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Inhoud

BHV: bedrog bewezen
Bij de ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement BHV gebeurde de verdeling van
de rechters over de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken op basis van een forfaitaire
20N/80F-verdeelsleutel. Onze partij maakte
meteen duidelijk dat bij de onderhandelingen
foute cijfers waren gebruikt en er meer dan 20
procent Nederlandstalige rechters nodig waren.
Maar de Franstaligen wilden geen letter meer
veranderen aan het akkoord en de hoeders van
de staatshervorming bleven traditioneel doof
voor elke kritiek.

4
Actua kort
6
Staatshervorming
8
Onderwijs
11
verBrusseling gaat door

Staatssecretaris Verherstraeten pareerde de kritiek door te verwijzen naar een werklastmeting
bij de Brusselse rechtbanken. Het advieskantoor KPMG kreeg van de minister van Justitie
de opdracht om die objectieve meting te doen
en was begin juli klaar met zijn rapporten. Turtelboom gaf de resultaten niet vrij, ook niet op
vraag van senator Bart Laeremans op 18 juli.
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Begin augustus lekten de rapporten van
KPMG uit. De resultaten stemmen overeen
met de kaders zoals deze vóór de BHV-hervorming bestonden: 1/3 Nederlandstalige magistraten bij de arbeidsrechtbank en 29 procent
bij eerste aanleg. Hiermee is bewezen dat het
Vlaams Belang het met zijn analyses en protest
van in het begin bij het rechte eind had en dat
de hervorming geïnspireerd werd door bedrog.
Wetens en willens werden op basis van de valse
20/80-regeling 276 nieuwe Franstalige magistraten en griffiers aangesteld en werd de job van
221 Nederlandstaligen in uitdoving gezet.

24
Uitgeverij Egmont
26
Terugblik
29
Nerdom
31
Kalender

De Vlaamse onderhandelaars verkochten het
schaamteloos als een overwinning en noemden
het BHV-akkoord “historisch”. Dat is het ook:
historisch crimineel. Geen van de acht onderhandelende partijen was bereid om over de
resultaten van KPMG in een daaraan gewijde
Terzake-uitzending te debatteren...
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Met Vlaamse onderhandelaars die de Franstaligen - die zelfs de berekeningen van KPMG al
in twijfel trekken - niet durven bruskeren en
met een N-VA die de staatshervorming in de
Vlaamse regering loyaal uitvoert en geen enkel
belangenconflict daarover steunt, maken we
ons weinig illusies dat de beloofde bijsturing
er zal komen...
Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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De stapsgewijze
methode
De kiesgerechtigde Vlamingen zouden volgend
jaar naar verluidt voor een ingewikkelde en
moeilijke keuze staan. Maar zo ingewikkeld of
moeilijk is volgens mij die keuze nu ook weer
niet. Ik suggereer volgende eenvoudige en stapsgewijze methode te gebruiken om tot een goed afgewogen oordeel te komen.
Ten eerste: de Kamer en de Senaat. Daar moet u het
systeem-Di Rupo beoordelen. Als u het systeem-Di Rupo
om een of andere reden uw stem niet waard acht, dan kan u als Vlaming
best niet stemmen voor de Vlaamse coalitiepartners van Di Rupo zijnde:
CD&V, SP.a en Open Vld. U stemt dan ook best niet voor Groen, want
zij hielpen het systeem in het zadel door hun hulp bij de ‘staatshervorming’. Zonder de groenen had Di Rupo niet kunnen starten en dus zijn de
groenen medeverantwoordelijk voor alles waar de Vlaming de pest aan
heeft: belastingverhogingen, flauwe aanpak van immigratie en criminaliteit, asociale maatregelen enz.
Ten tweede: het Europees Parlement. U moet dan het regime van Herman
van Rompuy en Manuel Barroso beoordelen. Als u tevreden was over wat
ze uitspookten dan kan u in Vlaanderen met een gerust hart voor zowat
alle partijen stemmen, want ondanks alles: geen van hen stelt het systeem
van de euro en Europese Unie in vraag en de meesten willen integendeel
verder evolueren naar een Europese eenheidsstaat.

De veiligste keuze is als
vanouds Vlaams Belang.

En dan tot slot: het Vlaams Parlement. U moet dan de regering van Kris
Peeters beoordelen. Peeters en co zijn bevoegd en dus verantwoordelijk
voor nogal wat zaken die de Vlaamse ergernis opwekken. De wachtlijsten
in de gehandicaptenzorg, een taks op echtscheidingen, het subsidiëren
van moskeeën, de problematiek van de RVT’s. Belastingen werden systematisch verhoogd, te beginnen met de afschaffing van de jobkorting.
Denk verder maar aan de autobelasting en de onroerende voorheffing.
Ook werden veel van de gedane beloften deskundig vijf jaar lang verwaarloosd of onder de mat geveegd: de maximumfactuur voor de thuiszorg
of de kindpremie. Denk ook aan de Oosterweel-komedie. Kortom, als
u (alles goed en wel beschouwd) vindt dat de regering-Peeters uw stem
niet waard is, dan stemt u best ook niet voor CD&V, SP.a of N-VA. Deze
partijen zijn zelfs al bijna 10 jaar samen aan het bewind: over (geen) verandering gesproken...
U ziet, de keuze voor de Vlaming is niet zo ingewikkeld als ze lijkt. En de
veiligste keuze is als vanouds Vlaams Belang. Dat moeten we de Vlamingen duidelijk maken.
Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid
verdient.
Gerolf Annemans
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Actua kort
Royale appel
Nu koning Albert zijn lint aan
de wilgen hangt, wordt zijn dotatie verlaagd tot 923.000 euro per
jaar. Dat is drie keer meer dan het
loon van de Amerikaanse president Obama. Het pensioen van
Albert ligt ook zeventig keer hoger
dan het gemiddelde pensioen
in dit land. En dat terwijl
het vermogen van de Van
Saksen-Coburgs geschat
wordt op een half tot
1 miljard euro. Dat
Albert voortaan ook
belastingen
moet
betalen, werd door
de regimepers omschreven als een
politieke aardverschuiving. Maar van
die 923.000 euro
wordt amper 200.000
euro belast. Zijn fiscale
druk bedraagt daarmee
nog geen 10 procent, terwijl die bij de modale burger
ergens tussen de 40 en de 50
procent ligt. We mogen dan ook
aannemen dat de meeste Vlamingen direct én graag zouden tekenen voor zo’n leuk appeltje voor
de dorst.

Rebelse socialist
‘Wie niet links is als hij 20 is, heeft
geen hart. Wie nog links is als hij
40 is, heeft geen verstand.’ U kent
wellicht het grapje wel en vaak
heeft het ook een hoog waarheidsgehalte. Een van de socialisten die
intussen tot de jaren van verstand
is gekomen, is de gewezen Duitse
bondskanselier Helmut Schmidt.
Die stelde in een interview dat de
islam een rem vormt op de integratie. “Islamitische immigranten
maken deel uit van een culturele traditie die niet compatibel is
met de Europese,” aldus Schmidt.

“Met Griekse, Spaanse en Italiaanse immigranten stelt zich geen
probleem: die integreren zich of
keren terug naar hun land van herkomst.” Schmidt zegt daarmee wat
iedereen met eigen ogen kan vast-

voor Vlaamse demonstranten. Of
het nieuwe koningskoppel straks
een even ‘warme’ ontvangst krijgt,
weten we over twee maanden. Vlamingen die de koning diets willen
maken dat de frankofiele club uit
Laken niets te zoeken of te zeggen
heeft in Vlaanderen, kunnen Philippe en Mathilde op 6 september
verwelkomen in Leuven. Op 24
september in Hasselt. Op 27
september in Antwerpen.
Op 16 oktober in Gent en
op 25 oktober in Brugge. Hoe zeggen ze dat
ook alweer? Bloemen
noch kransen! Als
voorproefje
blikte
het Vlaams Belang
alvast een filmpje
in met een republikeinse groet uit
Vlaanderen. U kan
het bekijken op www.
vlaamsbelang.org.

De vloek van
Le Pen

stellen. In 2004 zorgde hij al voor
een relletje door te verklaren dat
het een historische vergissing was
om in de jaren 60 massaal gastarbeiders naar hier te halen. Voor die
noodlottige vergissing dragen de
socialisten in heel Europa een verpletterende verantwoordelijkheid.

Er staat voorlopig geen maat op de
groeiende populariteit van Marine
Le Pen, voorzitster van het Franse
Front National. En dus grijpen
politiek en Justitie naar drastische
middelen om haar het zwijgen op
te leggen. Het Europees Parlement

Blijde
intrede
Vanaf september dweilen koning
Philippe en koningin Mathilde het
land af en bezoeken ze elke provinciehoofdstad. Bij die ‘Blijde Intrede’ willen ze de plaatselijke autoriteiten en de bevolking ontmoeten.
Toen Boudewijn in 1980 Antwerpen bezocht, moest hij op de loop
4
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heeft de onschendbaarheid van Le
Pen opgeheven, omdat het Franse
gerecht haar wil vervolgen wegens
‘racisme’. Dappere Marine had op
een partijmeeting in Lyon (2010)
zwaar uitgehaald naar radicale
moslims die in Franse steden straten inpalmen en er op vrijdag matjes uitrollen richting Mekka om te
bidden. Le Pen bestempelde die
provocatie als een bezetting: “Een
bezetting zonder pantserwagens
en soldaten, maar niettemin een
bezetting.” Zo’n uitspraak is natuurlijk vloeken in de linkse kerk
en dus heeft Marine Le Pen nu een
proces aan het been. Terwijl ze alleen maar luidop zei wat de meeste
Fransen stilletjes zullen denken.
Verstandige waarnemers gaan er
dan ook van uit dat een politiek
proces de electorale opmars van het
FN nog zal versterken.

22.000 keer
schande
Europa heeft België op de vingers
getikt voor de lange wachtlijsten in
de gehandicaptenzorg. In Vlaanderen alleen al wachten 22.000 mensen met een handicap op een plaats
in een instelling of een andere oplossing. Gezinnen worden vaak aan
hun lot overgelaten en belanden
in armoede of sociale uitsluiting.

van zijn om hulp roepende moeder binnen en ging de gangsters
in paniek te lijf met een mes. De
advocaat van de gewonde inbreker
heeft de zoon nu voor de rechter
gedaagd voor ‘poging tot doodslag’. “Hadden we die gangster dan
rustig ons hele huis moeten laten
leegroven,” vraagt de moeder zich
verontwaardigd af. “Mijn zoon
heeft zich alleen verdedigd omdat
hij zich bedreigd voelde.” Maar
de advocaat betwist dat: “Wettige
zelfverdediging telt niet als alleen
je bezittingen bedreigd worden.”
Daarom pleit het Vlaams Belang
ook al jaren voor de uitbreiding
van het recht op zelfverdediging.

Wanhopige ouders wijzen er op
dat er tijdens de asielcrisis wel voor
opvang is gezorgd. Maar blijkbaar
zijn gehandicapten in dit land
minder waard dan asielzoekers…

Zelfverdediging
Voor enkele maanden werden een
moeder en haar zoon in het WestVlaamse Snaaskerke gewekt door
een Albanese inbreker. Dat was de
tweede keer in één weekend tijd.
De zoon stormde de slaapkamer

Juweliers, winkeliers en particulieren moeten immers het recht
krijgen om hun levenswerk en hun
bezittingen te beschermen.

IN MEMORIAM: FRANS LEEN
10.12.1930 - 27.06.2013
Penningmeester Vlaams Belang Mechelen-Lier
Lesgeven was zijn leven en zijn passie. Met dezelfde passie en gedrevenheid zette hij
zich jarenlang in voor Vlaanderen en de partij. Hij werd alom gewaardeerd voor zijn
ontoombare inzet en was geliefd om zijn warme persoonlijkheid. Het Vlaams Belang
verliest met Frans een stille maar harde werker, maar de Vlaamse zaak krijgt er hierboven een enthousiaste ambassadeur bij. Zijn onvoorwaardelijke trouw en zijn onbaatzuchtige strijd wijzen ons de weg naar zijn grote droom: een vrij en onafhankelijk
Vlaanderen.
Wij bieden familie en vrienden ons oprecht medeleven aan, in het bijzonder collega-redacteur Ludo Leen.
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Vlaanderen bij de bok gezet

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag kreeg Vlaanderen een
Belgische mokerslag te verduren. De zesde staatshervorming
die door Di Rupo met veel bravoure werd aangekondigd, zadelt
Vlaanderen op met een bijkomende miljardenfactuur. En van
de aangekondigde responsabilisering van de deelstaten blijft enkel een smeulend hoopje as over.

den te beperken tot minder dan 90
procent. De academische denktank
Vives berekende dat hierdoor de
transfers vanuit Vlaanderen tegen
2030 met een vijfde zullen toenemen. Nadat Vlaams-Brabant en
de Brusselse Vlamingen door de
BHV-wetten op het altaar van de
federale eenheid werden geofferd,
moet Vlaanderen de Belgische recuperatie dus nog eens cash betalen.

