De Vlaamse strijd is een sociale 
strijd, maar de sociale strijd moet 
ook een Vlaamse strijd zijn. Daar-
om kiest het Vlaams Belang reso-
luut en ondubbelzinnig voor de 
Vlaamse staat: “Voor het Vlaams 
Belang dus geen boemeltreintje 
langs allerhande federalistische of 
confederalistische tussenstations, 
maar een sneltrein naar het eind-

station van de Vlaamse onafhanke-
lijkheid.” 

VlAAmSE lENTE

Daarop aansluitend riep Vlaams 
Belang-voorzitter Gerolf Anne-
mans op om van de 1 mei-viering 
van 2013 - het jaar waarin de lente 
zo lang op zich heeft laten wachten 
- de start te maken van een Vlaam-
se lente. Een Vlaamse lente “waar-
in de Vlaming op de sneltrein stapt 
naar de onafhankelijkheid, die ons 
meer vrijheid, meer democratie en 
ook meer sociale rechtvaardigheid 
zal brengen.”

De Belgische staat manifesteert 
zich immers elke dag opnieuw als 
een onwerkbare bananenmonar-
chie die steeds meer haar eigen 
karikatuur wordt: “Een toevluchts-
oord voor Franse miljardairs en 
voor OCMW-toeristen uit de Bal-
kan. Een belastingparadijs voor 
multinationals die even snel weer 
vertrekken als ze gekomen zijn. 
Een land waar men meer kans 
heeft ontslagen te worden dan te 
worden aangeworven. Een land 
ook dat wereldwijd in de kopgroep 
zit met de hoogste belastingdruk 
die steeds meer Vlamingen vleu-
gellam maakt.”

 “natIonalIsme moet socIaal zIjn 
of zal nIet zIjn”
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SolIDArITEIT 

Annemans brak een lans voor “een 
vrij Vlaanderen, een republiek 
waar men in Europa en de wereld 
naar opkijkt. Een economische 
tijger, een culturele hoogvlieger, 
maar ook een sociale natie. Een na-
tie die actief zorgt voor zijn burgers 
en mensen niet ziet als losse flod-
ders in een multiculturele soep.” 
Hij wees erop dat de om zich heen 
grijpende globalisering mensen te-
rug doet verlangen naar een vaste 
stek waar men zich thuis en veilig 
weet. Het is op dat niveau, het ni-
veau waar mensen zich met elkaar 
verbonden voelen, dat solidariteit 
primair moet worden georgani-

seerd. Het is dan ook de hoogste 
tijd om het begrip ‘solidariteit’ uit 
het verdomhoekje van de PS-staat 
te halen en nieuwe glans te geven: 
“Solidariteit is het tastbare resul-
taat van samenhorigheid. Je moet 
weten met wie je solidair bent en 
waarom. Zo niet wordt het staats-
diefstal. (…) Dat is de essentie van 
ons volksnationalisme.”

EcHT.oNAfHANKElIjK

Verderop beklemtoonde Anne-
mans de unieke positie van het 
Vlaams Belang op de politieke 
kaart “tegenover België, tegenover 
het linkse establishment, maar 
ook tegenover de ultraliberale slip-

pendragers en eurofanaten.” Het 
Vlaams Belang, zo luidde het ver-
wijzend naar de nieuwe slagzin, is 
echt onafhankelijk: “Wij hebben 
geen banden met vakbonden, me-
dia of banken. Wij zijn een pro-
grammapartij. Wij stellen maar 
één belang voor ogen: dat van de 
kleine man, de gewone Vlaming.” 
Het Vlaams Belang staat aan de 
kant van “de mensen die geen 
schuld hebben aan de crisis, geen 

geld hebben geparkeerd in belas-
tingparadijzen, niet op de beurs 
spelen, maar die desalniettemin 
worden uitgenodigd mee voor de 
crisis op te draaien.” Kortom, het 
Vlaams Belang kiest voor “de ge-
wone Vlaming die het gat in zijn 
portemonnee almaar groter ziet 
worden door een falend Europa, 
het Belgische broddelbeleid en 
een Vlaamse regering die tussen de 
twee zwalpt.”

STArTScHoT

Ten slotte gaf Gerolf Annemans op 
deze Dag van de Arbeid het start-
schot van een sociale maand, waar-
in onze partij zich in alle geledin-

gen gaat bezinnen over en werken 
aan haar sociaal programma. Een 
en ander moet op 2 juni uitmon-
den in een sociaal congres: “Daar, 
op die dag, willen wij aantonen dat 
volksnationalisme en sociale recht-
vaardigheid twee kanten van één 
en dezelfde medaille zijn.” Meer 
zelfs: “Het nationalisme zal sociaal 
zijn, of het zal niet zijn.”

Dirk De Smedt

het 
Vlaams Belang 

is in de loop der 
jaren steeds 

duidelijker en 
uitdrukkelijker 

de spreekBuis 
geworden Van 

de gewone 
Vlaming
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socIale volkspaRtIj

De welvaart die Vlaanderen heeft 
opgebouwd, staat op losse schroe-
ven. op het congres ‘Vlaams Be-
lang: sociale volkspartij’, dat op 2 
juni plaatsvond in de Antwerpse 
zuiderkroon, schoof het Vlaams 
Belang concrete beleidsvoorstellen 
naar voor om de economische uit-
dagingen de baas te kunnen. 

Al van bij zijn ontstaan vaart het 
Vlaams Belang een uitgesproken 
sociale koers. Een menswaardige 
gemeenschap bestaat immers niet 
uit geïsoleerde individuen. De vrije 
mens is verankerd in de wezensken-
merken van zijn volk en van zijn 
cultuur. Solidariteit is de wisselwer-
king tussen de mens en de gemeen-
schappen waartoe hij behoort.

Met één op de zeven Vlamingen 
op de armoedegrens en bijna 8 
procent werkloosheid zijn armoe-
debestrijding, werkverschaffing, 
rechtvaardige lasten en echte so-
ciale zekerheid meer dan ooit aan 
de orde van de dag. Het zijn stuk 
voor stuk te ernstige vraagstukken 
om ze over te laten aan partijen die 
vooral hun eigen enge belangen 
verdedigen. In tegenstelling tot de 
zuilpartijen en hun coalitiegenoten 
spreekt het Vlaams Belang namens 

en ten behoeve van álle Vlamingen.

Bij zijn aantreden als voorzitter 
kondigde Gerolf Annemans aan het 
sociaal-economisch profiel van het 
Vlaams Belang verder aan te scher-
pen. Onder leiding van senator 
Bart Laeremans werden werkgroe-
pen opgericht en werd er gewerkt 
aan een verdere uitdieping én ste-
vige verbreding van ons sociaal pro-
gramma. De uiteindelijke ontwerp-
teksten werden voorgelegd aan de 
kaderleden, die op speciaal daartoe 
ingerichte kaderavonden tekstwij-
zigingen konden voorstellen. Dit 
resulteerde in een vernieuwd en 
eigentijds sociaal-economisch pro-
gramma dat op het ledencongres 
van 2 juni werd bekrachtigd. 
We nemen samen met u de opval-
lendste krachtlijnen door:

lASTEN oP ArBEID

De torenhoge lasten op arbeid 
vormen momenteel de grootste 
bedreiging voor onze werkgele-
genheid. Het Vlaams Belang pleit 
daarom voor een daling van de pa-
tronale loonlasten met 25 procent, 
zodat de globale loonkost met 6,5 
procent kan dalen. Ook de lasten 
op het loon van de arbeiders moet 

met 25 procent dalen. 

GElIjKScHAKElING 
ArBEIDErS/BEDIENDEN

De gelijkschakeling van de statu-
ten van arbeiders en bedienden is 
mogelijk via de omvorming van de 
ontslagvergoeding tot een belas-
tingvrije schadevergoeding. Hier-
door neemt de sociale bescherming 
voor de arbeiders toe zonder dat de 
bedienden netto moeten inboeten.

KINDErBIjSlAG

Het huidige systeem van kinderbij-
slag is onrechtvaardig en bovendien 
veel te complex. Gezien de kosten 
voor de eerste kinderen het hoogst 
zijn, stelt het Vlaams Belang voor 
om voor de eerste drie kinderen een 
verhoogd bedrag uit te keren. Van-
af het vierde kind daalt het bedrag.

oPVoEDErSlooN 

Gezien het opvoeden van kinderen 
volwaardige arbeid is, willen we de 
vrije keuze om thuis of buitenshuis 
te werken garanderen. Het Vlaams 
Belang pleit daarom voor een op-
voedersloon van 24 maanden per 
kind en een sociaal statuut voor de 
thuiswerkende ouder.

Klaas SlootmansU kan het sociaal programma verkrijgen 
door te mailen naar 

info@vlaamsbelang.org of te bellen naar 02/219.60.09.
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naaR een eenheIdsstatuut?!
Het Vlaams Belang wil een een-
heidsstatuut dat het onderscheid 
tussen arbeiders en bedienden 
eindelijk doet verdwijnen. 

Ons land is zowat de enige lidstaat 
van de Europese Unie waar de wet 
nog steeds een onderscheid maakt 
tussen arbeiders en bedienden. De 
verschillen situeren zich vooral 
op arbeidsrechtelijk vlak. Zo is 
bijvoorbeeld de proeftijd voor 
werklieden verschillend van die 
voor bedienden, kan de werkgever 
eenzijdig beslissen de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst voor 
de werklieden te schorsen wegens 
gebrek aan werk, slecht weer of 
technische stoornis en bestaan er 
aanzienlijke verschillen inzake de 
opzeggingstermijnen die dienen in 
acht te worden genomen. Vooral 
op het vlak van de opzeggingster-
mijnen worden de werknemers 
met een arbeidsovereenkomst voor 
werklieden sterk benadeeld ten 
opzichte van werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bedien-
den. 

AcHTErHAAlD

Het onderscheid tussen werklie-
den en bedienden is niet alleen 
discriminerend, maar tevens ach-
terhaald en een overblijfsel uit het 
begin van het industriële tijdperk, 
toen de werkman niet geacht werd 
na te denken. In de kennis- en in-
formatiemaatschappij van de een-
entwintigste eeuw zijn handarbeid 
en hoofdarbeid nog nauwelijks van 

elkaar te scheiden en vergen alle ta-
ken een zekere mate van inzicht en 
creativiteit. 

Gezien het achterhaalde, willekeu-
rige, onwerkbare en discrimine-
rende karakter van het wettelijke 
onderscheid tussen werklieden en 
bedienden, moet er dringend werk 
gemaakt worden van een eenheids-
statuut voor werknemers, dat het 
resultaat is van een evenwichtig en 
billijk vergelijk tussen de belangen 
van de werkgevers enerzijds en de 
werknemers anderzijds. Kamerlid 
Guy D’haeseleer diende reeds een 
aantal jaren geleden een sluitend 
wetsvoorstel ter zake in.

De regering schoof het dossier al-
tijd voor zich uit en nam geen ini-
tiatieven. Zij legde de bal in het 
kamp van de sociale partners. De 
Nationale Arbeidsraad mislukte, 
want eind 2006 zijn de werkzaam-
heden stopgezet wegens grote ver-
deeldheid bij de sociale partners. 

HYPocrIET

De soap rond het eenheidsstatuut 
begint heel pijnlijke proporties aan 
te nemen. Guy D’haeseleer merkte 
einde april in de Kamer aan het 
adres van premier Di Rupo en mi-
nister van Werk de Coninck dan 
ook scherp op dat de actievoerende 
vakbonden diezelfden zijn die mee 
verantwoordelijk zijn voor de hui-
dige impasse en dat het zij zijn die 
op straat komen en betogen omdat 
er geen concreet plan op tafel ligt. 

Dat is je reinste hypocrisie.

Wij dreigen na 8  juli, de dag dat 
voor het Grondwettelijk Hof een 
eengemaakt statuut rond moet 
zijn, af te glijden naar een juridi-
sche chaos. Voor het Vlaams Be-
lang is de speeltijd nu echt voorbij 
en heeft het dossier na 20 jaar lang 
genoeg aangesleept. In tijden van 
crisis en onzekerheid is het hoog 
tijd dat er voor de bedrijven en de 
werknemers in dit land duidelijk-
heid komt. De bedrijfsleiders zijn 
bezorgd om hun concurrentiepo-
sitie en de werknemers, arbeiders 
en bedienden zijn bezorgd om hun 
job. 