Van een echte fiscale autonomie is
met deze hervorming nog steeds
geen sprake. De financiering van
de deelstaten blijft gebeuren volgens het dotatiessysteem. De
schijnautonomie beperkt zich tot
het vergroten van de mogelijkheid
tot het heffen van op- en afcentiemen. Echte fiscale autonomie zou
betekenen dat Vlaanderen - zoals
gevraagd in de Vlaamse resoluties - ook de belastingsgrond en
de tarieven kan bepalen. Alleen zo
wordt de personenbelasting een
echt beleidsinstrument. De vennootschapsbelasting - in het kader
van het loonkostendebat - blijft
dan weer netjes federaal. Net zoals de financiering overigens van
het ouderenbeleid, het gezinsbeleid en het arbeidsmarktbeleid.

Wie stout is, krijgt
lekkers

Alsof dat niet genoeg is, misbruiken de Comori-partijen de financieringswet om de zo gegeerde
“bijdrage van de deelstaten aan de
begroting” zonder overleg door de
strot te duwen, door de middelen
voor de over te dragen bevoegdhe-

Dat de Vlaamse Comori-partijen
(CD&V, SP.a, Open VLD en
Groen) beweren dat het financiële
zwaartepunt naar de deelstaten verhuist, is dus een lachertje want het
gaat om een regelrechte hold-up
van de federale overheid op Vlaanderen, onder het motto ‘wie stout
is krijgt lekkers, wie braaf is de roe.’
Het gemarchandeer aan de federale
onderhandelingstafel heeft dus niet
geleid tot een verregaande Vlaamse
autonomie. De bevoegdheden die
Vlaanderen straks in handen krijgt,
zijn niet meer dan de overgedragen
bevoegdheden en - afgeroomde
- middelen waarvan de federale
overheid de beleidshefbomen
strak in handen houdt. Zowel op
het vlak van arbeidsmarktbeleid,
gezondheidszorg als kinderbijslag
wordt Vlaanderen onderworpen
aan een onbuigzaam federaal kader, dat elke bewegingsvrijheid ondermijnt.

De Vlaamse leidraad
Nog maar eens wordt duidelijk
dat geen enkele staatshervorming
Vlaanderen de broodnodige bevoegdheden zal geven die het nodig heeft om een beleid op maat te
kunnen voeren. Bij de opeenvolgende staatshervormingen strompelde Vlaanderen van vernedering
naar uitverkoop. Een Belgische
staatshervorming blijft oplapwerk
aan een ruïne. Wij verzetten ons
dan ook met klem tegen de confederalistische sprookjes die niet
meer zijn dan een nodeloze verlenging van de systemische ziekte die
België heet. Wie gelooft dat België
automatisch zal verdampen op het
ritme van de Franstalige inschikkelijkheid heeft niets geleerd uit de
politieke geschiedenis van de afgelopen 43 jaar.
Voor het Vlaams Belang geen institutionele bricolage, geen confederalistische tussenstations die
enkel leiden tot meer België. Wij
willen dat Vlaanderen zijn eigen
lot en al zijn bevoegdheden in
handen neemt. Niet op het ritme
van wat de Franstaligen aanvaardbaar vinden, maar op het ritme van
wat nodig is voor de toekomst van
Vlaanderen. Niet het mogelijke of
het haalbare, maar het voor Vlaanderen noodzakelijke moet de leidraad zijn.
Klaas Slootmans
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De juridische splitsing van BHV
Er komt een apart parket voor Halle-Vilvoorde en in BHV
komen afzonderlijke Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. Dat klinkt goed, maar die splitsing werd ingevuld op
basis van vervalste cijfers. Zelfs in het Nederlandstalige Halle-Vilvoorde zullen vijf magistraten uit Brussel gedetacheerd
worden, zodat ook daar rechtszaken in het Frans afgehandeld
kunnen worden. Bovendien zal de Brusselse procureur altijd
en automatisch een Franstalige zijn.

Verkeerde cijfers
In BHV wordt gesplitst op basis van vervalste cijfers: 80 procent
voor de Franstaligen en 20 procent voor de Vlamingen. Als men
naar het aantal Nederlandstaligen in Brussel alleen kijkt, dan
lijkt 20N/80F niet ongunstig. Maar voor BHV als geheel is dat
een ernstige vervalsing. Ofwel hebben de onderhandelaars van
de “Vlaamse” traditionele partijen zich als kerstekinderen laten
bedriegen, ofwel hebben zij stilzwijgend met die vervalsing ingestemd. Het gaat natuurlijk niet om aantallen inwoners, maar om
aantallen dossiers, procedures en processen.
In de gerechtelijke wereld is de verdeling momenteel ongeveer
33N/66F. De omzetting naar 20N/80F is rampzalig. De Nederlandstalige rechtbanken zullen te weinig magistraten en personeel
hebben, zodat de vertragingen zich nog meer zullen opstapelen
dan nu al het geval is. De Franstalige rechtbanken zullen veel
meer personeel hebben, en zij zullen dus sneller kunnen werken. Vele Nederlandstaligen zullen ten einde raad hun toevlucht
nemen tot Franstalige rechtbanken omdat ze geen jaren op een
uitspraak kunnen wachten. Om dat nefaste effect te versterken
hebben de franskiljons een extra bepaling in de BHV-wetten binnengesmokkeld: als het niet om strafzaken gaat - daar telt alleen
de taal van de beklaagde - mogen mensen kiezen op welke taalrol hun zaak voorkomt. Het principe van de eentaligheid wordt
daardoor ernstig uitgehold, want die regeling geldt in heel het
land.

Verzet en uitstel
Bart Laeremans in de Senaat en Barbara Pas in de Kamer hebben
zich met grote inzet en grote dossierkennis tegen dit gerechtelijk
luik van BHV verzet. Alvast op één punt hebben zij gelijk gekregen. Hun kritiek op de 20N/80F-verdeling werd bevestigd door
het auditbureau KPMG en door het Vast Bureau Statistiek en
Werklastmeting. Toen de juiste cijfers publiek werden gemaakt,
eisten Bert Schoofs en Bart Laeremans onmiddellijk dat VlaamsBrabant, net zoals de andere provincies, een afzonderlijk gerechtelijk arrondissement zou worden. Die cijfers hadden nog vóór
de zomervakantie in het monitoringscomité besproken kunnen
worden. Maar de vergadering van dat comité werd uitgesteld tot
na de laatste zitting van Kamer en Senaat, zodat er vóór de zomervakantie niet meer over gedebatteerd kon worden.
Politiek gezien zag het ernaar uit dat de zaak verschoven zou
worden naar het volgende parlementaire jaar. De Franstaligen
zouden dan alle tijd hebben om tegenzetten te bedenken en “vol-

dongen feiten” te creëren. Maar dat werd
doorkruist door de krant De Tijd, dat de
KPMG-cijfers publiceerde, zodat BHV
plots toch weer een heet politiek hangijzer werd. Het akkoord over het gerechtelijke luik moet misschien zelfs helemaal
heronderhandeld worden. En dan is er
nog altijd de kans dat het Vlaams Belang
gelijk krijgt van het Grondwettelijk Hof
en dat heel de BHV-regeling vernietigd
wordt…
Marc Joris
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nekschot Voor tradItIoneel
onderwIjs

Na bijna een week lang op het
scherp van de snee onderhandelen is de Vlaamse regering op
de proppen gekomen met een
‘masterplan’ voor de hervorming van het secundair onderwijs. het plan werd een typisch
compromis ‘à-la-belge’ waarover
veel “verwarring en polarisatie”
heerst, zoals te lezen stond in een
krant. Verwarring en polarisatie
over de interpretatie van de tekst.
Het is duidelijk dat deze regering
in de eerste plaats geen gezichtsverlies heeft willen leiden. Ministerpresident Kris Peeters heeft het
heft in handen genomen om zijn
vel te redden. Hij moest er wel voor
zorgen dat beide kemphaantjes in
zijn ploeg de schijn van tevredenheid kunnen ophouden. Afgaande
op de persberichten, is hem dat
schitterend gelukt. Minister Pascal Smet is “uitermate tevreden”,
de N-VA is “bijzonder verheugd”.
Hoe ongeloofwaardig deze vrolijke
maskerade is, bleek al meteen na

het akkoord in de media. Over één
en hetzelfde masterplan werden
twee totaal tegenovergestelde meningen gespuid (zie kolom rechts).
De N-VA wil bij de publieke opinie en bij de achterban de indruk
wekken dat er eigenlijk niet zoveel
verandert, en stelt sussend dat essentiële onderdelen van het masterplan pas na 2016 ingang zullen vinden. Met dat doel kaapte
De Wever zelfs het debat in het
Vlaams Parlement, niet door eraan deel te nemen, maar door in de
wandelgangen zijn opinie nog eens
uit de doeken te doen in Villa Politica. Maar het lijkt er toch sterk op
dat de N-VA de waarheid geweld
aandoet, en dan drukken we ons
nog zacht uit.

OOK N-VA ONDERSchREEf GEPlANDE
hERVORmiNG
Reeds van bij de lancering van het
rapport-Monard, dat de basis werd

van de geplande hervorming, was
duidelijk dat het niet gedragen
werd door de basis, ouders en leerkrachten. Toch schreef de Vlaamse
regering een grote hervorming van
het secundair onderwijs, op basis
van het rapport-Monard, in het
Vlaams regeerakkoord in, ondertekend door CD&V, SP.a en…
N-VA.
In het rapport pleit Georges Monard duidelijk voor een verbrede
nieuwe eerste graad én voor het afschaffen van de beschotten tussen
ASO/TSO/BSO/KSO, de twee
meest gecontesteerde maatregelen
van de hervorming. Het rapport
was ook de basis van de oriëntatienota die minister Smet in 2010
opstelde.
De discussies binnen de Vlaamse
regering sleepten echter aan en stilaan werd duidelijk dat de N-VA
een bocht aan het maken was. Een
forse uithaal richting Smet van NVA-voorzitter De Wever in de pers
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sanc
in de
rech
straﬀ

in juni 2012 was een eerste schot
voor de boeg. Sindsdien zat het
dossier muurvast en uiteindelijk
moest minister-president Kris Peeters zélf de zaak naar zich toetrekken. Met uiteindelijk het nu voorliggende plan als resultaat.

DOOS VAN PANDORA
iS OPEN
Inhoudelijk is duidelijk dat zowel
het rapport-Monard als de orientatienota van Smet het masterplan hebben geïnspireerd. Als het
onverkort wordt uitgevoerd, zal
Smet cruciale voorstellen uit zijn
nota gerealiseerd zien en zal ons
onderwijslandschap er fundamenteel ander gaan uitzien, wat de
N-VA daarover ook mag beweren.
De deur naar een grondige hervorming is opengezet en de N-VA
krijgt die nooit meer dicht. De
voeten van verschillende politieke
partijen, van de onderwijskoepels,
van experts en drukkingsgroepen
allerhande zitten er al tussen. Als
de N-VA na 2014 al de macht zou
hebben om dat te doen, ze zullen
er niet meer in slagen het masterplan ‘verticaal te klasseren’. Zoals
verschillende commentaren terecht
stelden: de trein is vertrokken. Of
zeg maar gerust: de doos van Pandora is open.

Wat ons na het lezen van het masterplan in elk geval duidelijk is geworden, is dat het alweer een stap
verder is in de ontmanteling van
het al zo verminkte traditioneel
onderwijs. De kwalijke eenheidsstructuur uit 1989, die de brede
eerste graad veralgemeende, wordt
in geen geval in vraag gesteld; de
brede eerste graad wordt nog wat
breder door de inperking van de Bstroom; aan een centraliserend instrument als de eindtermen wordt
niet geraakt; het B-attest wordt zo
goed als afgeschaft; de studierichtingen zullen verhakseld worden in
een matrix en ja, ASO/TSO/KSO/
BSO, volgens Pascal Smet “achterhaalde en beladen” termen, zullen
worden afgeschaft.
Bovendien, en dat is toch wel de
essentie, komt het masterplan
slechts in geringe mate tegemoet
aan de knelpunten die gekend
zijn: ongekwalificeerde uitstroom
van leerlingen, onderwaardering
van TSO en BSO en vervroegde
uitstroom van leerkrachten. De
Vlaamse regering had de voorbije
vier jaar snelle en slimme maatregelen kunnen nemen om een kentering ten goede in gang te zetten,
maar verkoos eindeloze discussies
over een grote hervorming. Er is
kostbare tijd verloren gegaan.

TRADiTiONEEl
ONDERWijS VERSUS
EENhEiDSWORST
Eigenlijk zijn er twee grote visies over onderwijs die in Vlaanderen al decennia botsen. Aan de
ene kant staan diegenen die pleiten voor een vroege studiekeuze en
de differentiëring door middel van
verschillende richtingen, aan de
andere kant de voorstanders van
een late keuze en differentiëring
binnen de klassen. Grosso modo
de tegenstelling tussen traditioneel
onderwijs en VSO van destijds.