Met deze regering komt er geen 
echt eenheidsstatuut. Er zal hoog-
stens wat gemorrel zijn in de 
marge, wat ons arbeidsrecht nog 
complexer en ondoorzichtiger zal 
maken dan het al was en de discri-
minaties nog zal doen toenemen. 
Het wordt tijd dat de regering niet 
meer kakelt, maar eindelijk eens 
eieren legt, al maakt het Vlaams 
Belang zich niet al te veel illusies 
over de eieren van de regering; ze 
zal wellicht windeieren leggen.

Paul meeus
 

U kan het wetsvoorstel 
verkrijgen door te mailen naar 

info@vlaamsbelang.org of te 
bellen naar 02/219.60.09.
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genoeg gemolken
met een opvallende affi  che- en 
foldercampagne wil het Vlaams 
Belang zich opnieuw en meer dan 
ooit profi leren als de 
sociale volkspartij. 
Als de verdediger van 
het modale Vlaamse 
gezin, van de kleine 
man in fi nancieel en 
economisch moeilijke 
tijden. 

Op de affi  che prijkt zo’n modaal 
gezin - vader, moeder en drie kin-
deren - met koeienmaskers. Ze zijn 
het beu om uitgemolken te wor-
den en op te draaien voor een crisis 
waaraan zij geen schuld hebben. 
Ze zijn het beu om op te draaien 
voor de transfers van Vlaanderen 
naar Wallonië. Ze zijn het beu om 
de kosten van een ongebreidelde 
immigratie te dragen. Ze zijn het 
beu om de fratsen van banken en 
vakbonden te betalen. En dat ge-

zin is het ook beu om een melkkoe 
te zijn voor een Europese Unie die 

niet werkt. 

SolIDArITEIT 

Solidariteit is een mooi be-
grip. Maar het begint ook 
steeds vaker te lijken op or-
dinaire diefstal. Solidariteit 
is een kwestie van willen, 

niet van moeten. Wij willen best 
solidair zijn met mensen of volke-
ren die het minder breed hebben. 
Maar ze moeten niet met ons sol-
len. Vlamingen mogen en moeten 
zelf kunnen beslissen wie, waar, 
wanneer en hoe ze willen helpen. 
Dat geldt niet alleen voor Wallo-
nië, maar ook voor Griekenland…

TrANSfErS

Pers en politiek hebben er jaren-
lang alles aan gedaan om de miljar-

dentransfers van Vlaanderen naar 
Wallonië toe te dekken. De bedra-
gen lopen hier en daar nog uiteen, 
maar vandaag is er niemand meer 
die het bestaan van die transfers 
in twijfel trekt. Diverse ramingen 
komen uit op een som van 16 mil-
jard euro per jaar. Dat betekent dat 
elke belastingplichtige Vlaming elk 
jaar opnieuw 2.980 euro moet op-
hoesten. Ter vergelijking: de trans-
fers van rijke naar arme deelstaten 
bedraagt in Duitsland 7,3 miljard 
euro, minder dan de helft dus, 
terwijl hun bevolkingsaantal acht 
keer zo hoog is. 

Nu zouden Vlamingen misschien 
nog kunnen leven met die trans-
fers, als ze ook enig eff ect zouden 
hebben. Maar dat blijkt niet het 
geval. Zelfs Waalse professoren 
moesten jaren geleden toegeven 
dat al dat Vlaamse geld niet ge-
leid had tot een heropleving van 

GENOEG GEMOLKEN...

Belang zich opnieuw en meer dan 

man in fi nancieel en 
economisch moeilijke 

SolIDArITEIT 

Solidariteit is een mooi be-
grip. Maar het begint ook 
steeds vaker te lijken op or-
dinaire diefstal. Solidariteit 
is een kwestie van willen, 
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de Waalse economie, maar Wal-
lonië ‘in slaap had gewiegd’. Ach, 
hoor je wel eens zeggen, de trans-
fers nemen af en straks gaan die 
brave Walen misschien wel voor 
ons betalen. Niet dus. De nieuwe 
fi nancieringswet (goedgekeurd 
door CD&V, Open VLD, SP.a en 
Groen) zorgt ervoor dat de trans-
fers tegen 2030 met nog eens 19 
procent zullen toenemen. En alsof 
dat nog niet volstaat, krijgt Brus-
sel er nog eens 461 miljoen euro 
bovenop. Als beloning voor slecht 
bestuur kan dat tellen. 

ImmIGrATIE

De massa-immigratie heeft dit 
land niet alleen opgezadeld met 
een hoop maatschappelijke pro-
blemen, maar draagt ook een gi-
gantisch prijskaartje. Wie beweert 
dat immigratie de vergrijzing zal 
oplossen, maakt zichzelf en de be-
volking wat wijs. Het tegendeel is 
waar. Dit land draait op voor de 
import van armoede, werkloosheid 
en criminaliteit. En dat terwijl 15 
procent van onze inwoners op of 
onder de rand van de armoede-
grens leeft. 

Uit berekeningen van het Vlaams 
Belang blijkt dat de kostprijs van de 
immigratie oploopt tot meer dan 
7 miljard euro per jaar. OCMW’s 
kreunen onder de massale toevloed 
van nieuwkomers uit alle windstre-
ken en slaan alarm omdat hun kas-
sa stilaan leeg geraakt. Nogmaals: 
solidariteit is een mooie deugd, 
maar er zijn grenzen. Of vindt u 
het normaal dat de eerste de beste 
inwijkeling meteen naar het 
OCMW kan hollen voor 
een uitkering, terwijl hij 
hier nooit heeft gewerkt 
of geen enkele bijdrage 
heeft geleverd aan onze 
samenleving of sociale ze-
kerheid. En dat terwijl er 
genoeg bejaarden of min-
derbegoeden zijn van bij 
ons die uit de boot vallen 
of aan hun lot worden 
overgelaten. Over discri-
minatie gesproken.

BANK EN VAKBoND

Het Vlaams Belang staat achter de 
eerlijke, hardwerkende Vlaamse 
ondernemer. Maar het is niet de 
kleine man die de crisis moet be-
talen. En dus vinden wij dat onbe-
kwame en frauderende bankiers en 
politici, fi nanciële geldwolven en 
managers zonder scrupules gerust 
wat harder mogen aangepakt wor-
den. Dat de belastingbetaler moet 
opdraaien voor de ontmanteling 
en opsplitsing van de Dexia-groep 
(90 miljard euro staatswaarborg) 
is een regelrechte schande. En als 
het straks fout afl oopt met de ‘bad 
bank’ of ‘restbank’ komt daar nog 
eens 54 miljard euro bij. Reken zelf 
maar uit: 5.300 euro per Vlaming!

En wat te zeggen over het gedrag 
van de vakbonden? Die hebben wel 
kritiek op de geldhonger van ban-
kiers en CEO’s, maar zijn zelf ook 
niet vies van louche praktijken. 
Zo dwongen het ACW en haar 
Waalse zusterorganisatie MOC 
een bijzonder lucratieve deal af 
met Belfi us. Dat kocht hun winst-
bewijzen af voor de leuke som van 
110 miljoen euro. Voor hun winst-
bewijzen over de periode 2003 tot 
en met 2011 streken ze nog eens 
100 miljoen op aan dividenden. 
Met de hulp van wat trucjes en 
fi scale spitstechnologie moesten ze 
daar maar 58.000 euro belastin-
gen op betalen. En dat terwijl een 
Vlaamse KMO kreunt onder de 
fi scale en sociale lasten en de mo-
dale Vlaming pakweg 50 procent 
van zijn loon moet afdragen aan de 
staat. Het is om kotsmisselijk van 
te worden. 

Voor alle duidelijkheid: het 
Vlaams Belang is niet tegen de 
vakbonden. Voor zover zij de be-
langen van de werknemers ver-
dedigen en strijden voor meer 
werkgelegenheid. In België zijn 
ze helaas verworden tot gepo-
litiseerde belangenorganisaties 

die er een politieke agenda op 
na houden en die alleen maar 

uit zijn op macht en zelfverrijking.
 

EUroPESE UNIE

Al in 2010 maakte het Vlaams Be-
lang een uitgebreide studie over de 
kostprijs van de EU. Het besluit was 
dat niemand meer betaalt dan de Vla-
mingen. We betalen elk jaar bijna 2 
miljard euro aan de Europese Unie. 
Daarmee is de Vlaming de grootste 
nettobetaler binnen Europa. Vlaan-
deren is dus niet alleen de melkkoe 
van België maar intussen ook de 
melkkoe van de EU geworden.  

Dat politieke leiders als Herman 
Van Rompuy en Guy Verhofstadt 
krampachtig vasthouden aan de 
euro kost ons ook handenvol geld. 
Een voorzichtige schatting van het 
Vlaams Belang komt uit op 70 mil-
jard euro (Europese noodfondsen, 
leningen enz.). Aangenomen mag 
worden dat de Vlaming jaarlijks 
6000 euro betaalt om de euro te 
‘redden’. Voor zover we er van uit-
gaan dat de euro nog te redden valt. 
Wij menen van niet en de ontwik-
kelingen in Griekenland, Cyprus, 
Spanje en Portugal tonen aan dat 
we gelijk hebben. Die landen wa-
ren helemaal niet klaar om lid te 
worden van de EU en de euro was 
een wild plan, een politiek project 
dat van in het begin tot mislukken 
gedoemd was. Omdat de mentale 
en economische verschillen tussen 
Noord- en Zuid-Europa nu een-
maal te groot zijn. 

“De euro is geen geld, de euro kost 
geld,” zei de Nederlandse politicus 
Geert Wilders. En we kunnen hem 
geen ongelijk geven. Vlaanderen be-
taalt al lang genoeg (juister: te veel) 
aan de EU. Ook dié transferkraan 
moet dicht. Als enige eurokritische 
partij in Vlaanderen willen wij ook 
binnen Europa de bescherming opne-
men van het modale Vlaamse gezin. 
Wij hebben dus niet “meer Europa” 
nodig, zoals CD&V blind volhoudt, 
maar minder Europa (EU). En vooral 
een ander Europa. Een Europa dat 
stoelt op de vrijwillige samenwerking 
van soevereine naties.

ludo leen

inwijkeling meteen naar het 
OCMW kan hollen voor 

te worden. 

Voor alle duidelijkheid: het 
Vlaams Belang is niet tegen de 
vakbonden. Voor zover zij de be-
langen van de werknemers ver-
dedigen en strijden voor meer 
werkgelegenheid. In België zijn 

uit zijn op macht en zelfverrijking.
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vlaams geld vooR IslamfundI’s
Terwijl Antwerps burgemees-
ter Bart De Wever van de (pers)
daken schreeuwt dat de radica-
lisering onder moslimjongeren 
moet worden aangepakt, sub-
sidieert zijn partijgenoot Geert 
Bourgeois zonder gêne de fun-
damentalistische islam. zo blijkt 
uit cijfers die filip Dewinter op-
vroeg bij de N-VA-minister.

Exemplarisch is de subsidiëring 
van de islamistische Milli Görüs-
moskeeën. Samen ontvingen ze 
vorig jaar niet minder dan 43.000 
euro van Bourgeois. Dat de isla-
mistische Milli Görüs-beweging er 

door de Duitse staatsveiligheid van 
wordt beschuldigd netwerken op te 
zetten om ‘de wereldlijke orde af te 
schaff en en te vervangen door een 
islamitische gemeenschap’ (sic), 
bleek geen bezwaar om de Vlaamse 
subsidiesluizen voluit open te zet-
ten. In academische scripties 
werd de bewe-
ging noch-
tans al vaker 
gelinkt aan 
de terreur-
b e w e g i n g 
Hamas. Het is 
dan ook geen toeval 
dat topfunctionarissen van Milli 
Görüs, waaronder de secretaris-
generaal, in 2009 in Duitsland in 
verdenking werden gesteld van het 
oprichten van een criminele ver-
eniging, omdat ze op illegale ma-

nier geld ingezameld hebben voor 
terroristische groeperingen. In 
Vlaanderen worden ze echter niet 
veroordeeld maar… gesubsidieerd. 
In een reactie hekelde Filip Dewin-
ter de naïviteit van minister Bour-
geois: “Deze cijfers tonen aan dat 
de subsidiëring van moskeeën in 
Vlaanderen allerminst leidt tot de 
ontwikkeling van een zogenaamde 
‘Europese islam’, zoals u zo vaak 
beweert, wel integendeel.” 