Pascal Smet: “Iedereen
zal moeten meedoen met
de hervorming. Scholen
hebben in deze geen keuze.”
N-VA-voorzitter De Wever: “De onderwijshervorming is vrijwillig. Scholen zijn niet verplicht
erin mee te gaan.”

Smet: “Het akkoord zal
nog tijdens deze legislatuur worden verankerd.
Ik ben er zeker van dat
het zal worden uitgevoerd.”
De Wever: “Als de volgende Vlaamse regering
vaststelt dat de hervorming de kwaliteit niet
verbetert, dan komt ze er
niet.”

Smet: “Voor alle duidelijkheid: ASO, TSO, BSO
en KSO verdwijnen als
ordeningsprincipe in ons
onderwijs.”
De Wever: “Een school
die vandaag ASO-richtingen aanbiedt, zal dat
altijd kunnen blijven
doen.”
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een verhoogde werkdruk.
N-VA-voorzitter De Wever verklaarde dan wel dat “mensen belangrijker zijn dan structuren”, dat
betekende overduidelijk niet dat
de leerkrachten ook werden geraadpleegd. Zoals steeds werd alles
weer boven hun hoofden beslist,
en moeten ze nu worden ‘overtuigd’ van de heilzaamheid van de
hervorming. Dat is democratie op
de wijze van de DDR.

Vlaams Belang kiest
voor kwaliteitsonderwijs

Vanaf de invoering van het eenheidstype heeft de tweede groep
het voortouw genomen en de
voorliggende hervorming zal hun
stoutste droom doen uitkomen:
het traditioneel onderwijs wordt
definitief ten grave gedragen.
Nochtans schreef iemand die het
kan weten, de Gentse professor
Wouter Duyck in mei vorig jaar in
De Morgen: “Een recent overzicht
van de literatuur toont meer dan
20 wetenschappelijke studies waarin het groeperen van leerlingen
naargelang leerniveau en interesse
een beter leerresultaat oplevert dan
uniforme systemen. (...) Er zijn
géén studies die een leervoordeel
aantonen voor uniforme onderwijssystemen.”
Met andere woorden: onderwijskundig is een brede eerste graad
slecht voor de leerlingen, maar men
gaat er rustig mee door, want het
bevredigt de ideologische honger
en de gelijkheidswaan van links.
Het is nochtans een mythe dat
ons onderwijs sociale ongelijkheid
bestendigt of in de hand werkt.
Volgens PISA (Programme for International Student Assessment) en
TIMMS (Trends in Mathematics
and Science Study) behalen we voor
sociale gelijkheid een topscore.

Dat men dus stopt dus met die
zogenaamde ongelijkheid als kapstok te gebruiken voor ongewenste
hervormingen. Ook de kloof tussen sterkere en zwakkere leerlingen
moet niet worden gedempt, wel
moet het onderpresteren worden
bestreden. Gelijk presteren bestaat
immers niet: die kloof verkleinen
leidt tot nivellering en is voornamelijk ten nadele van de sterkere
leerlingen.

Leerkrachten wordt
niets gevraagd
Nog meer differentiëring binnen
de klassen overstijgt trouwens verre
de draagkracht van de leerkrachten,
die nu al vaak niet weten waar eerst
beginnen. Maar de leerkrachten
wordt niets gevraagd. 72,7 procent
van de ondervraagde leerkrachten
gaf in een recent VUB-onderzoek
te kennen tegenstander te zijn van
een hervorming op basis van de
oriëntatienota van Smet. Slechts
6,6 procent is voorstander, de rest
zo’n 20 procent is onbeslist. Drie
kwart gelooft niet dat het afschaffen van de huidige onderwijsvormen iets zal veranderen aan de onderwaardering van TSO en BSO.
Een meerderheid gelooft niet dat
met de hervorming de schooluitval
zal dalen. Bijna driekwart verwacht

Waar nauwelijks wordt over gerept
in het hele masterplan, is de algemene kwaliteitsdaling die ons onderwijs de jongste decennia getroffen heeft en die stilaan dramatische
vormen aanneemt. Onderzoeken te
over die de kwaliteitsdaling telkens
weer bevestigen. Maar het verwondert ons niet dat men daar niet te
veel over zegt. Het zou immers tot
de conclusie kunnen leiden dat de
eerdere hervormingen die kwaliteitsdaling in de hand hebben gewerkt. En dat de weg die men is
ingeslagen een heilloze weg is. Dat
toegeven zal geen enkele partij ooit
doen, ook niet de N-VA.
De enige partij die altijd al gezegd
heeft dat de hervormingsdrift en
de nivelleringsdrang de kwaliteit
van ons onderwijs aantasten, is het
Vlaams Belang. Wij kiezen daarom als vanouds resoluut voor een
Vlaams kwaliteitsonderwijs dat gespaard blijft van progressieve hernieuwingszucht en overheidsbetutteling en dat aandacht heeft voor
onze Vlaamse eigenheid en tradities. Het Vlaams onderwijs heeft
steeds een hoog niveau gekend,
en dit omwille van de kennisoverdracht aan de leerlingen door sterk
gemotiveerde leerkrachten. Het
Vlaams Belang wil dat behouden
en mag zich daarom met recht en
reden de enige verdediger noemen
van het traditioneel onderwijs.
Wim Van Dijck
Lid Commissie Onderwijs
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VerBrusseling Vlaamse Rand
zet zich door
Afgelopen zomer maakte senator Bart
Laeremans de nieuwe geboortecijfers
van Kind en Gezin bekend voor de jaren 2010 tot 2012. Daaruit blijkt opnieuw een sterke achteruitgang van het
aandeel Nederlandstalige geboorten in
de Vlaamse Rand.
Drie jaar lang publiceerde de Vlaamse
overheidsdienst Kind en Gezin geen
nieuwe statistieken meer over de geboortecijfers in Vlaanderen. Eindelijk zijn de
nieuwe cijfers voor 2010, 2011 en 2012
per gemeente en deelgemeente beschikbaar. Tussen 2004 en 2012 daalde het
aandeel van de Nederlandstalige jonge
moeders in het Vlaams Gewest met 5
procent (van 79,9 naar 74,9).
In Halle-Vilvoorde ging de daling opmerkelijk sneller: van 58,2 procent in 2004
naar nog amper 51,5 procent in 2012,
met een verschil van 3,3 procent tijdens
de jongste twee jaar. Op negen jaar tijd
daalde het percentage Nederlandstalige
jonge moeders dus met bijna 7 procent.
Nog amper de helft van de borelingen in
Halle-Vilvoorde groeit vandaag op in een
Nederlandstalig gezin.
Het percentage Franstalige moeders bleef
lang stabiel, maar steeg de voorbije jaren
tot 28 procent, terwijl het aandeel kinderen met een andere thuistaal sinds 2004
meer dan verdubbelde van 9 naar ruim
20 procent. Het percentage moeders met
Belgische nationaliteit (op het ogenblik
van hun geboorte) daalde van 78,9 naar
69,4 procent. Ieder jaar vermindert het
aandeel van de autochtonen dus met één
procent.

Alarmerend
In verscheidene gemeenten neemt de
ontnederlandsing intussen dramatische
proporties aan. Een achteruitgang van
het aandeel Nederlandstalige geboorten
met 15 procent en meer is geen uitzondering. De situatie is het meest alarmerend
in Sint-Pieters-Leeuw, waar het aandeel
Franstalige geboorten rond 50 procent

schommelt en al negen jaar op rij hoger ligt dan het aandeel Nederlandstalige geboorten. Maar ook Vilvoorde (nog 30,9 procent
Nederlandstalige geboorten), Zaventem (28,9) en Machelen
(27,7) zijn in heel snel tempo aan het verBrusselen.
In een aantal deelgemeenten zijn de cijfers nog hallucinanter:
16,6 procent in Strombeek-Bever, 16,5 in Ruisbroek (cijfers
2012) en 12,4 procent in Zellik en 12 procent in Sint-StevensWoluwe (cijfers 2010). In de faciliteitengemeenten is het enkel
Wemmel dat met 26,6 procent enigszins stand houdt.

Vlaamse regering faalt
We kunnen niet anders dan vaststellen dat de situatie in een heel
groot deel van Halle-Vilvoorde bijzonder kritiek wordt. Ettelijke
gemeenten - zelfs zonder taalfaciliteiten - zijn grondig en structureel aan het verfransen en verBrusselen. In heel wat gemeenten
van Halle-Vilvoorde moet hoogdringend een fors en doordacht
woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren
aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om
nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken.
We mogen immers niet vergeten dat naast de verfransing ook de
internationalisering steeds verder toeneemt. En er valt te vrezen
dat we nog maar aan het begin staan. Een Vlaams woonbeleid
is geen luxe, maar pure noodzaak, indien we op lange termijn
als gemeenschap willen overleven. De Vlaamse regering en NVA-minister voor de Vlaamse Rand Bourgeois schieten ter zake
schromelijk te kort.
Klaas Slootmans
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Vlamingen lopen duizenden jobs mis
Elk jaar brengt de vicegouverneur van Brussel-hoofdstad een
verslag uit over de toepassing van
de taalwetgeving in de Brusselse
plaatselijke besturen. Het Vlaams
Belang nam de jongste verslagen
uit 2011 en 2012 onder de loep,
en kwam tot onthutsende vaststellingen.
In Brussel moeten de plaatselijke besturen, de gemeente- en
OCMW-diensten, een volledig
tweetalige dienstverlening aanbieden, en moet het personeel dus logischerwijze ook tweetalig zijn. Uit
de verslagen blijkt echter dat voor
de gemeenten 7 op de 10 aangeworven personeelsleden niet over
het nodige attest over hun kennis
van de tweede taal beschikken.
Voor de OCMW’s loopt dit aantal
zelfs op tot 8,5 op de 10 aanwervingen. Van de Nederlandstaligen
heeft zowat een derde geen taaldiploma. Bij de Franstalige personeelsleden gaat het echter om meer
dan 60 procent. Het resultaat
daarvan is dat Vlamingen in de
Brusselse plaatselijke besturen vaak
nergens in het Nederlands terecht
kunnen.
Ook wat de verdeling van de betrekkingen betreft worden de Vlamingen zwaar bedrogen. Voor de
hogere betrekkingen hebben ze
wettelijk recht op de helft van de
jobs; van de lagere jobs komt hen

minstens één vierde toe. In de
gemeenten wordt de Vlamingen
echter meer dan de helft van de
jobs die hen minimaal toekomen
onthouden. In de OCMW’s is
het nog veel erger. Daar wordt de
Vlamingen slechts één vierde toegekend van waar ze minimaal recht
op hebben. Concreet betekent dit
dat vorig jaar - dus op één jaar tijd
- maar liefst 543 Brusselse jobs die
voor Nederlandstaligen waren bestemd, naar anderstaligen zijn gegaan. Mocht men zicht hebben op
de totale personeelsbezetting - die
geheim wordt gehouden - dan zou
hieruit ongetwijfeld blijken dat de
Vlamingen ettelijke duizenden betrekkingen die hen bij wet toekomen in de Brusselse gemeenten en
OCMW’s worden ontstolen.

Geen controle
De oorzaak van deze schandalige
praktijken moet worden gezocht
bij een falende controle op het
aanwervingsbeleid van de Brusselse plaatselijke besturen. Hoofdverantwoordelijke daarvoor zijn de
opeenvolgende Brusselse ministers.
De vicegouverneur kan de onwettelijke benoemingen namelijk laten
schorsen, en hij doet dat ook. 667
maal in 2012 alleen al. Maar dan is
het aan de hoofdstedelijke regering
om die benoemingen ook effectief
te vernietigen en daar wringt het
schoentje. Tegen de wet in weige-

ren de Brusselse excellenties al jaren om onwettige benoemingen te
vernietigen.
Daarom heeft het Vlaams Belang
enkele voorstellen ingediend om
daar eindelijk paal en perk aan te
stellen. De voogdij over de Brusselse plaatselijke besturen inzake
taalaangelegenheden (dus de vernietigingsbevoegdheid over illegale benoemingen) moet zonder
pardon aan de Brusselse regering
worden ontnomen. Deze vernietigingsbevoegdheid moet aan de
vicegouverneur worden toevertrouwd. Bovendien moet de vicegouverneur terug een volwaardige
federale ambtenaar worden en aan
de voogdij van de Brusselse regering worden onttrokken. De
Brusselse excellenties, Nederlandstaligen zoals Guy Vanhengel
of Brigitte Grouwels incluis, zijn
steeds de eersten om te roepen dat
Brussel volwassen is geworden en
dus een volwaardig gewest dient te
zijn. Weliswaar stevig gesponsord
met federaal en dus hoofdzakelijk
Vlaams geld. We kunnen echter
enkel maar vaststellen dat wanneer
men er niet in slaagt om elementaire zaken zoals de taalwetgeving
te laten naleven, men helaas als een
kleuter bij de hand dient genomen
te worden, om te tonen hoe het
wel moet.
Stijn Hiers
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21 julI:

Vlaams Belang nIet aan feestdIs

het Vlaams Belang nam op 21
juli geen plaats in het rijtje van
politieke partijen die de eedaflegging van de zevende Belgische
koning door hun aanwezigheid
bekrachtigden. “Wie Vlaams
nationalist en of republikein
is, heeft niets te zoeken op deze
plechtigheden van het Belgisch
regime,” betoogde Gerolf Annemans.
Welke politieke rol en verantwoordelijkheid kunnen we in een
democratie geven aan mensen
die hun politieke voorrechten via
genen en niet via verkiezingen
verwerven? Tussen de tricolorevlaggen, duivelshoedjes en Brabançonnegejoel was het de enige vraag
die we ons op 21 juli moesten stellen. De vaak aangehaalde bewering
dat de monarchie een unieke kwaliteit toevoegt aan onze ‘complexe
democratie’ snijdt geen hout. Niet
één rationeel argument kan het
verantwoorden. Een erfelijke monarchie staat nu eenmaal haaks op
democratie. Het idee dat iemand
op basis van een middeleeuwse
erfopvolging arts zou worden, zou
door iedereen als absurd en surrealistisch worden bestempeld. Maar
als het gaat over een staatshoofd,
zouden we erfopvolging volkomen
normaal moeten vinden.