371.000 EUro

Stuitend is ook de rijkelijke be-
toelaging van maar liefst negen 

Diyanet-moskeeën die onder toe-
zicht staan van de Turkse regering. 
De Diyanet-imams die de gebeds-
diensten leiden, zijn Turkse staats-
ambtenaren die slechts voor een 
beperkte tijd naar het buitenland 
worden gezonden teneinde inte-

gratie in de gastsamenleving te 
vermijden. In totaal vloeit via 

de moskeesubsidiëring 
maar liefst 371.000 
euro of driekwart van 

alle subsidies naar 
dergelijke moskee-
en. 

oNVErVAlSTE 
mAcHTSHoNGEr

Na de Antwerpse anti-radicalise-
ringstop stelde Filip Dewinter zich 
in het Vlaams Parlement openlijk 

de vraag welke lijn er nog zit in 
het beleid van minister Bourgeois 
en zijn partij. “Enerzijds roept uw 
Antwerpse burgemeester Bart De 
Wever de halve wereldpers bijeen 
om de strijd tegen islamfunda-
mentalisme aan te kondigen en 
anderzijds subsidieert u voor meer 
dan een half miljoen euro diezelfde 
fundamentalisten. Het lijkt er meer 
en meer op dat uw partij te allen 
prijze alle bakken van het kiesvee 
probeert te vullen uit onvervalste 
machtshonger naar 2014.” 
 
HoEVEEl N-VA’S zIjN Er?

Dat de partij van Bourgeois zich 
niet schaamt om een spagaatje meer 
of minder werd overigens nog eens 
mooi geïllustreerd bij het debat 
over het hoofdoekenverbod. Een 
aantal N-VA-Kamerleden - waar-
onder fractieleider Jambon - dron-
gen in de pers aan op een algemeen 
verbod op het dragen van religieuze 
symbolen voor ambtenaren. Toen 
Vlaams fractievoorzitter Joris Van 
Hauthem bevoegd minister Bour-
geois echter vroeg of hij de daad bij 
het woord ging voegen, door re-
gelgevend op te treden ten aanzien 
van de Vlaamse ambtenaren, gaf 
de Vlaamse excellentie niet thuis. 
“Dat is niet aan de orde,” klonk het 
ontwijkend. Van Hauthem verweet 
Bourgeois dan ook terecht hypo-
crisie. ‘In de Kamer een maatregel 
toejuichen en ze in het Vlaams Par-
lement afwijzen. Hoeveel N-VA’s 
zijn er eigenlijk” , vroeg de fractie-
leider zich retorisch af. 

Klaas Slootmans

ten. In academische scripties 
werd de bewe-

b e w e g i n g 
Hamas. Het is 

gratie in de gastsamenleving te 
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taalevenwIcht veRzekeRd
Toen in 2010 beslist werd om een 
werkgroep op te richten, belast 
met het onderzoek naar het taal-
evenwicht in het leger, baadde 
een en ander in politiek opbod. 

Het was de Franstalige kolonel 
Gennart, de toenmalige com-
mandant van de luchtmachtbasis 
in Florennes, die het veld werd 
ingestuurd door de MR-fractie, 
toen nog met het FDF als politieke 
partner.  

De zaken werden voorgesteld alsof 
de Franstaligen in het Belgische 
leger de minderbedeelden waren. 
Uit hoorzittingen met topofficie-
ren, vakbonden, huidige en oud-
ministers zou snel blijken dat een 

en ander met de haren was getrok-
ken. Analyses en statistische gege-
vens bewezen dat het vermeende 
onevenwicht in het slechtste en 
uitzonderlijke geval van tijdelijke 
aard was en telkens zo spoedig mo-
gelijk werd weggewerkt. Meer nog, 
er werd en wordt gestreefd naar de 
60/40-verhouding als afspiegeling 
van de bevolkingscijfers. 

Het vermeende probleem zit dus 
bij de Franstaligen zelf. Mochten 
zij meer en beter hun taalexamens 
afleggen, dan zouden zij vooral op 
de hogere niveaus alvast zelf kun-
nen zorgen voor meer en correcte 
- en wat ons betreft zelfs noodza-
kelijke - evenwichten. Bovendien 
is het noodzakelijk dat blijvend 

geijverd wordt voor een grondige 
kennis van de tweede landstaal op 
officiersniveau.

Het Vlaams Belang, uitstekend 
vertegenwoordigd door Kamerlid 
Annick Ponthier, heeft niet zonder 
succes, kunnen wegen op de werk-
zaamheden. Zo werden o.m. op 
ons aandringen de achtergebleven 
jaarverslagen die de toepassing van 
de taalwetgeving in het leger moe-
ten rapporteren aan het Parlement, 
eindelijk en met terugwerkende 
kracht afgewerkt. Ook daaruit 
bleek trouwens dat er nergens spra-
ke was van taalkundige discrimina-
ties. Wat moest bewezen worden…

Pm

teRugkeeRbeleId faalt! 
Als we sommige berichten mo-
gen geloven, is de asielcrisis in 
dit land opgelost. Wie echter 
de feiten bekijkt, komt al snel 
tot de vaststelling dat de zege-
berichten misplaatst of op zijn 
minst voorbarig zijn. Dat geldt 
in het bijzonder voor het terug-
keerbeleid.

Liefst 78 procent van de afgewe-
zen asielzoekers die tussen sep-
tember 2012 en januari 2013 
naar een centrum voor vrijwillige 

terugkeer werd doorverwezen, 
kwam daar nooit aan. Dat bete-
kent concreet dat meer dan drie-
kwart gewoon in de illegaliteit 
verdween, wellicht om over en-
kele jaren opnieuw op te duiken 
met een regularisatieaanvraag. In 
totaal keerde slechts 4 procent - 
één op vijfentwintig - van de afge-
wezen asielzoekers naar hun her-
komstland terug. Het fiasco van 
de vrijwillige terugkeer hoeft niet 
te verbazen. Waarom immers zou 
iemand vrijwillig vertrekken als er 

vrijwel geen gedwongen repatrië-
ringen zijn? 
Hoe men het ook draait of keert: 
van een consequent uitwijzings-
beleid is in dit land nog altijd 
geen sprake. Nochtans is zo’n be-
leid het sluitstuk van elke geloof-
waardige asiel- en immigratiepo-
litiek. Geen enkele asielwet heeft 
zin zolang illegalen en afgewezen 
asielzoekers niet daadwerkelijk uit 
het ‘beloofde land’ worden gezet. 

DDS

VBM-juni 2013.indd   13 23/05/13   11:34



14

20 jaaR pIcqué: 

een Ramp vooR bRussel
Na bijna twintig jaar aan de 
macht te zijn geweest, nam het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
afscheid van charles Picqué als 
minister-voorzitter. Voor Brus-
sel waren twintig jaren Picqué en 
twintig jaren socialisme vooral 
twintig verloren jaren waarin 
de hoofdstad voornamelijk uit-
blonk in inertie.

In zijn auto-evaluatie in de pers 
ging PS’er Picqué er prat op dat hij 
gezorgd heeft voor communautaire 
vrede in Brussel. Niets is echter 
minder waar. Taalwetten worden 
nog steeds, en misschien zelfs meer 
dan ooit, met de voeten getreden. 
Zo is zowat 9 op 10 benoemingen 
bij de OCMW’s in strijd met de 

taalwetgeving, en weigerde Picqué 
steevast de schorsingen - uitgespro-
ken door de vice-gouverneur - om 
te zetten in vernietiging van benoe-
ming. Daarenboven heeft Picqué 
zich steeds gedragen als enkel de 
minister-voorzitter van de Frans-
taligen in Brussel, en nooit van de 
Vlamingen. Denken we maar aan 
zijn weigering enige tijd geleden 

om naar de 11-juli-viering in Brus-
sel te gaan, of aan zijn lobbywerk 
voor de vorming van de ‘Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles’.

WErKlooSHEID 
oNGEKEND HooG

Ook wat betreft de werkloosheids-
cijfers vindt Picqué dat hij het nog 
lang niet zo slecht heeft gedaan. 
Nochtans kan men onder zijn be-
wind een stijging van de werkloos-
heid tot boven de 20 procent, en 
een jongerenwerkloosheid van zelfs 
32 procent, moeilijk als een onver-
deeld succes bestempelen. Volgens 
Charles Picqué is die werkloosheid 
enkel op het conto van de bevol-
kingsaangroei door de immigratie 

te schrijven. Echter, die ongebrei-
delde immigratie is de voorbije 20 
jaar net zowat de exclusieve verant-
woordelijkheid van Picqué en de 
Parti Socialiste geweest.

We kunnen ook enkel maar vaststel-
len dat Charles Picqué op twintig 
jaar tijd geen enkele langetermijn-
visie heeft kunnen ontwikkelen 

voor Brussel en de grootstedelijke 
problemen waarmee de hoofdstad 
te kampen heeft. Sociaal-econo-
misch is Brussel een ramp, met een 
enorm leger aan Nederlandson-
kundige werklozen, een groeiende 
stadsvlucht van mensen, middelen 
en bedrijven, met verpaupering en 
vervreemding tot gevolg. Op vlak 
van mobiliteit is Brussel een ramp 
door het decennialang ontbreken 
van een doelgerichte politiek met 
visie. Het is overduidelijk dat Brus-
sel al helemaal niet klaar is voor de 
21ste eeuw, en dat de demogra-
fische boom die ons te wachten 
staat, Brussel enkel nog dieper in 
de afgrond kan doen storten.

ISlAmITIScHE 
mAcHTSVlEUGEl

Daarnaast dienen we wel toe te 
geven dat de gewezen Brusselse 
minister-voorzitter in die 20 jaar 
zijn wereldvreemdheid en naïvi-
teit heeft laten vallen, en een meer 
realistische visie op Brussel is gaan 
ontwikkelen, door eindelijk die 
problemen te erkennen die het 
Vlaams Belang reeds lang aankaart. 
Helaas bleek het met het verstrij-
ken van die jaren voor Picqué 
steeds minder mogelijk om ook 
daadwerkelijk actie te onderne-
men, gezien zijn macht hoe langer 
hoe meer beknot raakte door de 
steeds maar groeiende islamitische 
machtsvleugel binnen zijn eigen 
partij.

Van de nieuwe Brusselse regerings-
leider, Rudi Vervoort, valt voor de 
Brusselse Vlamingen helaas geen 
beterschap te verwachten. Alhoe-
wel de verfranste zoon van een 
Vlaamse vader, slaagde Vervoort er 
in zijn openingstoespraak nauwe-
lijks in een paar woorden Neder-
lands te stamelen.

Stijn Hiers
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bevolkIngsexpansIe: 
steden veRdeR ondeR dRuk

In 2012 zorgde de immigratie in 
dit land opnieuw voor een forse 
aanwas van de bevolking. Vooral 
de steden dreigen op termijn uit 
hun voegen te barsten. Doortas-
tende maatregelen dringen zich 
op.
 
In 2011 overschreed België voor 
het eerst de kaap van 11 miljoen 
inwoners. Deze evolutie was een 
bevestiging van de voorzichtige 
prognose die Vlaams Belang-sena-
tor Bart Laeremans eerder op basis 
van de officiële bevolkingsstatistie-
ken maakte. 