ANTi-VlAAmS
Maar ook de subjectieve houding van het koningshuis is niet
vergeten. Elke vorm van Vlaams
autonomiestreven werd door de
opeenvolgende koningen van België soms subtiel soms allerminst

subtiel tegengewerkt. Ter illustratie de talloze pogingen in kerst- en
21 juli-toespraken om de Vlaamse
wil tot ontvoogding af te doen als
egoïsme, met de verwijzing naar de
jaren 30 als triest dieptepunt. Deze
houding werd ook schaamteloos
zichtbaar bij de regeringsvormingen, bij uitstek het moment dat
de politieke macht van deze monarchie volop speelt. Het feit dat
we vandaag een federale regering
hebben zonder Vlaamse meerderheid zou ondenkbaar zijn geweest
zonder de weinig transparante politieke manoeuvres die achter de
koninklijke poorten van Laken
plaatsvonden.

ONGRONDWETTElijK
De procedure van de troonsafstand vindt bovendien nergens een

grondwettelijke grond. Een abdicatie is in de Grondwet niet voorzien, en zelfs als we ervan uitgaan
dat het mogelijk is, dan bepaalt
artikel 95 van de Grondwet dat
een nieuwe koning pas de eed kan
afleggen nadat Kamer en Senaat
‘vernieuwd’ zijn, wat betekent:
na verkiezingen. Dat het hoofd
van de ‘Natie’ en de uitvoerende
macht ongrondwettelijk wordt
aangesteld, geeft meteen aan hoe
bekaaid de Belgische monarchie
eraan toe is. Wat dan weer onverhoopte perspectieven biedt voor
de voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid, die dan eindelijk concreet
gestalte kan krijgen in een democratische Vlaamse republiek mét
een verkozen staatshoofd.
Klaas Slootmans

Rijkelijkst bedeelde monarchie ter wereld
Drie koninginnen, twee koningen, een prinses en een prins, met
allen een royale dotatie gaande van 307.000 tot 11,55 miljoen
euro. In tegenstelling tot de gemiddelde burger ziet de ﬁnanciële situatie van de
otaties
Jaarlijkse d€11.544.000
Saksen-Coburgers er opperbest uit.
Filip:
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:
la
io
b
a
F
€320.000
:
d
ri
In de Kamer wees fractievoorzitter Bar- Ast
€307.000
t:
n
0
bara Pas erop dat het Vlaams Belang Laure
€13.555.00
bij de aanvang van deze legislatuur een Totaal:
wetsvoorstel indiende om de aanvullende
koninklijke dotaties af te schaﬀen. “Niettegenstaande het protest
van de andere oppositiepartijen kon dit voorstel toen niet op hun
steun rekenen. Hun protest is dan ook op z’n zachtst gezegd hypocriet te noemen.”
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Kippenhok zonder haan van dienst
Vlak voor het zomerreces werd
in het Vlaams Parlement nog een
keer gedebatteerd over de gebrekkige cohesie binnen de Vlaamse
ploeg. Aanleiding waren de uitspraken van Vlaams minister van
Financiën en Begroting Philippe
Muyters (N-VA) over de bijdrage
van Vlaanderen aan de federale
begroting.
Vlaams minister-president Kris
Peeters (CD&V) had op 18 juni
met premier Di Rupo en de andere
gemeenschappen en gewesten aan
tafel gezeten om te werken aan een
concurrentiepact voor de bedrijven en een loonlastenverlaging. De
Vlaamse regering was bereid budgettaire inspanningen te leveren
indien er een federale loonlastenverlaging zou komen. Een week na
die onderhandelingen floot minister Muyters de minister-president
echter terug en schoot het plan van
de Vlaamse regering - waartoe hij
als minister nochtans zelf behoort af in de pers. Volgens Muyters kon
er geen sprake zijn van het eenzijdig budgettair compenseren van de
federale loonlastenverlaging. De
N-VA wil in Vlaanderen met andere woorden geen begrotingsoverschotten opbouwen in ruil voor
een federale lastenverlaging.

Speerpunten
weggesmeten
Plots beseften ze bij de N-VA ech-

ter dat ze via de uitspraken van
Muyters de bedrijfswereld tegen
zich in het harnas hadden gejaagd,
en dus werd besloten om de andere
N-VA-minister uit te sturen om
dat beeld bij te stellen.
Via crisiscommunicatie van minister Bourgeois werd de perceptie
bijgesteld door op een drafje een
van de speerpunten van het NVA-programma en de N-VA-regeringsdeelname in 2009, met name
de Vlaamse sociale bescherming
(kindpremie, Vlaamse hospitalisatieverzekering, maximumfactuur
in de zorg enz…) voor deze legislatuur in de vuilbak te kieperen
omdat ‘jobs’ nu de absolute prioriteit zijn.
Deze speerpunten werden voorheen door de N-VA nog voorgesteld als overwinningspunten en
als de reden om in de Vlaamse regering te stappen. Om hun gezicht
te redden laat de N-VA de uitbouw
van een Vlaamse sociale zekerheid
nu zonder blikken of blozen vallen.
Terzijde: ook over de N-VA en de
laatste staatshervorming valt heel
wat te zeggen. Terwijl de N-VA
enerzijds het akkoord over de zesde
staatshervorming ‘een duur 11 julicadeau’ noemt, zullen de N-VAministers in de Vlaamse regering
deze toch “loyaal” uitvoeren, waardoor zij deze impliciet aanvaarden.
Over dit punt hebben de N-VAministers de twijfelachtige eer het

wél eens te zijn met hun coalitiepartners CD&V en SP.a…

Verloot de kip!
Voor het overige is de eensgezindheid binnen de Vlaamse regering
echter reeds lange tijd ver te zoeken. Zijn de cohesie en het vertrouwen tussen de verschillende
regeringspartijen er ooit wél geweest? Reeds van in het begin van
deze coalitie stapelden de incidenten zich op: de uitgelekte mails van
minister Lieten (SP.a) waarin ze
haar collega-ministers van CD&V
en N-VA belachelijk maakte en
het toekomstplan ‘Vlaanderen in
Actie’ ‘geen sterk merk’ noemde,
onenigheden over de begroting, de
discussie over het derde VRT-net,
het debat over Uplace, de karikatuur rond de onderwijshervorming, enz.
Joris Van Hauthem, fractieleider
voor het Vlaams Belang in het
Vlaams Parlement, verwoordde het
tijdens het debat als volgt: “Minister-president, het beeld dat uw
meerderheid de laatste maanden
tentoonspreidt, doet veel denken
aan een kippenhok waarin een
bende kakelende kippen rondloopt
en u als haan van dienst geen orde
meer kunt houden”. Hoog tijd dat
de Vlaamse regering de kip verloot!
Barbara Bonte

14
VBM-september 2013.indd 14

19/08/13 12:36

Crimineel record
Tussen 2007 en 2010 werd in Europa een opvallende daling
(-7 procent) van de criminaliteit vastgesteld. Dat blijkt uit een
studie van Eurostat.
Een andere opmerkelijke vaststelling: terwijl het aantal criminele
feiten in heel wat Europese landen stelselmatig daalde, steeg dat
cijfer in België tijdens dezelfde periode met 3 procent.

1.021.170
Uit recentere cijfers van de federale politie blijkt dat deze stijgende tendens zich in 2011 nog doorzette, om vorig jaar met 3,5
procent af te nemen. Hoe men het ook draait of keert: met in totaal 1.021.170 geregistreerde feiten in 2012 blijft de criminaliteit
in dit land onrustwekkend hoog.

206 per dag
Dat geldt in het bijzonder voor de inbrakenplaag. Terwijl in 2010
‘slechts’ 63.000 woninginbraken werden geregistreerd, liep dit
cijfer vorig jaar op tot liefst 75.268. Dat is een stijging met 7,5
procent tegenover 2011. In vergelijking met vijf jaar geleden is er
zelfs sprake van een toename van 28,2 procent. Met een gemiddelde van 206 feiten per dag bereikte het aantal woninginbraken
dan ook een absoluut record.

Shopping center
De inbrakenplaag deint als een
inktvlek verder uit. Om de zeven
minuten wordt ergens in dit land
in een woning ingebroken.

Specifiek wat de woninginbraken betreft, wordt door experts al
jaren gewezen op het probleem van de rondtrekkende Oost-Europese bendes. Zo stelde criminoloog en voormalig regeringsadviseur Brice De Ruyver onlangs nog (in De Morgen, 09.07.2013)
dat zij verantwoordelijk tekenen voor goed één derde van de woninginbraken. Een jaar geleden noemde Eddy De Raet, directeur
criminaliteit bij de federale politie, België zelfs “een aards paradijs
voor rondtrekkende dadergroeperingen” en “het shopping center
van West-Europa.”

Remedies
De remedies die door deze experts tegen de inbrakenplaag naar
voren worden geschoven, zijn bekend en zijn degene die het
Vlaams Belang al vele jaren bepleit. Straffen moeten daadwerkelijk worden uitgevoerd en buitenlandse criminelen dienen hun
straf uit te zitten in hun land van herkomst. Kortom: wil dit land
zichzelf niet degraderen tot de Europese vrijhaven voor het banditisme, moet aan de feitelijke straffeloosheid een einde komen.

Mensenrecht
Het recht op veiligheid is een elementair mensenrecht. Dat mensenrecht waarborgen, is een kerntaak van de overheid. Over de
oorzaken van de criminaliteit kan nog eeuwen worden gediscussieerd. Eén zaak kan niet langer ter discussie staan: de criminaliteit
moet nu een halt worden toegeroepen.
DDS
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“Vóór Europ
Een colloquium over Europa, een congres, een Europa-dag. Het mag duidelijk
zijn dat het Vlaams Belang ook inzake
Europa duidelijke en gedurfde standpunten inneemt. Wij gingen praten met onze
dissidente stem in het Europees Parlement:
Philip Claeys. Die spreekt klare taal. Over de
eurocrisis en het open-grenzenbeleid van de EU.
Over de mogelijke toetreding van Turkije. Over
een EU-referendum in Groot-Brittannië en een
onafhankelijkheidsreferendum in Schotland en
Catalonië. En over een Europees front van nationalistische partijen.
Laten we beginnen met de economische en financiële toestand van Europa. Het einde van de euro
is al vaak voorspeld, maar de euro is er nog altijd…
Ja, maar je kan die vaststelling ook omkeren. Herman van Rompuy heeft ook al ettelijke keren gezegd
dat het ergste achter de rug is en dat het einde van
de tunnel in zicht zou zijn. En elke keer vallen er
nieuwe lijken uit de kast. De problemen in en met
Griekenland zijn nog lang niet van de baan. Dat
geldt ook voor Portugal, Spanje en in mindere mate
Italië. Het is slechts een kwestie van tijd voor de EU
weer in acute problemen geraakt.
Naast de financiële toestand hebben we nog het
fameuze Schengen-verdrag. Ook dat dreigt een
strop rond onze hals te worden. Is het ‘Fort Europa’ een mythe?
Dat fameuze ‘Fort Europa’ bestaat niet. Wat wel bestaat, is een zeef Europa, een Zwitserse-kaas-Europa.
Ik heb dat aan de kust van Gibraltar (Spanje) met
mijn eigen ogen kunnen vaststellen. Frontex, de Europese organisatie die moet instaan voor de bescherming van onze buitengrenzen, fungeert daar samen
met de kustwacht van Spanje eigenlijk meer als een
opvangcomité of gratis veerdienst. En niet als een
middel tegen illegale immigratie. 9 op 10 illegalen
die er in slagen over te steken, mogen in Spanje blijven. Die gaan niet terug naar hun eigen land, maar
reizen door. En België is daarbij een topbestemming.
Met eurocommissaris Malmström is het einde
van het open-grenzenbeleid nog niet in zicht. U
hebt daar nu een boek over geschreven: ‘Binnen
zonder bellen.’ Wat is de boodschap?
De boodschap is dat we moeten terugkeren naar
16
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uropa, tegen deze EU”
een situatie waarin de lidstaten zélf hun eigen grenzen mogen bewaken. We moeten zelf onze conclusies
trekken, want het zal niet de Europese Commissie
en niet het Europese Parlement of het Europese establishment zijn dat het roer zal omgooien. Zij zullen
nooit toegeven dat het Schengenbeleid een gigantische mislukking is, men zal de zaak nog liever verder
laten rotten.
Over naar Turkije. Hoe ver
staat het met de toetredingsonderhandelingen?