Ondertussen bleek uit de nieuwste 
cijfers die Laeremans opvroeg, dat 
de bevolking ook vorig jaar op-
nieuw fors is toegenomen. Offici-
eel telde dit land op 1 januari van 
dit jaar 11.082.744 inwoners, goed 
voor een toename van ruim 61.000 
zielen in nauwelijks één jaar tijd. 
En net zoals voorgaande jaren al 
het geval was, is de bevolkingsaan-
was ook deze keer vrijwel volledig 
op het conto van de immigratie te 
schrijven. 

WElDrA mET 
12 mIljoEN?

Het spreekt voor zich dat een 
bevolkingsgroei met meer dan 
60.000 inwoners - dat is het equi-

valent van een stad zoals Roeselare 
- onrustwekkend groot is voor een 
land dat amper elf miljoen inwo-
ners telt. Als de huidige trend zich 
doorzet, zal de bevolking in dit 
land namelijk om de 16 jaar met 
1 miljoen aangroeien. De bevol-
kingsexplosie manifesteert zich het 
sterkst in de grote steden, Brussel 
op kop. In de hoofdstad stijgt de 
bevolking momenteel zelfs aan een 
ritme van 100.000 bijkomende 
inwoners per zeven jaar. Niet echt 
iets om naar uit te kijken dus, en 
zeker niet in Vlaanderen dat nu al 
zowat de grootste bevolkingsdicht-
heid van Europa kent.

lEEfBAArHEID

Het spreekt voor zich dat bij verde-
re, ongebreidelde immigratie en de 
daaruit voortvloeiende bevolkings-
expansie toekomstige schaarste en 
dito conflicten als het ware zijn 
voorgeprogrammeerd. Vooral in 

de steden kan dit leiden tot onbe-
heersbare situaties. Nog meer dan 
vandaag reeds het geval is, dreigen 
we op het vlak van (sociale) huis-
vesting, open ruimte, mobiliteit, 
gezondheidswezen, kinderopvang 
en onderwijs te worden geconfron-
teerd met immense problemen. 
Om over de toenemende druk op 
de sociale zekerheid, verder esca-
lerende samenlevingsproblemen 
in de steden en over de onvermij-
delijke milieueffecten nog maar te 
zwijgen. 

zElfBEHoUD

Deze vooruitzichten mogen dan al 
weinig reden tot vrolijkheid geven, 
een reden tot doemdenken hoeven 
ze evenmin te zijn. De zorgwekken-
de evolutie die momenteel gaande 
is, is immers geen onvermijdelijk-
heid die we als een soort natuur-
ramp machteloos moeten onder-
gaan. De demografische zondvloed 
kan wel degelijk worden afgewend. 
Als we onze kinderen nog een 
beetje leefruimte willen gunnen, 
moet echter nu werk worden ge-
maakt van een strikt en kordaat 
immigratiebeleid. Dat heeft niets 
te maken met bekrompenheid of 
vreemdelingenhaat, maar alles met 
leefbaarheid en zelfbehoud. 

Dirk De Smedt
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Hij ‘heeft wat’ met ronald reagan 
en Pim fortuyn, maar niks met 
premier mark rutte, Bill of Barack 
obama. Is radiocommentator bij de 
NcrV en was redacteur voor HP/
De Tijd. Vandaag is joost Niemöl-
ler een van de drijvende krachten 

achter De Dagelijkse Standaard, 
een onafhankelijke nieuwssite 
die maandelijks 300.000 ‘unie-

ke bezoekers’ telt en genadeloos heilige huisjes 
sloopt: de multiculturele samenleving, allochtone 
criminaliteit, de monarchie, de (vermeende?) kli-
maatopwarming, de Europese Unie. In zijn boek 
‘Het immigratietaboe’ fileert Niemöller met een 
vlijmscherpe pen, feiten en cijfers alle nepargu-
menten van de pro-immigratie-lobby. Wij trokken 
naar Amsterdam voor een boeiend gesprek over de 
kostprijs van de immigratie, demografie en intel-
ligentie, struisvogelpolitiek en mediacensuur.

mijnheer Niemöller, vanwaar de titel van uw 
boek? Wij hebben vaak de indruk dat dit taboe al 
lang gesneuveld is in Nederland…

Ja, dat hoor ik heel vaak. Mensen zeggen dan: ‘Er is 
helemaal geen taboe, we hebben het over niets an-
ders’. Maar dat is niet juist. Er wordt wel heel veel 
gesproken over integratie, maar over immigratie zel-
den of nooit. Geen enkele van de politieke partijen in 
Nederland heeft een duidelijke visie inzake immigra-
tie, met uitzondering van de PVV (Wilders) en - in 
mindere mate - de (liberale) VVD. Sinds de jaren 80 
is het onderwerp enorm geëmotionaliseerd, waardoor 
er eigenlijk geen debat meer mogelijk is. Met mijn 
boek wilde ik het debat aanzwengelen, op basis van 
feiten en wetenschappelijk onderzoek. 

Is het persklimaat in Nederland anders dan in Bel-
gië? minder politiekcorrect, minder consensus-
journalistiek, minder censuur en betutteling?

Daar lijkt het op, maar Nederland is een moeilijk te 
begrijpen land. Omdat er hier een schijn van open-
heid heerst. Nederlanders houden niet van confron-
tatie en voeren dus zelden een debat. Daarom is er 
ook geen echt debat over immigratie. Ik denk dat jul-
lie in België veel vaker de confrontatie aangaan. Dat 
uit zich in harde botsingen en de uitsluiting van het 
Vlaams Blok/Vlaams Belang. Zover wil men het in 

 “Het ergste moet nog komen”
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 “Het ergste moet nog komen”
Nederland niet laten komen. 

Wij hebben geen blad als Elsevier of een website 
als De Dagelijkse Standaard…

Dat klopt. Wij hebben ook ‘Pow-news’ (‘rechtse’ zen-
der). Er is bij ons gelukkig wat ruimte voor andere 
opinies. Ik heb begrepen en ondervonden dat dit in 
de Belgische pers niet zo is. Daar treed je binnen in 
een heel krampachtige wereld: ‘Hier gaan we het niet 
over hebben. Dat mag je niet zeggen.’ 

Er is in pers en politiek heel lang gedacht en ge-
sproken in termen als ‘de multiculturele verrij-
king’. Daar blijft vandaag 
en in uw boek niet veel van 
over…

Die term ‘verrijking’ is zo 
misleidend, boerenbedrog. 
Al die nationaliteiten en cul-
turen bij elkaar, dat lijkt al-
leen maar mooi, in theorie. 
De Amerikaanse politico-
loog Robert Putnam heeft 
dat grondig onderzocht en 
kwam tot de vaststelling dat 
naarmate een samenleving 
meer multicultureel of divers 
is, de sociale cohesie en het 
onderling vertrouwen af-
neemt. Mensen sluiten zich 
af en trekken zich terug in 
hun getto, fysiek en mentaal. 
In Nederland kwam onder-
wijsdeskundige Jaap Dron-
kers na wetenschappelijk on-
derzoek tot de conclusie dat 
meer diversiteit in de klas leidt tot slechtere school-
resultaten. 

Terwijl het officiële dogma luidt:’leve de heilige 
diversiteit’?

Ja, maar in Nederland kan je het begrip ‘multicultu-
rele samenleving’ niet meer uitspreken. Dan neemt 
niemand je nog ernstig.

Bij ons heet het nu ‘interculturaliteit’. En hier en 
daar wordt het woord ‘allochtoon’ geschrapt…

Er worden continu pogingen gedaan om de wer-
kelijkheid te verdoezelen, met nieuwe woorden en 
begrippen. Daaraan zie je ook meteen wat de echte 
taboes zijn.

Het is een beetje orwelliaans…

Absoluut. Dat zijn heel hardnekkige mechanismen. 
Je zou dan denken: die lui die daarmee uitpakken, 
dat zijn toch verstandige mensen. Die zouden toch 
moeten weten dat het zo niet werkt. In Nederland 
hebben wij een verbod op etnische registratie bij de 
politie. Dat is het weghouden van cijfers, het verdoe-
zelen van de realiteit. Puur ondemocratisch, want als 

je de mensen de cijfers niet geeft, kan je er 
ook geen nuchter debat over voeren. 

Er zijn wel wat cijfers. In Nederland 
is wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de economische kostprijs van de 
immigratie. Wat zijn de bevindingen?

Elsevier kwam uit op een totaal bedrag 
van 200 miljard euro. Het commerciële 
onderzoeksbureau Nyfar houdt het op 7,2 
miljard euro per jaar. Maar voor mij zijn 
de cijfers van het Centraal Plan Bureau 
(2003) nog altijd het belangrijkst. Wat 
we daaruit onthouden is dat een niet-wes-
ters allochtoon gezin met twee kinderen, 
over hun hele verblijf de staat ongeveer 
230.000 euro kost. Dat is een behoorlijk 
prijskaartje. 

Valt massa-immigratie te rijmen met 
het concept van een verzorgingsstaat?

Nee, en dat is het essentiële punt. Ik kom 
steeds weer tot de conclusie dat het bestaan van een 
verzorgingsstaat de kern is van wat de natiestaat is. 
Ik ben een grote voorstander van de verzorgingsstaat, 
maar die heeft duidelijk zijn grenzen. 

zou ‘links’ zich dan niet moeten opwerpen als ver-
dediger van die welvaarstaat?

Inderdaad. Je kan niet iedereen laten mee-eten van de 
ruif. De vakbonden waren vroeger fel gekant tegen 
immigratie. En dat is ook heel erg logisch. Want die 
Nederlandse of Belgische vrachtwagenchauffeur heeft 

“Multi-
culturaliteit 

leidt tot de 
afbraak van de 

sociale 
cohesie en

 het onderling 
vertrouwen.”
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gewoon geen werk meer als die Polen blijven komen. 

Tot zover het economische prijskaartje. maar 
maatschappelijk is de kostprijs misschien nog 
hoger: gedwongen huwelijken, eerwraak, hoofd-
doeken en boerka’s, de beknotting van de vrije 
meningsuiting. Waar blijft die fameuze multicul-
turele verrijking? 

Ik zie het ook niet. Naarmate we meer Marokkanen 
naar Nederland halen, wordt Nederland meer Ma-
rokko. Zo simpel is het. Of we 
daar ook blij om moeten zijn, is 
een andere vraag. 

U noemt etniciteit een belang-
rijke factor of zelfs voorspeller 
voor integratiesucces. Waarom 
doen sommige bevolkings-
groepen het goed en andere 
niet?

Huidskleur is niet het probleem. 
De etnische factor is een heel 
heikel punt, het taboe der ta-
boes. Wetenschappers die dat 
soort onderzoek doen worden 
constant uitgescholden - Dr. 
Mengele en meer van dat fraais - 
of bedreigd. Er is een relatie tus-
sen IQ en etniciteit, maar dat is 
een onderwerp waar de politiek 
zich niet aan waagt. Dat is linke 
soep. Terwijl de feiten niet te 
weerleggen zijn. Die IQ-ver-
schillen zijn er gewoon. 

Aziaten doen het hier heel 
goed. Is het ook geen kwes-
tie van mentaliteit?

Natuurlijk, naast het IQ is 
ook de persoonlijkheid van 
groot belang. Werklust, het 
zich houden aan afspraken, 
doorzettingsvermogen, open-
heid en betrouwbaarheid. 
Ook op dat vlak zien we nogal 
wat etnische verschillen. 

Speelt de islam een rol in het 
falende integratieproces?

Als er gekeken wordt naar 
schoolresultaten en integra-
tie, zien we dat moslims het 
vaak erg slecht doen, het slechtst van allemaal. Jaap 
Dronkers wijst daarbij op de verhouding met vrou-
wen, maar ook op de ‘commandostructuur’ die in 

de islam ingebakken zit. Vrije wil, afwijkend denken 
en eigenzinnig optreden worden in de islam gestraft. 
Dat zorgt ervoor dat je een bepaald soort mens krijgt, 
die alleen maar gehoorzaamt. Of anderen dwingt om 
te gehoorzamen. Dat moet in het vrije westen wel tot 
botsingen leiden. 

De vergrijzing wordt vaak gebruikt als argument 
om te pleiten voor nog meer immigratie. Is dat een 
steekhoudend argument?