Erdogan heeft nooit een geheim gemaakt van zijn
ware bedoelingen. Zo heeft hij ooit gezegd dat de democratie voor hem niet meer was dan een trein. “Als
je de bestemming bereikt, spring je er af…” Erdogan
is een militante islamist en de politieke islam is ook
helemaal niet te verzoenen met welke vorm van democratie dan ook. Wat er zich nu afspeelt in Turkije,
kwam voor mij dan ook niet als een verrassing. Ik
denk dat vooral de maskers van de EU nu
zijn afgevallen.

“

De Vlamingen
zullen zélf
moeten vechten voor hun
onafhankelijkheid.”

Er zijn enorme rellen geweest in
Istanboel en ook daarbuiten. De
overheid heeft die vreedzame demonstraties met brutaal geweld
de kop ingedrukt. Premier Erdogan is niet bereid tot enige verzoening of toegevingen. Men zou
toch een scherpe reactie mogen
verwachten van de kant van de
EU, maar we zien net het tegenovergestelde. Erdogan en zijn regime worden niet gestraft, maar
beloond. De toetredingsprocedure gaat gewoon door. Men heeft
altijd gezegd dat men de onderhandelingen zou stilleggen als
Turkije niet zou voldoen aan de
voorwaarden, als bijvoorbeeld de mensenrechten niet
worden gerespecteerd. Maar er zijn burgers doodgeschoten, dissidenten zijn massaal opgepakt. Turkije is
de grootste gevangenis voor journalisten in de wereld.
Er zitten zelfs meer journalisten achter de tralies dan
in China. Wat moet er nog meer gebeuren? We moeten eindelijk de nodige conclusies trekken. Men moet
ophouden met die onderhandelingen. Men moet ophouden met die maskerade. Men moet ophouden
met de mensen een rad voor de ogen te draaien. Men
moet duidelijk zeggen dat er voor een land als Turkije
- dat geen Europees land is, en ook geen democratie
– geen plaats is in de EU.

In 2014 zijn er Europese verkiezingen.
Wordt de mogelijke toetreding van
Turkije een van de speerpunten van
jullie campagne?
We gaan in elk geval ons uiterste best
doen om die kwestie op de politieke
agenda te houden. Dat moet ook de nodige aandacht krijgen in onze campagne.
Omdat de kwestie Turkije één van die
symbooldossiers is, die duidelijk maken
dat de EU evolueert naar een project dat
geen steun meer vindt bij de bevolking.
Het Vlaams Belang profileert zich de
laatste tijd meer en meer als een eurokritische partij. De enige in Vlaanderen,
mogen we wel stellen. Is het niet lastig
om tegen die stroom in te roeien?

Het is lastig, maar het schept ook het voordeel van
de duidelijkheid. Ook wat de EU betreft hebben we
in marketingtermen een USP (‘unique selling proposition’), een unieke positie die ons aantrekkelijk
maakt voor de kiezer. Ik ben ervan overtuigd dat een
sterke eurokritische profilering er toe kan bijdragen
dat we opnieuw verkiezingen gaan winnen. Omdat
steeds meer kiezers beseffen dat het met deze EU de
verkeerde kant opgaat en omdat er nooit een fundamenteel debat over die EU is gevoerd.
De eurobarometer geeft intussen aan dat het vertrouwen in de EU in elk land keldert. 60 procent
gelooft niet meer in dat politieke project. Maar
wat is het alternatief?

Hebben die rellen in Istanboel de maskers van Erdogan afgerukt? Of zegt u: dat hebben wij altijd
geweten en gezegd?

We moeten de mensen nieuwe hoop geven en zeggen:
wij zijn vóór Europa, wij zijn vóór Europese samenwerking maar niet op de manier zoals het nu gebeurt.
Wij willen enkel behouden wat zijn nut bewezen
heeft: economische samenwerking, tot op zekere
hoogte. De vrije handel binnen een Europese ruimte.

Eigenlijk zijn de maskers niet afgerukt. Erdogan
heeft nooit een masker opgehad. Alleen mensen die
het slachtoffer zijn van een soort zelfgekozen verblinding, van een koppig negeren van de realiteit, zijn
geschokt door de recente gebeurtenissen in Istanboel.
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lijk geld, macht en bevoegdheden wegtrekken van de
lidstaten en regio’s naar Europa. Dan wil men helemaal niet dat er nieuwe lidstaten zouden ontstaan uit
bestaande lidstaten.

Dat is heel succesvol gebleken en kan ook voordelig
zijn voor onze Vlaamse exportgerichte ondernemingen. Maar wij zijn tégen een EU naar Belgisch model,
tégen de dictaten van ‘Brussel’ en tégen een buitenlands beleid dat onze belangen ondermijnt.

Ik wens de Schotten en Catalanen alle succes toe in
hun referendum over onafhankelijkheid. Maar ik zou
er toch ook op willen wijzen dat we in Vlaanderen in
een heel andere situatie zitten en dat we ons dus niet
te veel moeten spiegelen aan de onafhankelijkheidsstrijd van die andere volkeren, hoe terecht die ook is.
We moeten niet te veel dromen van een internationale unie van volkeren die streven naar onafhankelijkheid. Wij Vlamingen moeten die strijd zélf voeren.
Net zoals de anderen dat ook moeten doen.

Wie zich eurokritisch opstelt, krijgt in pers en politiek al snel de stempel ‘anti-Europees’. En dan
wordt je om de oren geslagen met doemscenario’s.
Mensen worden bang gemaakt voor de gevolgen
van een mogelijke ontbinding van de EU, net zoals
ze bang gemaakt worden voor de gevolgen van een
ontbinding van België…
Ja, die parallellen zijn heel opvallend. Men maakt de
mensen bang met irrationele en emotionele reacties.
Denk aan de reacties op het afwijzen van de Europese
Grondwet in Nederland en Frankrijk, en later ook
in Ierland. De Europese Commissie sprak toen van
een ‘terugkeer naar de jaren 30’. Dat toont aan dat
men geen rationele argumenten meer heeft om dat
hele project te verdedigen. Wij hebben de rede en de
logica aan onze kant, zij
moeten het hebben van
bangmakerij. De voorstanders van een Europese superstaat zitten in
het defensief. Voorlopig
slaagt men er nog in om
de mensen bang te maken. De vraag is alleen
hoe lang dat nog lukt.
Men kan de realiteit
niet blijven ontkennen.

“

In 2014 hebben we in heel Europa trouwens een
grote volksraadpleging, met de Europese verkiezingen. Krijgen we na de ‘Arabische Lente’ straks
een ‘Europese Lente’?
Ik maak het grootste voorbehoud tegenover termen
als ‘Arabische Lente’, maar ik begrijp
wat u bedoelt. Zal er naar aanleiding
van die Europese verkiezingen een soort
volksopstand komen? Ik hoop het in elk
geval en heb er ook alle vertrouwen in
dat er in een aantal lidstaten – vooral
bij de netto-betalers, en daar hoort ook
Vlaanderen bij - een enorme verschuiving zal gaan in het voordeel van die
partijen die de Europese constructie in
vraag stellen. We zien dat nu al aan de
peilingen in Nederland, waar de ‘Partij
Voor de Vrijheid’ van Geert Wilders op
de eerste plaats staat. In Groot-Brittannië scoort de
partij van Nigel Farrage zeer sterk. Dat is ook het geval met de ‘Zweden Democraten’ en met Marine Le
Pen in Frankrijk.

De EU is
ontaard tot een
monster van
Frankenstein.”

Het succes van Nigel Farrage en zijn UK-Independence Party zorgt ervoor dat de Britse premier
David Cameron een referendum gaat uitschrijven
over de toekomst van de EU. Wat verwacht u daarvan?

Komt er een Europees front van rechtse en nationalistische partijen? En wat moeten we ons daarbij
voorstellen?

Cameron wil onderhandelingen om een aantal bevoegdheden terug weg te halen uit ‘Brussel’. Ik denk
dat er daarover weinig illusies bestaan dat hij daar ook
in zal slagen. Men kan zich vragen stellen bij de timing, maar los daarvan is het een positieve zaak dat
een belangrijke lidstaat een debat gaat voeren en een
referendum wil organiseren over de plaats van dat
land in de EU. Daar zijn we in de meeste andere landen helaas nog niet aan toe.

Of er een echt front komt, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik denk dat we op de goede weg
zitten. Als het van ons afhangt, komt er zo’n front. En
het is in dat opzicht in elk geval heuglijk nieuws dat
ook Geert Wilders tot de conclusie is gekomen dat
we de handen in elkaar moeten slaan om een vuist te
kunnen maken tegen het EU-establishment.
Ik ben ervan overtuigd dat als het Vlaams Belang, de
PVV van Geert Wilders, het Franse Front National,
de Oostenrijkse FPÖ, de Zweden Democraten, misschien ook de Deense Volkspartij en eventueel ook
UKIP van Nigel Farrage gaan samenwerken, wij een
politieke factor van betekenis gaan vormen in het Europees Parlement.
Maar het Vlaams Belang zal in zo’n eventuele fractie
wél zijn eigen identiteit bewaren.

En dan zijn er nog de Schotten en de Catalanen
die hun onafhankelijkheid willen afdwingen met
een referendum. Dat zullen ze in Brussel ook niet
graag zien…
Nee, omdat de tendens in Brussel niet is naar onafhankelijkheid en soevereiniteit - of het nu gaat over
Schotten, Catalanen en Vlamingen, of over de bestaande lidstaten - maar men wil juist zoveel moge18
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De Nederlandse schrijver jan van Aken
doet een sombere voorspelling in Vrij
Nederland: “Ooit zal men op Europa
terugkijken als iets dat erg fout is gegaan, zoals het communisme of het nazisme. Als een project dat juist dat kapotmaakte wat het wilde beschermen.”
ziet u dat ook zo?
Ja, ik denk dat hij gelijk heeft. De EU is na het Verdrag van Maastricht’ - ontaard
in een soort ‘monster van Frankenstein’
dat door niemand onder controle kan gehouden worden. Er zijn een aantal kenmerken van totalitaire regimes die zich
nu duidelijk manifesteren binnen de EU.
Ik denk aan het tekort aan democratie.
Ik denk ook aan die propaganda voor de
EU, voor een nieuwe maatschappij, een
nieuwe mens. Men wil de lidstaten, die
vroeger vrije landen waren, nu verknechten tot een provincie, een protectoraat of
kolonie binnen de Europese superstaat.
Het zijn geen vrije landen meer die zélf
kunnen beslissen over hun toekomst. En
dat is een evolutie die wij als Vlaams-nationalisten keihard moeten bestrijden.
Opgetekend door ludo leen

BiO PhiliP clAEyS
Geboren te Gent op 24 mei 1965
Licentiaat Vertaler, speciale licentie Marketing
Gehuwd en vader van twee kinderen
Europees Parlementslid sinds 2003
Ondervoorzitter van de Europese Alliantie voor de Vrijheid
Auteur van verschillende boeken over Europa en de EU

BiNNEN zONDER BEllEN
Philip Claeys beschrijft hoe het feitelijke
wegvallen van de binnengrenzen in de Europese Unie de immigratiestroom nog groter en oncontroleerbaarder heeft gemaakt.
Het asiel- en immigratiebeleid van de EU
is geen oplossing voor het probleem, het is een onderdeel van het probleem. Elk land moet dus opnieuw zelf
kunnen bepalen wie het op zijn grondgebied toelaat. Zonder
‘Europese’ bemoeizucht. Het is de enige manier om de immigratiestroom om te keren, en baas te worden in eigen land.
Bel 02/219 60 09 of mail naar info@vlaamsbelang.org
voor een gratis exemplaar.
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Petitie voor zelfbeschikkingsrecht
1 miljoen handtekeningen voor
zelfbeschikkingsrecht. Dat willen Vlamingen, Schotten en Catalanen in de komende maanden
verzamelen. “Da’s gene kattepis”,
zou Jan Becaus zeggen. En dus
trokken we naar de hoofdzetel
van de Vlaamse Volksbeweging
(VVB) voor tekst en uitleg.
“Er bestaat vandaag een lacune in
de Europese wetgeving op het vlak
van het zelfbeschikkingsrecht van
de volkeren. Dat is een internationaal erkend mensenrecht, maar
bestaat in de Europese wetgeving
niet,” legt VVB-directeur Steven
Vergauwen uit. “Er komt straks najaar 2014 - een referendum over
onafhankelijkheid in Schotland.
En in 2015 komt er waarschijnlijk
iets soortgelijks in Catalonië. Stel
dat een meerderheid in Catalonië
of Schotland zich akkoord verklaart, dan kan Europa daar niet
eens op reageren, want dat is niet
voorzien. Hetzelfde doet zich voor
in België. Stel dat beide nationalistische partijen in Vlaanderen straks
een meerderheid behalen.
Wat staan er dan te gebeuren? Ik
heb geen glazen bol, maar wij
Vlaams-nationalisten dromen er
toch van dat men dan met die
meerderheid iets zou doen. Stel dat
Vlaanderen zijn onafhankelijkheid
uitroept, dan moet Europa reageren, maar eigenlijk kan dat niet.
Wij willen die lacune onder de
aandacht brengen. En wij denken

dat de Europese verkiezingen van
volgend jaar daarvoor het ideale
moment zijn. Tegen dan willen we
in Europa één miljoen handtekeningen verzamelen.”
De Vlaamse Volksbeweging gaat de
komende maanden in Vlaanderen
de hort op. Maar daar blijft het niet
bij. Er komt ook nog een grote manifestatie…
“We willen zoveel mogelijk mensen die de petitie ondertekend
hebben, naar Brussel brengen.
Die manifestatie op zondag 30
maart 2014 wordt het orgelpunt
van onze campagne. De komende
weken en maanden gaan we dat samen met onze buitenlandse partners - verder uitwerken.
De VVB richtte samen met Schotten,
Catalanen en Basken de EPI op. Wat
is het doel van die ‘European Partnership for Independence’?
“We hebben gekeken welke landen of bewegingen voor ons interessant waren en welke volkeren
het dichtst bij onafhankelijkheid
staan. En dan zijn we uitgekomen
bij Schotland, Catalonië en Baskenland. Samen met hen hebben
we de EPI opgericht,” klinkt het
enthousiast. “Ik ben er van overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren. Zo leren wij veel van
de Schotse ‘Yes-campaign’ en leert
hun ‘March for Independence’ van
ons op het vlak van organisatie.”

Hoe en waar kunnen Vlamingen de
petitie ondertekenen?
Het eenvoudigste is ‘online’ via
de speciale webstek www.zelfbeschikking.eu. Mensen die niet
over een PC beschikken, kunnen
via de VVB ook een individueel
formulier of een petitielijst aanvragen. Daarnaast zal de VVB ook op
heel wat Vlaamse manifestaties op
‘handtekeningenjacht’ gaan.
De laatste tijd krijgt het autonomiestreven van Schotten en Catalanen ook in de zogenaamde ‘mainstreammedia’ enige aandacht. Wat
verwacht de VVB van het Schotse en
Catalaanse referendum?
“Bij de Schotten is het een dubbeltje op zijn kant,” voorspelt Steven
Vergauwen voorzichtig. “Volgens
de laatste peilingen is er nog geen
meerderheid, maar de onafhankelijkheids-stroming heeft de wind in
de zeilen. Er is niet alleen de SNP
(de regerende Scottish Nationalist
Party), maar in de ‘Scottish Independence Convention’ zit ook een
afvaardiging van de Groenen en
klein-links. Dat lijkt in Vlaanderen
ondenkbaar, maar in Schotland
staan die dus ook achter onafhankelijkheid.” De SNP doet het goed
in de peilingen en pakt nu al uit
met een heel sterke ‘Yes’-campagne. Er is nog een ‘swing’ (omslag)
nodig van 5% om de meerderheid
te halen. Dat is best mogelijk. In
Catalonië liggen de kaarten anders.
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Als ze daar stemmen, zijn ze morgen onafhankelijk. In Schotland
hebben ze een parlementaire meerderheid, maar nog niet de meerderheid van het volk. In Catalonië
hebben ze zowel een parlementaire
meerderheid als het volk. En in
Vlaanderen hebben we voor het
ogenblik nog geen van beiden…
Er is dus nog werk aan de winkel.
‘Kan dat Schotse en Catalaanse referendum nieuwe impulsen geven
aan het Vlaamse streven naar autonomie?’, is dan ook de voor de hand
liggende vraag.
“Absoluut,” zegt de VVB-woordvoerder zelfzeker. “Anders zouden
we het ook niet doen. Stel dat het
lukt in Schotland en dat het lukt
in Catalonië. Dan komt er hier in
Vlaanderen ook een enorm potentieel vrij van mensen die niet meer
worden afgeschrikt door dwaze argumenten als ‘dat kan toch niet’, of
‘wij zijn al zo klein’. Op het ogenblik dat de Schotten en Catalanen
een vreedzame afscheiding krijgen
of afdwingen, zullen er ook in
Vlaanderen meer en meer mensen
zijn die gaan inzien dat het kan.”
Het is een publiek geheim dat de
Europese Unie afkerig, om niet te
zeggen vijandig staat tegenover het
autonomiestreven van Europese volkeren. Kijk maar naar de Baltische
staten (Estland, Letland, Litouwen),
het uiteenvallen van Joegoslavië en
de splitsing van Tsjecho-Slowakije.
Het verzet zal nu nog groter zijn,
vermits het gaat om de opsplitsing
van lidstaten binnen die EU… Bij
de VVB zijn ze zich daarvan bewust,
zeker nadat de Europese Unie een
burgerreferendum heeft afgewezen
en hen met die vraag gemakshalve
heeft doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie, een eersteklasbegrafenis.
“Wat dat betreft zijn de Schotten
misschien nog wel belangrijker
dan de Catalanen,” stelt Steven
Vergauwen. “Het Schotse referendum werd immers goedgekeurd
door de huidige (Britse) overheid.
De Britse premier Cameron heeft
gezegd dat zij democraten zijn en

Op het ogenblik
dat de Schotten
en Catalanen
een vreedzame
afscheiding
krijgen of
afdwingen,
zullen er ook
in Vlaanderen
meer en meer
mensen zijn
die gaan inzien
dat het kan.”
het resultaat van het Schotse referendum zullen respecteren. Als de
Britten de uitslag aanvaarden en
tegen de Schotten zeggen: ‘jullie
kunnen gaan’, zal Europa wel moeten volgen.”
Al beseft Vergauwen wel dat zo’n petitie niet meteen het verschil zal maken bij het EU-establishment. Maar
het is wel een belangrijk signaal.
“Als we voor hun deur staan met
1 miljoen handtekeningen, zullen
ze toch moeilijk kunnen doen of er
niks aan de hand is. Wij willen een
statement maken. En we willen
van dat zelfbeschikkingsrecht ook
een thema maken in de aanloop
naar de Europese verkiezingen van

volgend jaar. Wij willen de onafhankelijkheidskwestie op de politieke agenda zetten.”
Voor ‘Europa’ (lees: de EU) is de eigen identiteit en zelfstandigheid van
volkeren toch een lastige hinderpaal
op weg naar die eengemaakte markt
en de ‘Verenigde Staten van Europa’?
“Ja, ze proberen dat autonomiestreven wat op te vangen of in
te kapselen via hun ‘Comité der
Regio’s’. Maar regio’s hebben binnen Europa geen echte inspraak
of beslissingsmacht. Dus aan dat
spelletje gaan wij niet meedoen.
Vlaanderen is geen regio, wij zijn
een natie!”
Schotten en Catalanen gaan resoluut
voor volledige, staatkundige onafhankelijkheid. Is dat ook jullie keuze
voor Vlaanderen?
“Uiteraard. Zo staat het ook in
onze statuten: ‘De vereniging heeft
tot doel Vlaanderen uit te bouwen
tot een onafhankelijke staat’. Dat
is ons einddoel. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan.”
Het Vlaams Belang steunt de petitie en zal ook massaal aanwezig
zijn op de manifestatie in Brussel.
Opgetekend door Ludo Leen
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BusregelIng

29 septemBer 2013 - Boom - de schorre
gRATIS BUSSEN WORDEN
INGELEGD VANUIT DE MEESTE
PLAATSEN IN VLAANDEREN.

Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan men steeds terecht bij de regionale secretarissen
(iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
PROViNciE ANTWERPEN
REGiO
ANTWERPEN-KOEPEl
03 216 92 13
Antwerpen Secretariaat
Van Maerlantstraat, 10.45 uur
Berchem Kerk, 10.45 uur
REGiO mEchElEN-liER
015 41 18 48
Heist-op-den-Berg
station, 10.30 uur
Mechelen Rode Kruisplein,
10.30 uur
Lier parking Carrefour, 10.50 uur
REGiO VOORKEmPEN
03 658 67 37
Kalmthout NMBS-Station
Heide, 10.00 uur
Brasschaat Kerk, 10.15 uur
Schoten Carrefour
thv Pizzahut, 10.30 uur
REGiO TURNhOUT-mOl
014 41 34 72
REGiO zUiDERKEmPEN
014 23 29 00
Turnhout station, 10.30 uur
Beerse Marktplein, 10.45 uur
Herentals, Parking Wellens
Lichtaardeweg, 11.15 uur
PROViNciE
OOST-VlAANDEREN
REGiO GENT-EEKlO
09 234 27 72
Eeklo inkom prov domein
‘Het Leen’, 9.30 uur
Nevele Hansbeke-station, 9.30 uur
Deinze Rond punt
Bachte-Maria-Leerne, 9.40 uur
Lovendegem
Kort Eindeken-N9, 9.45 uur
Gentbrugge carpoolparking
Land van Rodelaan, 10.00 uur

Gent hoek Charles de Kerchovelaan - Leopold II-laan, 10.00 uur
REGiO
AAlST-OUDENAARDE
053 77 55 07
Ninove Stationsplein café
Leeuwenhol, 10.20 uur
Aalst Apostelstraat 1
‘t Apostelken, 10.40 uur
REGiO DENDERmONDE
- ST.-NiKlAAS
03 777 08 01
Dendermonde De Bruynkaai,
10.00 uur
Sint-Niklaas bij parking
Syntra, 10.15 uur
PROViNciE
WEST-VlAANDEREN
REGiO BRUGGE
0486 42 75 34
Blankenberge, Stadhuis 9.30 uur
Brugge, Magdalenaparking,
10.00 uur
REGiO KORTRijK
0475 42 19 29
Kortrijk voorkant
NMBS-station 10.10 uur
Kortrijk carpoolparking
Oudenaardsesteenweg, 10.15 uur
REGiO ROESElARE
0472 52 71 85
Roeselare Stationsplein Gezelle,
9.50 uur
REGiO miDDENKUST
059 80 80 81
Oostende
Mercatorparking, 9.00 uur
REGiO WESThOEK
0472 52 71 85
Diksmuide Station, 09.10 uur

Poperinge Abeelseweg 29
Mysterie, 9.20 uur
Ieper NMBS-Station, 09.40 uur
PROViNciE limBURG
limBURG
011 23 33 49
Genk station 10.00 uur
Hasselt parking Carrefour
Kuringen, 10.20 uur
Beringen carpoolparking
Paal, 10.40 uur
PROViNciE
VlAAmS-BRABANT
REGiO lEUVEN
016 20 43 01
Diest voorzijde station, 9.25 uur
Bekkevoort carpoolparking E314
uitrit 24, 9.35 uur
Aarschot carpoolparing, 9.50 uur
Rotselaar carpoolparking E314
uitrit 21, 10.00 uur
Leuven Parking Bodart 10.15 uur
REGiO hAllE
02 582 91 75
Halle, Kerk St.-Rochus, 9.00 uur
Dilbeek, parking CC Westrand,
9.30 uur
REGiO VilVOORDE
02 253 38 27
Grimbergen, parking voetbal
Brusselsesteenweg, 10.00 uur
BRUSSEl
REGiO BRUSSEl-19
02 219 34 67
Anderlecht kruispunt
Prins van Luik/L. Mettewielaan,
9.40 uur
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Duitsland

Wie bepaalt het immigratiebeleid?
de Turkse regering, die zich andermaal het recht toe-eigende zich te
mengen in de binnenlandse aangelegenheden van een Europees
land. Zo liet het Turkse ministerie
van Buitenlandse Zaken weten dat
het bereid was de integratie van de
Turkse gemeenschap in Duitsland
te ondersteunen, op voorwaarde
dat de nieuwe immigratiewet alsnog zou worden ingetrokken.

In 2007 werd in Duitsland een
nieuwe immigratiewet goedgekeurd. Na het Turkse protest
volgt vandaag de kritiek van de
Europese Commissie.
Zes jaar geleden stemde een ruime
meerderheid in de Duitse Bondsdag een nieuwe immigratiewet.
Die bepaalt dat wie in het kader

in het bijzonder de gedwongen huwelijken - enigszins aan banden te
leggen. Ook bij onze oosterburen
was men immers tot de vaststelling
gekomen dat door het systeem van
volgmigratie het integratieproces
telkens van nul moet beginnen. Alles bij mekaar ging het om een eerder beperkte maatregel die al wie
het goed meent met de integratie
van immigranten in Duitsland, eigenlijk alleen kan toejuichen.