Neen, en dat is ook berekend. Als je de 
vergrijzing wilt oplossen door immigratie 
kom je tot waanzinnige getallen. In 2100 
zou Nederland dan 109 miljoen inwoners 
moeten tellen. Complete waanzin. Het 
argument gaat niet op. Iedereen vergrijst, 
ook immigranten. Ze vergrijzen ook har-
der als ze zijn geëmigreerd. De gemid-
delde Marokkaanse vrouw in Nederland 
krijgt net zoveel (of weinig) kinderen als 
Nederlandse vrouwen, al na één genera-
tie. Dan moet je dus steeds meer mensen 
laten binnenkomen. Gevaarlijke onzin.

Wat de demografische ontwikkelingen 
betreft, zit u op dezelfde golflengte als 
Thilo Sarrazin (‘Deutschland schafft 
sich ab’). Bloedt Europa langzaam 
dood?

In Nederland en België loopt het aantal 
geboortes terug, maar in Duitsland is de 
situatie stilaan dramatisch. Er zijn steeds 

minder Duitsers. En als er straks geen 
Duitsers meer zijn, of als er meer bui-
tenlanders zijn, verdwijnt Duitsland. En 
daarmee Europa. Het echte probleem is 
niet de vergrijzing maar de ‘ontgroening’. 
We krijgen gewoon te weinig kinderen. 
En om dat aan te pakken heb je andere 
maatregelen nodig, een bevolkingspoli-
tiek. Maar ook dat is taboe.

De slotboodschap van uw boek is niet be-
paald hoopvol: ‘Immigratie is onvermij-
delijk. En het ergste moet nog komen’…

Ik wou dat ik een andere boodschap had, 
maar de feiten zijn wat ze zijn. Ik vrees dat 
er een enorme toevloed van Afrikanen op 
ons afkomt. We gaan de schokgolven van 
de zogenaamde ‘Arabische Lente’ ook voe-
len in de vorm van grote vluchtelingen-
stromen. In het Europees Parlement werd 
onlangs gezegd dat we minstens 60.000 

Syriërs moeten opnemen. Dat soort waanzin houdt 
nooit op. 

“Ik vrees 
dat we 

afstevenen 
op de 

vernietiging 
van het 

Europese 
erfgoed.”

BIo 
jooST NIEmöllEr

Geboren te Haarlem op 25 februari 1957

Nederlands journalist en publicist

Voormalig politiek redacteur van HP/DeTijd

Radiocommentator voor NCRV en NTR

Drijvende kracht achter nieuwssite 

De Dagelijkse Standaard

Auteur van ‘Het Immigratietaboe’ 
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U schreef ooit dat 
de EU massa-immi-
gratie gebruikt om 
de natiestaten te 
ontmantelen. Hoe 
schuldig is de EU in 
heel het immigratie-
verhaal?

Het Verdrag van Lis-
sabon heeft de natio-
nale staten of lidsta-
ten in grote mate de 
mogelijkheid ontno-
men om nog een ei-
gen immigratiebeleid 
te voeren. En dat is 
gegaan zonder enig 
overleg of democrati-
sche inspraak. Dat is 
een echte schande. Ik 
vrees dat we uiteinde-
lijk afstevenen op de 
vernietiging van het 
Europese erfgoed of 
een deel ervan. De EU stelt zich graag 
voor als ‘Europees’, maar het beleid 
is eigenlijk anti-Europees. Het maakt 
Europa kapot. Of ze dat in ‘Brussel’ 
met opzet doen, tja, daar kan je uren-
lang over discussiëren. 

Er is in België en Nederland heel wat 
te doen over die ‘polder’ of ‘papatji-
hadisten’ die naar Syrië trekken om 
er te gaan vechten. Wat is uw me-
ning?

Laat ze maar lekker gaan, zou ik zeggen. Voor mij mogen 
ze daar ook sneuvelen. Als het dat is wat ze willen… 
U schreef: “Ik zou er geen traan om laten. zij naar 
de hemel. Wij er van af.” Er is in Vlaanderen niet één 
journalist die dat zou durven schrijven, laat staan een 
krant die het zou publiceren…

Ja, maar dat is gewoon wat ik erover denk. Eigenlijk is 
dat een probleem voor Syrië en niet ons probleem. Het 
wordt pas óns probleem als ze terugkomen, want dan 
zijn ze wellicht nog verder geradicaliseerd. En getraind. 
De geheime diensten moeten dan hard optreden. 

Daarmee zitten we weer bij het begin van ons gesprek. 
Nederland heeft bij ons de roep van een land waar alles 
gezegd kan worden. Maar jullie hadden ook Pim Fortuyn 
en Theo van Gogh, allebei vermoord omwille van hun 
radde tong en scherpe pen… 

Inderdaad. Dat soort aanslagen heeft België - gelukkig - 
nog niet gehad. Maar die hadden er wel kunnen zijn, met 
Sharia4Belgium. Het zou me ook niet verbazen als dit 
vroeg of laat toch nog gebeurt, want politiek en justitie 

zijn jarenlang veel te laks geweest. Ik denk dat het tot nu 
toe gewoon een kwestie van mazzel (geluk, red.) was…

Bent u als journalist soms bang?

Nee, ik let wel een beetje op. Maar ik schrijf nog altijd wat 
ik denk en wil dat ook blijven doen. Wat me meer stoort 
dan alle dreigmails of scheldpartijen zijn de sociale uitslui-
tingsmechanismen. Dat mensen - zelfs vrienden - plots niet 
meer met je om willen gaan. Omdat je dit of dat hebt ge-
schreven of gezegd. Dat is heel beangstigend.

Bedankt voor dit gesprek. We wensen je nog veel succes, 
moed en volharding. 

lees de volledige versie van het uitgebreide gesprek op www.vlaamsbelang.org 

BIo 
jooST NIEmöllEr

Geboren te Haarlem op 25 februari 1957

Nederlands journalist en publicist

Voormalig politiek redacteur van HP/DeTijd

Radiocommentator voor NCRV en NTR

Drijvende kracht achter nieuwssite 

De Dagelijkse Standaard

Auteur van ‘Het Immigratietaboe’ 

“Een niet-
westers 

allochtoon 
gezin kost 

ons 230.000 
euro. Een 

serieus 
prijs-

kaartje.”
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euRopa(dag): gekaapt dooR de eu
Ter gelegenheid van Europadag 
openden de EU-instellingen be-
gin mei hun deuren voor het pu-
bliek. over heel Europa vonden 
allerlei activiteiten plaats die de 
EU in de schijnwerpers plaats-
ten. opvallend is dat de euro-
kritische stem hierbij angstvallig 
werd geschuwd. Uitzondering op 
de regel was een fraai opiniestuk 
van Gerolf Annemans in Knack 
dat we u zeker niet willen ont-
houden.

Op 9 mei vierden de Europese 
instellingen de zogenaamde ‘Eu-
ropadag’, de dag waarop de EU 
9 mei 1950 herdenkt. Toen legde 
Robert Schuman zijn zogenaamde 
‘Schumanverklaring’ af, de aan-
zet tot de oprichting van de Eu-
ropese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal, de eerste supranationale 
Europese instelling en voorloper 
van de huidige EU. De EU wil 
de Europese burgers opdringen 
dat Europa gelijk staat aan de 
EU, of niet zonder de EU kan. 
 
En dus openden de verschillende 
megalomane EU-instellingen in 
Brussel de deuren voor het pu-
bliek. In een video over de open-
deurdag van vorig jaar werd door 
de commentator (trots) gezegd: 
“Duizenden Europeanen kwa-
men langs en er waren nauwelijks 
sceptici bij.” Verder vertelt de EU-
website: “Elk jaar opnieuw nemen 
duizenden mensen deel aan rond-
leidingen, discussiebijeenkomsten, 
concerten en andere evenementen 
die, ter gelegenheid van die bij-
zondere dag, nog eens duidelijk 
maken hoe belangrijk de EU is.” 
 
Het was op 9 mei dus niet ‘Europ-
adag’, maar ‘EU-dag’. De EU heeft 
Europa en dus ook deze ‘Euro-
padag’ gekaapt en is maar wat blij 
wanneer daarover weinig kritische 
vragen worden gesteld. Ofschoon 
Jean Monnet reeds in 1943 van een 
‘Europese federatie’ sprak, twijfe-

len wij uiteraard niet aan de goede 
intenties van Monnet of Schuman, 
die het voorkomen van oorlog en 
het stimuleren van economische 
groei in Europa voor ogen hadden. 
Wie kan er immers tegenstander 
zijn van een zekere mate van in-
tergouvernementele samenwerking 
om vrede en meer welvaart in het 
mooie Europa te bewerkstelligen?

“EUroPA jA, 
mAASTrIcHT NEE”
 
Het ging echter fundamenteel 
mis in 1992, toen met het Ver-
drag van Maastricht een federaal 
concept werd uitgerold met het 
oog op de invoering van een een-
heidsmunt. Helmut Kohl zei toen: 
“We moeten van de euro een on-
omkeerbaar politiek proces ma-
ken. Mitterrand vindt dat ook. 
Dus daar moeten we zo snel mo-
gelijk aan werken.” Laat het tot u 
doordringen: een onomkeerbaar 
politiek proces. Dat betekent per 
definitie het einde van de demo-
cratie. Het Vlaams Belang hield in 
1992 dan ook een persconferen-
tie: “Europa ja, Maastricht nee.” 
 
In 1999 bevestigde de voorzitter 
van de Eurogroep, Jean-Claude 
Juncker, die ondemocratische 
EU-strategie: “We beslissen iets. 
We brengen dat dan in en wach-
ten enige tijd om te zien wat er 
gebeurt. Volgt er geen misbaar, 
breekt er geen opstand uit - de 
meesten begrijpen toch niet wat er 
is beslist - dan gaan we weer wat 
verder. Stap voor stap tot er geen 
terugkeer meer mogelijk is.” Toen 
de euro werd ingevoerd in 2002 
was Romano Prodi voorzitter van 
de Europese Commissie. Daarover 
zegt hij nu: “De moeilijke momen-
ten waren voorspelbaar. Toen we 
de euro creëerden, was mijn be-
zwaar als econoom (en ik besprak 
dit met Kohl en alle andere staats-
hoofden): hoe kunnen we een ge-
meenschappelijke munt hebben 

zonder gedeelde financiële, eco-
nomische en politieke pijlers? Het 
verstandige antwoord was: voor nu 
hebben we deze sprong voorwaarts 
gemaakt. De rest zal volgen.” Prodi 
zegt letterlijk: “Het was dus dui-
delijk dat deze crisis zou komen.” 
 
Het moge duidelijk zijn: we zijn en 
worden erin geluisd. Een gezamen-
lijke munt kan immers niet overle-
ven zonder politieke of ‘totale’ unie. 
De eurofiele politieke elites wisten 
dat, en derhalve wisten ze ook dat 
de invoering van de euro onver-
mijdelijk zou leiden tot de huidige 
eurocrisis. Op het moment dat de 
eerste eurobiljetten van de druk-
pers rolden, schreef de Nederland-
se econoom Arjo Klamer: “Weldra 
sterft de euro. Munten kunnen 
niet tegen politieke instabiliteit.” 

AANVAl oP DE 
NATIESTAAT
 
Conclusie: de euro is geen lang 
leven beschoren.” In het euro-
kritische boek ‘Europa wankelt’ 
stelt de Duitse econoom Wil-
helm Hankel terecht dat “staat 
en munt zich niet zomaar laten 
scheiden” en noemt hij de euro 
een “crisismunt”. De Nederland-
se jurist en historicus Thierry 
Baudet toont aan dat “de elite 
ons een federaal Europa inzwen-
delt” en dat “de onvermijdelijke 
crisis wordt gebruikt om poli-
tieke eenwording door te druk-
ken.” In zijn gelijknamige boek 
noemt hij de EU en de euro 
een “aanval op de natiestaat.” 
 