“Geen wetten zonder
Turken”

van een huwelijk naar Duitsland
wil immigreren een minimale kennis van de Duitse taal moet kunnen aantonen en minstens achttien
jaar dient te zijn.
De achterliggende bedoeling was
de instroom van niet of slecht integreerbare huwelijkspartners - en

Maar zo hadden heel wat Turkse
organisaties het niet begrepen.
Zij liepen storm tegen de nieuwe
wet en schuwden daarbij de grote
woorden (racisme, discriminatie,…) niet. De voorzitter van de
Turkse gemeenschap liet bij die
gelegenheid in niet mis te verstane
bewoordingen weten dat het niet
kon dat het parlement weinig of
geen rekening had gehouden met
de opmerkingen die door de Turkse verenigingen waren gemaakt. De
boodschap was duidelijk: “Geen
wetten zonder Turken”, zoals het
populaire Turkse dagblad Hürriyet
kopte.
Er kwam ook scherp protest van

Turkije kreeg ondertussen het gezelschap van de Europese Commissie. Die kondigde onlangs
immers aan dat ze een procedure
tegen Duitsland wil opstarten. De
Duitse taaltests zouden namelijk
indruisen tegen de bestaande EUregels, die er geenszins op gericht
zijn de ‘gezinshereniging’ te bemoeilijken. Verschillende Duitse
politici reageerden begrijpelijkerwijs verbolgen op demarche van de
Commissie.

Fundamentele
kwestie
Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om bijkomstigheden,
maar om een fundamentele kwestie. De beslissing over wie onder
welke voorwaarden toegang krijgt
tot het land, en er aanspraak kan
maken op sociale tegemoetkomingen en andere rechten, behoort
immers tot de kern van de soevereiniteit.
Daarover dienen diegenen te beslissen die er aan het einde van de
rit de gevolgen van dragen en er de
rekening voor betalen. Dat zijn in
dit geval de Duitse kiezers, democratisch vertegenwoordigd in de
Bondsdag in Berlijn, en niet de onverkozen bureaucraten in hun ivoren torens in Brussel, Straatsburg
of Luxemburg.
Dirk De Smedt
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een reiSgidS naar Het VerLeden
in 1914 zal het precies honderd jaar
geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en dat zullen we geweten
hebben. met een resem aan initiatieven gaande van nieuwe musea over
tal van herdenkingen tot tientallen
nieuwe boeken zal de ‘Grote Oorlog’
de komende maanden en jaren in het
brandpunt van de publieke belangstelling komen te staan.
Een van de nieuwe boeken die eerlang
van de pers rolt bij uitgeverij Egmont
is de reisgids ‘In Vlaanderens velden Drie verkenningen langs het IJzerfront
’14-‘18’ van Jan Huijbrechts. Deze
schrijver is al jarenlang gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en publiceerde al behoorlijk wat materiaal over dit conflict. Zijn nieuwste boek, een ‘reisgids naar het verleden’ wijkt
echter lichtjes af van de traditionele reisgidsen door de WestVlaamse frontstreek, omdat het vooral aandacht besteedt aan de
Frontbeweging, de Vlaamse agitatie aan en achter het IJzerfront.
Tegen hun wil in meegesleurd in een spiraal van blind oorlogsgeweld, vernederingen en repressie, hebben de Vlaamse frontsoldaten in het aangezicht van de oorlogswaanzin, geschiedenis
geschreven en er de eis tot Vlaamse autonomie geconcretiseerd.
In dit boek wordt even stilgestaan bij deze - te vaak in de officiele Belgische geschiedschrijving - vergeten bladzijde… De laatste jaren plaatsten heel wat bekende historici vraagtekens bij wat
ze omschreven als de ‘founding myth’ van de Frontbeweging als
bakermat van het Vlaams-nationalisme. Deze historici negeren
hiermee het gegeven dat het discrimineren van de Vlamingen
aan het IJzerfront simpelweg bittere realiteit was. De Vlaamse
beweging heeft ongetwijfeld na de oorlog om propagandistische
redenen het belang van de Frontbeweging overdreven. Maar de
onvrede en frustratie waaruit diezelfde Frontbeweging groeide,
was meer dan reëel.
Dit boek voert u niet alleen langs lang vergeten slagvelden maar
brengt u ook uit het leven gegrepen - en vaak nooit eerder gepubliceerde - getuigenissen die een realistisch beeld schetsen van
‘hoe het geweest is’. Als je dit boek doorneemt sta je plots in
het versplinterde landschap en voel je de sombere dreiging, de
rauwe oorlogsrealiteit en de alles overheersende verwoesting maar
ook de schrijnende onrechtvaardigheid, de onmacht én vooral de
wilskracht van een generatie jonge Vlamingen die in het bloed en
het slijk van de IJzergrachten droomden van een vaderland dat
het hunne wél kon zijn… De talrijke, veelal nooit eerder uitgegeven foto’s uit het rijkgevulde persoonlijke archief van de auteur
maken dit boek nog waardevoller.
in Vlaanderens velden
drie verkenningen langs het ijzerfront ’14-‘18

Boekenaanbod
2013

BOEKEN AAN
Heel wat oudere
uitgaven werden
Uitgeverij
permanent
Egmont
verlaagd in prijs.
Surf snel naar
www.uitgeverijegmont.be

-50%

‘Wat is er aanlokkender,
geheimzinniger, duivelser
dan een verboden boek?’
Louis Paul Boon

Promofolder_Egmont2013.indd 1

20/03/13 21:05

Uitgeverij

Egmont

Madouplein 8 bus 2
1210 Brussel

Alle boeken kunnen
besteld worden via
www.uitgeverijegmont.be
of 0472 603 552
(tijdens de kantooruren).

Jan Huijbrechts
15 euro (excl. verzendingskosten)
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Twee maanden geleden kraaide staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block
(Open VLD), victorie over de terugkeercijfers van uitgeprocedeerde asielzoekers en
illegalen. In 2012 werden niet minder dan
76.497 ‘bevelen om het grondgebied te verlaten’ (BGV) afgegeven. Dat is, ondanks een
nieuw gehanteerde methode om de statistiek
op te stellen, een spectaculaire stijging. Tegenover 2011 is er sprake van een stijging met
44 procent. 97 procent van de bevelen werd
uitgereikt aan mensen die niet konden aantonen dat ze in gevaar zijn in hun thuisland. Bij
de aanvragen tot een verblijf om humanitaire
of medische redenen werden 37 procent meer
uitwijzingen bevolen. Bij uitwijzing naar aanleiding van een administratieve aanhouding
ging het om een toename van 16 procent, bij
beslissingen over gezinshereniging om 49 procent. De meeste bevelen om het grondgebied
te verlaten werden uitgedeeld aan Marokkanen (10.325), Algerijnen (7.779) en Russen
(3.268). Sommige mensen ontvangen meer dan
één bevel om het land te verlaten.

Kamerlid Filip De Man, op wiens vraag De
Block de cijfers vrijgaf, wijst erop dat het
overgrote deel van deze bevelen gewoon in de
goot wordt gekieperd. Het is volkomen misplaatst om van een krachtig beleid te spreken.
Tegenover de 76.497 BGV’s van 2012 stonden
slechts 9.491 gedwongen en vrijwillige repatriëringen. Van slechts 12,4 procent van de in
2012 afgegeven BGV’s kan dus met zekerheid
worden gezegd dat ze effectief werden uitgevoerd. Van zeven op acht uitgeprocedeerden
of onderschepte illegalen weet De Block
dus niet of zij er gevolg aan gegeven hebben.
Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt
78% van de personen die worden doorverwezen naar een open terugkeerplaats nooit aan.
Dat veel van deze vreemdelingen ‘autonoom’
zouden vertrekken, is een bewering die de
staatssecretaris op geen enkele wijze hard kan
maken. Het laat zich raden dat de meesten
hun illegaal verblijf gewoon voortzetten in
afwachting van een nieuwe regularisatieronde. Het ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ is meer dan ooit een vodje papier.
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Terugblik

Vijftig jaar taalgrens
In 1830 zag de Belgische staat
het levenslicht. In plaats van
een belangrijke rol te spelen in
een middelgroot Europees land
werden de Vlamingen tweederangsburgers in een staat die tot
in zijn diepste vezels Fransgezind
en anti-Nederlands was.

La Belgique sera
latine
Zowel het Franstalige landsgedeelte als de verfranste burgerij in
Vlaanderen beschouwden de officiële eentaligheid als een levensnoodzakelijke voorwaarde voor het
voortbestaan van België. Charles
Rogier, Luikenaar en een van de
belangrijkste leiders van de muiterij van 1830, stelde dat “een van
de grondprincipes van een goed
bestuur bestaat in het hanteren
van één enkele taal, en het is duidelijk dat die ene taal voor de Belgen het Frans moet zijn”, waarbij
hij meteen ook de hoop uitsprak
dat via de verfransingsmachine
‘het Germaanse element’ in België
zou worden uitgeroeid. Of zoals de
wallingant Raymond De Weerdt
het later zou uitdrukken: “La Belgique sera latine ou ne sera pas.”

Een halve eeuw geleden werd de taalgrens in België definitief
vastgelegd.
gelijkberechtiging van het Nederlands nog lang niet gestreden.
In 1921 werd een eerste grote wet
op het taalgebruik in bestuursaken
goedgekeurd, in 1932 een volgende. Maar ook dan kon de taalgrens
nog altijd verschuiven. Dat hing
af van de tienjaarlijkse volks- en
talentellingen: het taalregime van
een gemeente werd gewijzigd als
bleek dat een taalminderheid in
een meerderheid was veranderd.

De eerste taalwetten

Talentellingen

Na de ‘Belgische omwenteling’
werd ‘het Vlaams’ uit het officiële
leven gebannen. De enige officiële
taal in bestuur, gerecht, leger, middelbaar en hoger onderwijs werd
het Frans. De Vlamingen zouden
decennialang strijd moeten leveren
om het Nederlands in Vlaanderen
zijn rechtmatige positie terug te
geven.

Deze talentellingen waren bijzonder omstreden omdat ze niet zelden

werden gemanipuleerd. Zo was de
talentelling van 1947 bijzonder
nadelig uitgevallen voor Vlaanderen. De uitslag was niet alleen beïnvloed door de anti-Vlaamse sfeer
die in volle repressieperiode woedde, maar ook aantoonbaar vervalst.
Omdat een nieuwe talentelling zou
kunnen leiden tot nieuwe gebiedsroof ten nadele van Vlaanderen,
organiseerde de Vlaamse Beweging
in de aanloop naar de talentelling
van 1960 het verzet. Onder haar
impuls besloten meer dan driehonderd Vlaamse gemeenten, waaronder de grote steden, de nieuwe
talentelling te boycotten. Twee
indrukwekkende Vlaamse marsen

Met het afdwingen van de eerste,
bescheiden taalwetten - met name
die op het strafrecht (1873), op bestuurszaken (1878) en op het officieel middelbaar onderwijs (1883)
- was de Vlaamse strijd voor de
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op Brussel zetten de eis voor de afschaffing van de talentellingen en
de definitieve vastlegging van de
taalgrens kracht bij.
In 1962 was het uiteindelijk zover
en keurde het parlement de vastlegging van de taalgrens goed. Daarbij werden Komen en Moeskroen
overgeheveld naar Wallonië, terwijl
de zes Voergemeenten terugkeerden naar Vlaanderen. De wet werd
van kracht op 1 september 1963.
Sinds die dag is België ingedeeld
in taalgebieden. Brussel-19 kreeg
een tweetalig statuut, terwijl voor
Wallonië en Vlaanderen het principe van de eentaligheid werd ingevoerd.

Faciliteiten…
De faciliteitenregeling, die uit
dezelfde periode dateert, vormt
hierop een uitzondering. Er kwamen faciliteiten voor Vlamingen in
Edingen, Komen-Waasten, Moeskroen en Vloesberg. Voor de Franstaligen werden faciliteiten voorzien
in de taalgrensgemeenten Vloesberg Bever, Herstappe, Mesen,
Ronse, Spiere-Helkijn en Voeren.
De Franstaligen vroegen - en kregen - daarenboven faciliteiten in zes
Vlaamse gemeenten rond Brussel:
Wemmel, Kraainem, WezembeekOppem, Sint Genesius-Rode, Dro-

genbos en Linkebeek. Een ‘stommiteit’, zoals al vlug zou blijken.
De Vlamingen maakten zich sterk
dat het om een tijdelijke maatregel

ging die tot doel had de integratie
van de Franstalige inwijkelingen te
bevorderen, zoals dat voor de Vlamingen in Wallonië ook het geval
was. De Franstaligen daarentegen
beschouwen ze tot op vandaag als
een verworven recht. Het recht met
name om zich niet aan te passen
aan het Vlaamse karakter van de
streek waar ze zich nochtans vrijwillig hebben gevestigd.