De euro schiep dus een econo-
mische realiteit waarin Europese 
(economische) samenwerking - 
waar absoluut niets mis mee is 
- wel móest uitmonden in verre-
gaande Europese (politieke) inte-
gratie - wat iets compleet anders 
is. De EU en de euro zijn verre 
van democratisch tot stand geko-
men. Bovendien kan de EU on-
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mogelijk evolueren naar een po-
litieke of ‘totale’ unie zonder de 
democratie verder te verkrachten. 

EEN GrIEK IS GEEN DEEN
 
Zonder de Europese burgers te 
raadplegen, grijpen de eurofiele 
politieke elites, inclusief de N-VA 
- de eurocrisis aan om in snel tem-
po gestalte te geven aan een ‘Ver-
enigde Staten van Europa’. Europa 
is echter de VS niet, en zo’n Euro-
pese superstaat is dan ook de nega-
tie van essentiële Europese funda-
menten: soevereiniteit en culturele 
verscheidenheid. Een Griek is geen 
Deen; een Nederlander is geen 
Portugees; een Vlaming is geen 
Waal; een Fransman is geen Duit-
ser. En dat is prima, dat is mooi. 
 
De culturele eigenheid - de di-
versiteit - en soevereiniteit heb-
ben Europa mee gemaakt tot het 
prachtige Avondland dat het is 
- we moeten echter bijna zeggen: 
was. Een Europese federatie kan 
niet werken omdat de verschillen 
binnen Europa te groot zijn. Maar 
zonder zo’n Europese superstaat 
kan de euro niet blijven bestaan. 
De euro is dan ook gedoemd om te 
mislukken en moet dus zo snel mo-
gelijk worden ontmanteld. Koste 
wat het kost de munt - kunstmatig 
- in stand houden, kost ons wel-
vaart, democratie en werkt zelfs 
een instabiel Europa in de hand.  

fEEST?
 
Vandaag is Griekeland een twee-
de Weimarrepubliek. De inten-
ties van Schuman en Monnet 
mochten dan wel nastrevens-
waardig zijn, met de euro in de 
ene hand en domme euronatio-
nalistische maakbaarheidsutopie-
en in de andere bewerkstelligt de 
EU precies het omgekeerde. Het 
Vlaams Belang is een pro-Euro-
pese partij, en dus tegen de EU. 
Het is bijzonder cynisch dat de 
EU, die Europa in de verdoeme-
nis stort, vandaag spreekt van 
het ‘Feest van Europa’. Naar 
aanleiding van deze ‘Europ-
adag’ pleit het Vlaams Belang 
dan ook voor, jawel, diversiteit. 
 
Niet voor de diversiteit van de 
eurocraten, die de massa-immi-
gratie bepleiten en aanwenden 
om één grote Europese multikul-
ti-eenheidscultuur te realiseren; 
wél voor de historisch gegroeide 
Europese diversiteit, die heeft ge-
leid tot de typische Europese lap-
pendeken met vrije, soevereine 
en goed samenwerkende naties. 
Van dat Europees lappendeken 
kan, nee móet het onafhankelijke 
Vlaanderen waar wij naar streven 
deel uitmaken. Wie denkt, zoals 
de N-VA, dat méér EU goed is 
voor Vlaanderen, dwaalt: meer 
EU betekent minder Vlaanderen. 
Meer EU betekent dat Vlaan-

deren stelselmatig wordt gede-
gradeerd tot een provincie van 
Europa; meer EU betekent dat 
Vlaanderen naast de melkkoe 
van Wallonië, ook de melkkoe 
van Europa wordt.

EUroPEES EI
 
Heel anders dan het protserige en 
megalomane Ei van Van Rompuy 
dat - heel typisch - nu al bijna de 
helft meer kost dan voorzien (327 
miljoen euro), pleit het Vlaams Be-
lang voor een Europees ei van Co-
lumbus: de moed om terug te keren 
naar de Europese samenwerking van 
voor het Verdrag van Maastricht. 
Naast de ordelijke opdeling van 
België, pleiten wij dus ook - geheel 
consequent - voor een ordelijke 
ontmanteling van de grotere ver-
sie ervan: de EU en de eurozone. 
 
Het Vlaams Belang herbevestigt 
hiermee dat het dé pro-Europese 
partij in Vlaanderen is, en daarom 
ook de enige Vlaamse anti-EU- en 
anti-euro-partij. Het hoeft dan ook 
niet te verwonderen dat PVV-leider 
Geert Wilders mij en mijn partij de 
hand reikt om de nationaalgezinde 
krachten Europees te bundelen. De 
komende maanden en in de aanloop 
naar de Europese verkiezingen van 
2014, zullen wij meer dan ooit onze 
positie daaromtrent duidelijk ma-
ken. Ook en misschien wel vooral in 
Vlaanderen is daar nood aan.
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van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racisme-
bestrijding deed er uiteraard nog een schepje bovenop door 
te verklaren dat “men in Boom de democratie aan het af-
schaffen is.”

BoUrGEoIS 

Alleen het Vlaams Belang kantte zich uitdrukkelijk tegen 
de hetze tegen het Boomse hoofddoekenbesluit. Opvallen-
de kritiek op het besluit was er overigens ook van Vlaams 
minister Geert Bourgeois (N-VA), die niet alleen bevoegd 
is voor Integratie, maar ook voor Binnenlands Bestuur en 
als dusdanig toezicht houdt op de gemeenten.  Geconfron-
teerd met de enorme druk en een boze telefoon van zijn 
eigen partijvoorzitter Bart De Wever kondigde de Boomse 
burgemeester Jeroen Baert (N-VA) op 25 april moegetergd 
aan dat het hoofddoekverbod alsnog geschrapt zou worden. 

In het Vlaams Parlement haalde Filip Dewinter scherp 
uit naar Vlaams minister Bourgeois die door druk uit te 
oefenen op Boom geen respect betoonde voor de lokale 
gemeentelijke autonomie. Bourgeois hield echter voet bij 
stuk en noemde het verbod “strijdig met de vrijheid van 
meningsuiting.” Hij liet ook weten dat het gedaan moest 
zijn met “het stigmatiseren van de islam.” Filip Dewinter 
antwoordde dat “als de islam gediaboliseerd wordt, dit in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de islam zelf.”

Kloof

Filip Dewinter laat er geen twijfel over bestaan waarom een 
hoofddoekverbod ook in de  gemeenteraad een goede zaak 
is: “De hoofddoek is het symbool bij uitstek van de minder-
waardige positie van de vrouw binnen de islam. Het is dan 
ook onaanvaardbaar dat vrouwen in democratisch verkozen 
raden de hen opgedrongen hoofddoek ostentatief dragen en 
aldus de vrouwonvriendelijke voorschriften van de islam, 
die strijdig zijn met de gelijkheid van man en vrouw, pro-
moten.”

De ganse polemiek betreffende het Boomse hoofddoek-
verbod toont andermaal aan hoe groot de kloof tussen het 
volk, inclusief de lokale verkozenen, en het politieke esta-
blishment wel is. Terwijl de lokale gemeenteraadsleden een 
hoofddoekverbod een goede zaak vinden, is een dergelijk 
verbod absoluut onaanvaardbaar voor de nationale partij-
hoofdkwartieren van CD&V, N-VA en Open VLD.  Ter-
wijl de gewone Vlaming vaststelt dat de islam een bedrei-
ging vormt voor onze vrije samenleving, sluiten de politieke 
partijen hiervoor de ogen en werken ze de islamisering door 
hun beleid verder in de hand.

Wim Van osselaer

hetze tegen hoofddoekveRbod 
Toen de gemeenteraadsleden van 
Boom enkele aanpassingen aan de 
deontologische code van de gemeen-
teraad goedkeurden, wisten ze al-
licht nog niet welke storm ze zouden 
veroorzaken.  

Het Boomse gemeentebestuur  
(CD&V, N-VA en Open VLD) nam 
in de deontologische code een eerder 
Vlaams Belang-voorstel over dat voor-
ziet in een verbod op het dragen van 
religieuze symbolen in de gemeente-
raad. Boom telt heel wat moslims in 
zijn bevolking en is bekend als uitvals-
basis van Sharia4Belgium-leider Fouad 
Belkacem. Het verbod was het gevolg 
van het feit dat een Booms gemeen-
teraadslid - Nihad Taouil van opposi-
tiepartij Boom één (de Boomse SP.a) 
- gehoofddoekt haar eed had afgelegd. 
Pittig detail: Taouil is maatschappelijk 
assistente bij het Antwerpse OCMW. 
Daar draagt ze haar hoofddoek niet. 

Enkele dagen na de goedkeuring start-
te de hetze: daartoe opgejaagd door de 
pers distantieerden de nationale voor-
zitters van CD&V, N-VA  en Open 
VLD zich in scherpe bewoordingen 
van het Boomse verbod. Boom één en 
de lokale afdeling van Groen kondig-
den zelfs aan klacht te zullen indienen. 
De provinciegouverneur Cathy Berx 
(CD&V) liet dan weer weten de regle-
mentsbepaling te zullen onderzoeken 
op zijn wettelijkheid. Jozef De Witte 
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“Als de regering zo begaan is met de nale-
ving van haar regeltjes tegen discriminatie, 
waarom is ze dan te laks om de naleving van 
de taalwetten af te dwingen?” vraagt senator 
Bart Laeremans zich af. Ook die hebben met 
discriminatie te maken en ze worden mas-
saal ontdoken, in het bijzonder in Brusselse 
ziekenhuizen. Maar dat heeft duidelijk niet 
dezelfde prioriteit. Verder deelt Laeremans 
de mening van Unizo en het NSZ. In een 
goeddraaiende economie moet men enige vrij-
heid laten aan werkgevers. Hun taak is niet 
een ideale mix van de samenleving te maken. 
Solliciteren en aanwerven, heeft te maken 
met vertrouwen en dat is subjectief. Quota 
zijn in dit verband verkeerd. Het dwangma-
tige van het socialisme heeft in het verleden 
enkel tot ongelukken geleid.

Begin deze maand lanceerde minister van 
Werk Monica De Coninck (SP.a) een voorstel 
om het ‘anoniem solliciteren’ te stimuleren. 
Deze anonieme sollicitaties bestaan erin dat 
bedrijven bij aanwerving niet meer fysiek in 

contact kunnen komen met de sollicitant en 
dus geen rekening meer mogen houden met 
de naam, geslacht, leeftijd of achtergrond 
van de sollicitant. Dat zou vrouwen, oude-

ren, jongeren, gehandicapten en immigranten 
betere kansen moeten bieden op de arbeids-

markt.  Zowel Unizo als het Nationaal Syn-
dicaat van Zelfstandigen (NSZ) liet al weten 

zich hiertegen te verzetten omdat de maatre-
gel een zoveelste rondje ‘bedrijven pesten’ is. 

In de praktijk zal anoniem solliciteren alleen 
leiden tot langere sollicitatieprocedures.

© Guy Goossens
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le peuple d’aboRd !
Traditioneel houdt ook de franse nationalistische partij front 
National een manifestatie op 1 mei. Enkele VBj’ers trokken 
naar de franse hoofdstad Parijs

Enerzijds met pijn in het hart, daar er op hetzelfde moment een 
activiteit van de eigen partij doorging in Genk, maar anderzijds 
toch ook vol goesting. Duizenden militanten en kaderleden van 
het FN marcheerden door de straten richting de Place de l’Opéra, 
alwaar de immer strijdlustige leidster haar toespraak zou geven. 
Van alle hoeken van Frankrijk kwamen ze: Normandië, Bretagne, 
Frans-Vlaanderen, noem maar op… 

mArINE PréSIDENTE!

De lange wachttijd alvorens de toespraak van Marine Le Pen van 
start ging, verdween in het niets wanneer de aanwezigen massaal 
“Marine présidente!” scandeerden. Vervolgens namen eerst alle 
kaderleden van het FN plaats op het podium. Zowel oud-strij-
ders Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch als de jonge Marion-
Maréchal Le Pen werden op een daverend applaus getrakteerd. 
Toen het eindelijk de beurt was aan Marine Le Pen, ging alles in 
crescendo. Ze ging al snel van start met haar toespraak, die uit-
eindelijk voor de volle vijftig minuten van begin tot einde onze 
aandacht wist vast te houden. 

lE PEUPlE D’ABorD!