Stommiteiten!
In 1988 begingen de Vlaamse onderhandelaars een nieuwe blun-

der door ermee in te stemmen dat
de faciliteiten in de zes Vlaamse
randgemeenten rond Brussel in de
grondwet werden verankerd. Met
het recente ‘Vlinderakkoord’ ging
het alleen maar van kwaad naar
erger. ‘De Zes’ worden immers
electoraal losgeweekt uit VlaamsBrabant en toegevoegd aan de
groot-Brusselse kieskring, waarmee
de door de Franstaligen begeerde
‘corridor’ tussen Brussel en Wallonië een stap dichterbij is gekomen. Ondanks de ‘splitsing’ van
het gerechtelijke arrondissement
BHV zullen de Franstaligen bovendien aanspraak kunnen maken op
Franstalige rechtsbedeling in héél
Halle-Vilvoorde. En als klap op de
vuurpijl wordt met de oprichting
van de zogenaamde Metropolitane
Gemeenschap de kiem gelegd voor

de uitbreiding van Brussel.

Staatsgrens
De Vlamingen hebben altijd gehoopt dat de vastlegging van de
taalgrens een einde zou maken
aan de Franstalige inmenging in
Vlaanderen en dito aanspraken
op Vlaams grondgebied. De voorbije vijftig jaar hebben geleerd dat
dit slechts het geval zal zijn als
taalgrens eindelijk ook staatsgrens
wordt.
Dirk De Smedt
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Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

Michel Denolf

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

domeinregistratie webhosting webdesign

ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

Michel.Denolf@pandora.be

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

Vocht in huis?
Bel Tibas voor
een gratis offerte!

Prijs vragen = Besparen!

Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische
nieuwsbrief van het Vlaams Belang blijft u op de hoogte van de politieke
actualiteit en de standpunten van het
Vlaams Belang.
U kan zich gratis abonneren door
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org
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konInklIjke kommer en kwel
Door Nerdom

Na zijn abdicatie zijn bij de oude koning zowat alle staatslasten van de schouders gevallen. Gedaan met al dat
obligate gedoe en dat geleuter met ministers die het altijd beter menen te weten. Gedaan met slopende regeringsonderhandelingen en crisissen van het regime. Gedaan met worstenfeesten en bezoekjes aan bedrijven en instellingen.
Zijn madam kijkt weliswaar nog altijd even onvriendelijk en zijn familiebesognes zijn nog niet uit te voeten, maar
daar kan hij al lang mee leven. Zeker met zijn royaal pensioen dat een onwaarschijnlijk veelvoud is van wat de
gewone burger na een leven van hard labeur toegeworpen krijgt. Zelfs de Amerikaanse president moet het met nog
veel minder stellen. Het belangrijkste is dat hij van het gezeur van af is. Zijn zoon Philippe de Belgique heeft nu
het heft in handen. En daar is hij tevreden mee, ook al kan het hem in wezen geen moer schelen. Schol, zegt hij
herhaaldelijk tegen de spiegel en nipt grijnzend van een goed glas.
Philippe heeft er ondertussen deugd in. Een ganse dag in het paleis met een kroon op het hoofd en met een scepter
in de hand rondlopen, vindt hij best leuk. Alleen de rijksappel sleept hij niet mee. Dat is iets voor tante Fabiola de
Mora y Aragón die er al eens met succes mee opgetreden was op een 21 juli-deﬁlé.
De jongere koning is voorbereid op de uitdagingen die op hem afkomen, wat blijkt uit zijn vastberadenheid en zijn onnavolgbare arendsblik. Om zich in te werken in zijn nieuwe taak, heeft hij in
het paleis een aantal vertrekken thematisch laten inrichten, zodat hij wat kan oefenen tegen dat hij
echt onder de mensen moet komen. Er is zo de ‘zaal van de handenschudders’. Drie maal daags,
telkens gedurende een kwartier, gaat hij daar onder leiding van zijn kabinetschef handen
schudden van bodes die in de huid van staatshoofden, regeringsleiders, top-zakenlui en andere gestelde lichamen kruipen. Hij leert er een zinvol babbeltje met hen te slaan waarvan
hij de inhoud zelf kan volgen en begrijpen.
Daarnaast is er ook de ‘zaal van het paard’, waar een heus opgezet paard staat opgesteld
op een namaaksokkel die langzaam in het rond draait. Hier beklimt hij dagelijks gedurende een uurtje het paard om zich koning-ridder te wanen. Op de muren zijn levensgrote
foto’s aangebracht van velden, steden, straten en van handenklappende kleuters met Belgische
tricolore vlaggetjes. Tijdens deze zitsessies klinkt ook het geluid van juichende massa’s, roepend:
“Vive le roi!” Hij doet
het graag, want het is allemaal precies echt.
Ten slotte is er ook ‘de zaal met de boksbal’. Heel de zaal is in
zwart-geel geverfd en de centrale grote boksbal stelt het Vlaamsnationalisme voor. Dagelijks gaat hij er een tweetal uur tegen te
keer dat het geen naam heeft. Hij houdt erg veel van deze zaal ,
want hij oefent er tegen het moment dat het Vlaams Belang hem op
zijn weg zal tegen komen. Toen hij eens in een boek de legendarische
Vlaams Blok-aﬃche zag met de bokshandschoenen en de slogan ‘Uit
zelfverdediging’, begreep hij het even niet… omdat hij altijd zélf de
bokshandschoenen draagt…
Hij is op weg, zoveel is duidelijk. Op weg om het volk vreugde en
leute te bezorgen!

29
VBM-september 2013.indd 29

19/08/13 12:36

zWEEDSE PUzzEl

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

oplossIng VorIge maand:
KOKOSmElK

stuur uw oplossIng
Voor 15 septemBer
met VermeldIng Van
naam en adres
naar

Vlaams Belang-redactIe
• MADOUPLEIN 8 BUS 9 •
1210 Brussel of
puzzel@VlaamsBelang.org
WiNNAARS
VORiGE mAAND:
Pedro Terriere, Munchen
Wim Van der Elst,
Pulle-Zandhoven
Dirk Vereycken, Putte
ilse Robberechts, Grimbergen
Dave Baerts, Gent
1

2

3

4

5

6

7

8

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

VUl iN EN WiN.

9
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Kalender
zaterdag 7 september
BOOM. Stand op de braderij.
Antwerpsestr.-Hoogstr. van 10 tot 18u.
Inl.: H. Verreyt, 0496/53.31.38.
DENDERMONDE. Braai in zaal Meirkenshof, Hof ten Rode 28, Baasrode om
17u. Inl.: M. Steeman, 0479/37.46.83.
maandag 9 september
GENT. Milieu en levende uilen
met D. Jacobs in Dienstencentrum,
Braemkasteelstr. 35, Gentbrugge om
14u. Org.: VB Gemeenteraadsfractie Gent i.s.m. Gents Seniorenforum. Inl.: C. Bauwens, 09/329.58.52
SINT-KATELIJNE-WAVER. Stand op
de jaarmarkt van 9 tot 13u. Inl.: J. Moeyersons, 0477/95.48.92.
vrijdag 13 september
HALLE. Eetfestijn in Alsput, Alsputweg
- Holleweg 108 om 17.30u. Inl.: D. Devillé, 0474/45.34.68.
zaterdag 14 september
HALLE. Eetfestijn in Alsput, Alsputweg
- Holleweg 108 om 11.30u. Inl.: D. Devillé, 0474/45.34.68.
maandag 16 september
HOBOKEN. Stand op de jaarmarkt.
Inl.: regiosecr., 03/216.92.13.
donderdag 19 september
TORHOUT. Bezoek aan kasteel Wijnendale. Afspraak aan het kasteel,
Oostendestr. 390 om 14.15u. Org.: Seniorenplatform Mandel. Inl.: A. Temperman, 0486/94.99.29.
zaterdag 21 september
EKEREN. Vlaamse Leeuw-bierstand
op de Dreeffeesten aan het districtshuis,
om 14u. Inl.: C. Luyckx, 0477/70.51.23.

Activiteiten voor het oktobernummer dienen via uw
regiosecretariaat doorgegeven te worden vóór 15 september.
vrijdag 27 september
NIJLEN. Mosselfeest in Gemeenschapscentrum ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Kessel.
Inl.: I. Van Wunsel, 0495/61.46.62.
ANTWERPEN. Gerolf Annemans
aan het fornuis in OCJVM, Van
Maerlantstr. 14 om 13u. Inl.: Regiosecr.,
03/216.92.13.
zaterdag 28 september
DEURNE. Gespreksnamiddag ‘Vlaanderen in Europa’ met P. Claeys in het
secretariaat., Turnhoutsebaan 105, om
14u. Inl.: Regiosecr., 03/216.92.13.
ZEMST. Eetfestijn in Ontmoetingscentrum, Zemstsestwg. 15, Hofstade
van 17 tot 22u. Inl.: P. Van Den Bosch,
0496/62.42.54.
zondag 29 september
BOOM. Europafeest in De Schorre,
Schommelei van 11 tot 18u. Org. en inl.:
VB Nationaal, 02/219.60.09.
woensdag 2 oktober
KORTRIJK.Bezoek Vlaams Parlement
en Nationaal Secretariaat. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl. en insch.: D.
Devoldere, 0471/23.49.35.
zaterdag 5 oktober
LEUVEN. Steakdag in zaal De Kring,
J. Pierrestr. 60, Kessel-Lo van 17.30 tot
21u. Inl.: J. Holemans, 0499/32.50.76.
DIKSMUIDE. Grote Vlaamse barbecue-avond met B. Pas in zaal De Kring,
Keiemdompstr. 87, Keiem om 19u. Inl.:
J. Desender, 0498/48.89.69.
zondag 6 oktober
BRUGGE. Etentje in Zaal De Blauwe Toren, Blankenbergsestwg. (tgo.
B-Park) om 11u. Inl.: A. Quataert,
0486/42.75.34.

M-R. Geldof, 054/32.99.32.
GENT. Oldiesavond met live orkest en
discobar in Buurtloods, Patrijsstr. 10 om
19u. Org.: VB Koepel Gent - wijkwerking Muide/Meulestede/Afrikalaan. Inl.:
J. De Rynck, 0495/60.82.16.
zaterdag 19 oktober
LENNIK. Mosselfestijn in zaal Classics,
F. Van der Steenstr. 120 van 11.30 tot
22u. Inl.: F. Rooselaers, 0476/92.81.84.
DEINZE. Breughelavond met B. Pas
in zaal Ter Wilgen, Poelstr. 38, Petegemaan-de-Leie van 19.30 tot 24u. Inl.: P.
Patyn, 0473.24.08.81.
POPERINGE. 1ste Seniorenfuif in zaal
De Kroone, Provenplein, Proven om
19.30u. Org.: Seniorenforum PoperingeGrensland ism alle seniorenforums van
West-Vlaanderen. Inl.: P. Blanckaert,
0499/71.64.90.
donderdag 24 oktober
LIER. Geleid bezoek aan Kamer, Senaat en Vlaams Parlement. Samenkomst aan het station om 10.30u. Inl.:
O. Peeters, 0485/16.26.15.
vrijdag 25 oktober
KORTRIJK. Gespreksavond ‘Jongeren
en (partij-)politiek’ met B. Pas in cafetaria museum Kortrijk 1302, Begijnhofpark van 20 tot 22.30u.. Inl.: J. Deweer,
0486/22.90.43.
zondag 10 november
LEUVEN. Ontbijtgesprek met Barbara
Pas in zaal Grenadedal, Velderblok 2 A,
Kessel-Lo om 10.30u. Inl.: J. Holemans,
0499/32.50.76.
OVERPELT. Eetfestijn in feestzaal ‘t
Pelterke, Jeugdlaan 4 om 11u. Inl.: L.
Vissers, 0479/65.21.52.

GERAARDSBERGEN. 17de eetfestijn
in zaal Manolito, Onkerzelestr. 241,
Onkerzele om 11.30u. Inl.: S. Bourlau,
0475/35.07.05.

vrijdag 15 november
KORTRIJK. HAK-Kaarting in Café
St.-Job, Kortrijksestr. 19, Heule om 16u..
Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43.

RUMST. Bingo in chalet Kleine Paependaelen, Kleine Paependaelenlaan 14b,
Reet om 14u. Org.: VB Boom. Inl.: H.
Verreyt, 0496/53.31.38.

vrijdag 11 oktober
KaasSINT-KATELIJNE-WAVER.
en wijnavond met B. Pas in zaal Offendonk, Den Haes. Inl.: J. Moeyersons,
0477/95.48.92.

zaterdag 16 november
KAMPENHOUT. Eetfestijn in Parochiezaal, Bogaertstr., Nederokkerzeel
van 11.30 tot 21u. Inl.: M. Fannes,
0496/55.73.36.

merelbeke. Eetfestijn met Barbara
Pas in CC Groenendal, Brandegems
Ham 5, vanaf 12 u. Inl.: M.J. Mathys,
09/230 40 99

zaterdag 12 oktober
ROOSDAAL. Steakfestijn in zaal De
Kluis, Kapelleweide 15 om 11.30u. Inl.:

KORTRIJK. HAK-Kaarting in Café
St.-Job, Kortrijksestr. 19, Heule om 10u..
Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43. Ook
zondag van 10-13 uur.

zondag 22 september
TEMSE. Eetfestijn in J.O.C. De Nartist,
Cl. de Landtsheerlaan 26A om 12.30u.
Inl.: S. Rombaut, 0477/39.89.31.
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