Le Pen schoot met scherp. “Le peuple d’abord!” (het volk eerst!) 
stond er in koeien van letters op het podium geschreven en Marine 
Le Pen toonde dat ze het meende ook. Het grootkapitaal, de Eu-
ropese Unie, oud-president Sarkozy, huidig president Hollande… 
allemaal moesten ze er aan geloven. Ze ging van start met de harde 
vaststelling dat het chaotische, duistere tijden zijn voor Frankrijk. 
Dit zou het gevolg zijn van de leugens die de Fransen zijn wijs-
gemaakt zowel door de linkse als de rechtse traditionele partijen, 
allemaal sokkendragers van het ultraliberalisme. Frankrijk wordt 
beheerst door Berlijn en de EU, die Frankrijk elke soevereiniteit 
ontnomen hebben. 

NIET lINKS, NIET rEcHTS

“Wij zijn noch links, noch rechts. Wij zijn de stem van het volk 
tegen de leugenachtige machthebbers!” Ze beschuldigde de elites 
van het minachten van de mensen. “De slechtste president (Sarko-
zy) werd opgevolgd door een volgende slechtste president (Hollan-

de)”, liet ze optekenen. Er verandert 
dus nooit iets. Gelijk welke president 
er aan de macht komt, de uitverkoop 
aan de EU, de toenemende vervreem-
ding en onveiligheid als gevolg van 
de ongebreidelde immigratie en de 
leugenachtigheid ten opzichte van de 
Franse bevolking: het stopt ondanks 
grote beloftes nooit. 

BlIjVEN VolHArDEN!

Maar er is hoop: “De ideeënstrijd heb-
ben we reeds gewonnen. Getuige daar-
van de grootschalige opkomst vandaag 
en het recordaantal nieuwe leden die 
we het voorbije jaar hebben bijgewon-
nen. Het Franse volk verdient beter. 
Blijf volhouden. Ik weet dat er nog 
moeilijke tijden op komst zijn, maar 
blijf volharden!” Misschien is er wel 
licht aan het eind van de tunnel…

Nadien werden de contacten met FNJ, 
de jongerenafdeling van het Front Na-
tional, aangehaald. Voorzitter Julien 
Rochedy verzekerde ons ook dat we 
ons zeer binnenkort aan een nieuwe 
uitnodiging voor Parijs mogen ver-
wachten. Na de strijdbare meeting die 
we vandaag mochten meemaken, zul-
len we daar dan ook graag op in gaan!

Bob De Brabandere
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de dooRbRaak van de ‘clowns’
recente lokale verkiezingen 
zorgden in Groot-Brittannië 
voor een politieke aardverschui-
ving. Enige en grote overwinnaar 
was de United Kingdom Inde-
pendence Party van Nigel farage.

Begin vorige maand vonden in ze-
venentwintig Engelse graafschap-
pen en acht districten verkiezingen 
plaats. Die draaiden uit op een 
klinkende overwinning voor de 
United Kingdom Independence 
Party (UKIP). De partij van het 
ondertussen wel bekende Europar-
lementslid Nigel Farage veroverde 
in één klap zo’n kwart van de stem-
men. Daarmee forceerde de UKIP 
- onlangs door de conservatieve 
Britse minister Kenneth Clarke 
nog smalend “een bende clowns” 
genoemd - haar grote doorbraak 
en groeide zij uit tot een politieke 
factor waarmee rekening zal moe-
ten worden gehouden.

PolITIEKE fAcTor

Met haar historische overwinning 
bevindt de UKIP zich bovendien 
in een schitterende uitgangspositie 
voor de Europese verkiezingen van 

volgend jaar. Dan hoopt de partij 
groter te worden dan de regerende 
conservatieve partij (Tories) van 
zetelend premier Cameron, wat 
een niet te onderschatten psycho-
logisch effect zou hebben. Hoe de 

electorale dobbelstenen morgen 
ook mogen rollen, feit is dat de 
UKIP vandaag reeds weegt op de 
Britse politiek.

Met de hete adem van de UKIP in 
de nek, beloofde Cameron eerder 
reeds de ongebreidelde immigra-
tie naar het Verenigd Koninkrijk 
aan banden te zullen leggen. Ook 
de plotse bereidheid van de Britse 
eerste minister om het EU-debat 
in zijn land te openen en ter zake 
zelfs een referendum aan te kon-
digen, kadert in de pogingen van 
de Tories om de lastige concurrent 
op rechts de wind uit de zeilen te 
nemen. De opmars van de UKIP 
zorgde er ondertussen ook voor dat 
de eurokritische en rechtse vleu-
gel binnen de conservatieve partij 
zich is gaan roeren. Vorige maand 
stemden zelfs een honderdtal Tory-
parlementsleden tegen de beleids-
verklaring van hun eigen premier 

met de boodschap dat het aange-
kondigde referendum niet alleen 
een vage belofte mag blijven, maar 
wettelijk moet worden verankerd.

NAGElS mET KoPPEN

Men hoeft het uiteraard niet altijd 
eens te zijn met alle standpunten 
van Farage, maar men kan er niet 
omheen dat hij dikwijls nagels met 
koppen slaat. Dat geldt uiteraard 
voor zijn oppositie tegen het ultra 
liberale, lakse immigratiebeleid in 
zijn land. Maar het geldt al even-
zeer voor zijn standpunt waarmee 
hij bekendheid verwierf, met name 
zijn verzet tegen een alles betut-
telende EU. Wie durft hem ove-
rigens openlijk tegen te spreken 
wanneer hij stelt dat de politiek 
in zijn land niet moet worden be-
paald in Brusselse cenakels maar in 
het Londense parlement? 

Wellicht minder bekend is dat Fa-
rage ook over België onomwonden 
zegt waar het op staat. Zo stelde hij 
eind vorig jaar in een interview met 
’t Pallieterke (05.12.2012) dat ie-
dereen weet “dat de koppeling van 
twee naties in één politiek bestel 
een flop is.” Om er meteen in alle 
duidelijkheid aan toe te voegen: 
”Ik sta positief tegenover de onaf-
hankelijkheid van Vlaanderen.” 

Alles bij elkaar reden genoeg dus 
voor het Vlaams Belang om Farage 
en zijn UKIP met hun recente ver-
kiezingsoverwinning te feliciteren. 

Dirk De Smedt
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TErUGBlIK

vooR eenheId, Recht en vRIjheId
op 17 juni 1953 brak in de DDr 
een volksopstand uit. Het was de 
eerste naoorlogse rebellie tegen 
de communistische dictatuur. 
ook zestig jaar later een dag om 
trots op te zijn.

Op 8 mei 1945 beleefde Duitsland 
zijn ‘uur nul’. Door de onvoor-
waardelijke capitulatie was in Mid-
den-Europa een machtsvacuüm 
ontstaan dat door de overwinnaars 
werd ingevuld. Duitsland werd, 
net zoals zijn hoofdstad Berlijn, in 
vier bezettingszones verdeeld. 

DUITSE DElING

Het einde van de Tweede Wereld-
oorlog luidde meteen het begin 
van de ‘Koude Oorlog’ in. Het 
duurde niet lang voor duidelijk 
werd dat de Sovjets in de door hen 
bezette gebieden een heel eigen in-
vulling gaven aan het nagestreefde 
“herstel van de democratie.” In 
heel Oost-Europa werden com-
munistische regimes geïnstalleerd 
die trouw waren aan Moskou en 
volgens dezelfde repressieve me-
thodes opereerden als in de Sovjet-
Unie. De brutale communistische 
machtsgreep in het toenmalige 
Tsjecho-Slowakije (1948) deed de 
westelijke geallieerden (Frankrijk, 
Groot-Brittannië en de VS) beslui-
ten hun bezettingszones samen te 
voegen tot een economische en po-
litieke eenheid. Zo zag op 23 mei 
1949 de West-Duitse staat (Bun-
desrepublik Deutschland, BRD) 
het levenslicht. In de Sovjetzone 
werd later dat jaar de Deutsche 
Demokratische Republik (DDR) 
boven de doopvont gehouden. De 
Duitse deling was een feit. 

Terwijl West-Duitsland zich ont-
wikkelde tot een “prille democra-
tie” en met het ‘Wirtschaftswun-
der’ langzaam maar zeker uit het 
economische dal klom, bleef de 

DDR een economische woestenij, 
geregeerd door de almachtige com-
munistische SED (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands).

DE Bom BArST

Het ongenoegen in de Sovjetzone 
was groot en in juni 1953 barstte 
de bom. Na een zoveelste gecontes-
teerde maatregel van het SED-po-
litbureau (een feitelijke loonsverla-
ging van 10 procent) legden op 16 
juni enkele honderden bouwvak-

kers spontaan het werk neer. Toen 
ze optrokken naar de regeringsge-
bouwen om er hun ongenoegen 
kenbaar te maken, sloten zich dui-
zenden anderen bij hen aan. Wat 
als arbeidersprotest begon, groeide 
in nauwelijks enkele uren uit tot 
een politieke massabeweging. Een 
dag later, op 17 juni 1953, werd 
door zo’n miljoen mensen in meer 
dan vijfhonderd steden gedemon-
streerd. De betogers die opstapten 
onder Duitse vlaggen, scandeerden 
leuzen tegen de communistische 
machthebbers en de Sovjetbezetter, 
en voor de vrijlating van de politie-
ke gevangenen, vrije verkiezingen 
en Duitse eenheid. Voor “Einigkeit 
und Recht und Freiheit”, zoals het 
in het Duitse volkslied zo treffend 
klinkt.  

STENEN TEGEN TANKS

Het SED-apparaat, absoluut niet 
opgewassen tegen deze volksop-
stand, bevond zich in staat van 
ontbinding. In een poging om 
hun bankroete regime te redden, 
waren de communistische macht-
hebbers niet te beroerd de hulp 
van de Sovjettroepen in te roepen. 

Stenen tegen tanks. 
Een ongelijke 

strijd.
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Die liet overigens niet lang op zich 
wachten. In de namiddag van 17 
juni rolden in verschillende Duit-
se steden Russische T 34-tanks 
de straat op om de “fascistische 
putsch”, zoals de volksopstand 
door de DDR-machthebbers werd 
betiteld, in bloed te smoren. Op tal 
van plaatsen speelden zich drama-
tische taferelen af. Op een foto die 
letterlijk geschiedenis maakte - één 
beeld zegt meer dan duizend woor-
den - zag de wereld hoe twee jonge 
Duitsers met de moed der vertwij-
feling de staalkolossen met stenen 
bekogelden. Het werd een strijd 

van David tegen Goliath. Maar 
de Bijbelse geschiedenis herhaalde 
zich niet: op 17 juni 1953 won 
Goliath. Meer dan honderd Duit-
sers betaalden hun moed met hun 
leven. Nog eens 25.000 werden ge-
arresteerd en niet zelden tot zware 
gevangenisstraffen veroordeeld.

mUUr DEr ScHANDE

Vrije verkiezingen kwamen er uier-
aard niet, en dus stemde het volk 
met zijn voeten. Alleen al in 1953 
ontvluchtten meer dan 300.000 
Duisters het socialistische arbei-
dersparadijs. Geconfronteerd met 
een niet aflatende uittocht sloten 
de DDR-machthebbers de grenzen 
met West-Duitsland hermetisch 
af. Het sluitstuk vormde de bouw 
van de Berlijnse muur in 1961. 
Deze ‘Muur der schande’, die door 
de DDR-potentaten cynisch werd 
omgedoopt tot “verdedigingswal 

tegen het fascisme”, sneed door 
straten, huizen, ramen en vooral 
ook door levens. Wie ooit het ge-
deelde Berlijn bezocht, zal de beel-
den niet snel vergeten: beton, prik-
keldraad, wachttorens en kruisjes 
voor mensen die hun vluchtpoging 
met hun leven hadden betaald.

36 jAAr lATEr

Het zou duren tot het jaar waarin 
het DDR-regime zijn veertigste 
verjaardag vierde, vooraleer het 
gehate bouwwerk naar de geschie-
denisboeken werd verwezen. In 
1989, zesendertig jaar na de eerste 
volksopstand, trok het Duitse volk 
uit de ‘Ostzone’ opnieuw massaal 
de straat op voor eenheid, recht 
en vrijheid. In de eerste dagen van 
november, toen het protest een 
hoogtepunt bereikte, demonstreer-
den alleen al in Berlijn één mil-
joen mensen. In Leipzig waren het 
er 500.000. Op 9 november viel 
de Muur - ook letterlijk. Die dag 
maakten  jubelende massa’s komaf 
met het communistische regime 
en de Duitse deling. Kortom: op 
9 november 1989 werd volbracht 
wat op 17 juni 1953 mislukte. 

EEN DAG om TroTS 
oP TE zIjN

De betekenis van 17 juni 1953 kan 
maar moeilijk worden onderschat. 
Het was de eerste volksopstand 
tegen de communistische tirannie 
in het naoorlogse Europa. Andere 
opstanden, zoals die in Hongarije 
(1956), de Praagse Lente (1968) en 
in Polen (1980/1981) volgden la-
ter. Deze dag blijft dan ook een van 
de grootste uit de Duitse geschie-
denis. Een dag om trots op te zijn. 
Niet alleen voor de Duitsers, maar 
voor iedere Europeaan die recht en 
vrijheid hoog in het vaandel voert.

Dirk De Smedt

jonge arbeiders demonstreren onder de Duitse vlag 
voor eenheid, recht en vrijheid.
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Vocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

A L G E M E N E 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW hUIS, MIJN ZORG

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

Maurizio 
CONFECTIEKLEDIJ VOOR HEREN

dienst na verkoop voor herstellingen en 
aanpassingen van kledij 
open van 10 tot 19u.
Leuvensesteenweg 4 • 1210 Brussel
Telefoon en fax: 02 230 90 53
e-post: maurizio@pro.tiscali.be
website: www.maurizio.be
BTW BE 0806 781 761

10% KORTING
BIJ HET TONEN VAN 
DEZE ADVERTENTIE
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konInklIjke kommeR en kwel
Door Nerdom

De oude koning van het land met de twee snelheden keek alweer aan tegen een dag die het hem weer zwaar te moede 
zou maken. Het was immers weer ‘de dag van de grote komedie’ en terwijl hij wanhopig naar de hemel keek, zag hij 
al de blinkende schoentjes en de rode vlinderdas van zijn eerste minister die met een brede glimlach, zo tot min of meer 
achter de oren, zijn opwachting zou maken in ‘le grand salon’. Hij wreef even in zijn ogen om er zich van te vergewis-
sen dat het nog zo ver niet was, dat hij nog een uurtje of twee te gaan had alvorens hij dat gezeur weer zou moeten 
ondergaan. Lijdzaam en met weerzin. Maar het mocht niet opvallen. En dat was zonder meer de zwaarste klus. 
 
Gelukkig is er ‘zijn madam’ die in haar moedertaal - de enige taal die ze min of meer correct spreekt - bij het begin van 
de ontvangst in de antichambre altijd de eerste minister wat onderhoudt en keuvelt over koetjes, kalfj es, bijkomstighe-
den en andere banaliteiten, maar ook over Italië, een land dat de landvoogd alleen kent van er op reis te gaan. Wat zij 

daar in sneltrein-Italiaans aan mekaar stonden te vertellen, interesseerde hem niet. De oude 
koning was al blij dat hij niet voor deze intro moest zorgen.

Hij had dus nog wat tijd om languit in zijn zetel te hangen en wat te zappen op de 
televisie. Een partijtje tele-poker kon hij wel pruimen. Het deed hem altijd spontaan en 
onwillekeurig denken aan regeringsonderhandelingen.

Tussendoor fl itste het hem door het hoofd waarover de premier het vandaag alweer 
zou kunnen hebben. De begroting met haar ondertussen legendarische tekorten? Ge-

krakeel tussen de Vlaamse en de Franstalige partijen over van alles en nog wat? Slecht 
nieuws over opiniepeilingen waarin beide Vlaams-nationale partijen bijna of meer dan 
de helft van de stemmen in Vlaanderen zouden halen? Voorstellen om de koninklijke 
dotaties af te romen? De staatshervorming die alsmaar stokt en waar geen mens nog aan 
uit kan? Het was om moedeloos van te worden. Zeker als de landvoogd hem daarbij 
altijd probeerde op te monteren met zegebulletins als: hoe ondanks alles de sfeer in de 
regering goed is en dat de eenheid van het land nog niet in gevaar is zolang hij de klus 
mag blijven klaren. 

Twee uur later was het dan zover. Voor de spiegel had hij nog even door zijn uitge-
dunde haardos gestreken en een haar uit zijn neus geknipt, want dat jeukte onbarm-
hartig en hij wilde verkeerd te begrijpen ‘snuiten trekken’ vermijden. In de grote 

ontvangstzaal stond hij ondertussen al te wachten. Het leek wel een déjà-vu. De 
goesting van de oude koning was al meteen over. 

Gelukkig heeft het land nog een geheim wapen: Philippe, de man die koning 
wil worden. En rap. Want dan wordt álles anders.
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VUl IN EN WIN.
zWEEDSE PUzzEl

WINNAArS 
VorIGE mAAND:

Katelijne Dierick Hofstade
Kris cockuyt Tielt

André roose Knesselare
Katrijn cammermans Hamme
Bernardus Delarbre, Beverlo

oplossIng voRIge maand: 
KEGElBAAN

stuuR uw oplossIng 
vooR 17 junI 

met veRmeldIng van 
naam en adRes 

naaR 
vlaams belang-RedactIe 
• MADOUPLEIN 8 BUS 9 • 

1210 bRussel of 
puzzel@vlaamsbelang.oRg

C
onform

 de wetgeving van 8 decem
ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

 kunt ons steeds kosteloos 
laten weten dat u geen verder contact wenst. D

it kan per brief naar V
laam

s Belang, M
adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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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.
HoBoKEN. ontbijtbuffet in Den Nie-
ven Hertog, Oudestr. 120 van 10.30 tot 
13u. Inl.: G. Eggermont, 0495/52.69.73.
GrImBErGEN. ontbijtgesprek met 
J. Van Hauthem in parochiezaal, Zeven-
sterre 9, Beigem om 10u. Inl.: J. Laere-
mans, 02/269.00.73.

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.

VrIjDAG 21 jUNI
ScHoTEN. Stand op de jaarlijkse bra-
derij, Paalstraat 69, van 10 tot 22u. Inl.: 
P. Bouciqué, 0486/76.07.65.

zATErDAG 22 jUNI
DUffEl. Afdelingsetentje in Taverne 
De Warande, Kapelstr. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60. 
ScHoTEN. Stand op de jaarlijkse bra-
derij, Paalstraat 69, van 10 tot 22u. Inl.: 
P. Bouciqué, 0486/76.07.65.
ANDErlEcHT. Breughelfestijn in 
zaal Concordia, d’Aumalestr. 11 van 12 
tot 16u. Inl.: Regiosecr., 02/219.34.67.
morTSEl. Spaghetti-avond met R. De 
Bont in zaal ‘t Parkske, Edegemsestr. 26 
om 18u. Inl.: VB Mortsel, 03/449.74.82.

zoNDAG 23 jUNI
ScHoTEN. Stand op de jaarlijkse bra-
derij, Paalstraat 69, van 10 tot 22u. Inl.: 
P. Bouciqué, 0486/76.07.65.

VrIjDAG 28 jUNI
ANTWErPEN. joris Van Hauthem 
maakt ballekes met krieken op de wijze 
van het pajottenland in OCJVM, Van 
Maerlantstr. 14 om 13u. Inl.: A. Cley-
mans, 03/231.08.45.

zATErDAG 29 jUNI
lIEr. zomerbraai aan Visput Moed 
en Geduld, Aarschotsestwg. (inrit via 
kruispunt met Ring) om 18u. Org.: VB 
Lier-Koningshooikt. Inl.: M. Taelman, 
0475/79.91.38.
zEDElGEm. Tuinfeest met G. An-
nemans ten tuine van fam. Spinnewyn-
Sneppe, Torhoutsestwg. 115, Loppem 
om 18u. Inl.: D. Sneppe, 0496/08.29.34.

zoNDAG 30 jUNI
loVENDEGEm. Eetfestijn in polyva-
lente zaal Gemeentelijk Sportcomplex, 
Sportstr. 24 van 11.30 tot 16u. Org.: 
VB Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88. 

WUUSTWEzEl. country- en wes-
ternnamiddag met F. Dewinter in El 
Paso, Kalmthoutsestwg. 243 om 12u. 
Inl.: L. De Fruytier, 0473/56.04.55.

zATErDAG 6 jUlI
DIlBEEK . 11 julibraai in Castel-
hof, Molenstr. 102, St-Martens-Bode-
gem om 11.30u. Inl.: D. Van Lierde, 
0485/69.31.66.
lEoPolDSBUrG. Barbecue in Pa-
rochiezaal, Beringsestwg. 15, Heppen 
van 14 tot 20u. Org.: VB Leopoldsburg-
Heppen. Inl.: L. Coninx, 011/34.65.82.

VrIjDAG 12 jUlI
STEKENE. 11 juliherdenking met F. 
Wymeersch aan Centraal kerkhof Ste-
kene, Frans Van Brusselstr. om 11u. Inl.: 
G. Geens, 0499/21.36.71.

zoNDAG 21 jUlI
ANTWErPEN. Vlaamse frietjes in 
OCJVM, Van Maerlantstr. 14 om 11u. 
Inl.: A. Cleymans, 03/231.08.45.

VrIjDAG 26 jUlI
ANTWErPEN. Paella van chef Albrecht 
in OCJVM, Van Maerlantstr. 14 om 
13u. Inl.: A. Cleymans, 03/231.08.45.

zoNDAG 11 AUGUSTUS
VEUrNE. Varkentje aan het spit + 
optreden Tempeliers met P. Logghe in 
Hoeve De Riethalm, Pompstr. 1, Hou-
tem om 12.30u. Org.: VB Westkust. Inl.: 
H. Vandenberghe, 0486/45.00.78.

zATErDAG 24 AUGUSTUS
lANAKEN. Barbecue met A. Pont-
hier in zaal New Chevaljee, Koning 
Albertlaan 47 om 17u. Inl.: L. Joosten, 
0476/36.37.93.

Aankondigingen voor het JULInummer dienen via uw regio-
secretariaat doorgegeven te worden vóór 17 JUNI.kalendeR

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 Meer info: 03/216.92.13
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Meer informatie is te verkrijgen via het nationaal secretariaat van VBJ, 
op het nummer 02/219 27 28 of via info@vbj.org.

ZOMERUNIVERSITEIT.VBJ.ORG

De Vlaams Belang Jongeren bereiden zich volop voor 
op dé activiteit van het jaar: de Zomeruniversiteit. Dit jaar 

gaan we naar het prachtige Comomeer in Padanië (Italië)!

Naar aloude gewoonte is de Zomeruniversiteit een uitermate 
boeiende en leerrijke vormingsweek met  praktische en theoreti-

sche sessies. Bovendien kan je kennismaken met (inter)nationale par-
tijkopstukken zoals o.a. Dewinter, Annemans en Borghezio. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning en 
verkenning van deze adembenemende streek.

De Zomeruniversiteit gaat door van zaterdag 20 t.e.m. zondag 28 juli. Studenten en werkzoekenden betalen 
295 euro; werkenden 345 euro. Alle verplaatsingen, maaltijden, excursies en overnachtingen zijn in deze 
prijs inbegrepen! Inschrijven kan door het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer BE16 7512 0169 
5574 met vermelding ‘Zomeruniversiteit’, naam en voornaam.

OPGELET: Gezien de unieke locatie is het aantal plaatsen beperkt. 
Wil je er ook graag bij zijn, wacht dan niet te lang en schrijf spoedig in!

SlE
chTS 

10 

plaaTSE
N VRIJ!
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