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Inhoud

Voortrekker
In de zoektocht naar maatregelen met een beperkte
kostprijs, maar toch een zo groot mogelijke impact
kwam een verlaging van de BTW op elektriciteit
op de federale onderhandelingstafel. Zulke BTWverlaging van 21 naar 6 procent zou de concurrentiekracht van de bedrijven verbeteren en de
werkgelegenheid doen toenemen. Aangezien de
coalitiepartners in aanloop naar de verkiezingen
vooral willen verhinderen dat anderen scoren,
haalde de maatregel het zogenaamde relance-plan
van Di Rupo niet.
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De CD&V heeft ter zake geen eenduidige mening
(minister De Crem heeft het voorstel in de federale
regering afgeschoten terwijl Vlaams minister-president Peeters en federaal staatssecretaris Bogaert in
interviews laten verstaan dat zij het wel zien zitten),
maar alle andere regeringspartijen van socialist tot
liberaal vinden dit vandaag een zeer goed voorstel.
Het is zelfs de enige maatregel van lineaire vermindering die deze maand op tafel ligt bij het overleg
tussen de deelstaten inzake het concurrentiepact.
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In het hele debat rond de BTW-verlaging probeerden de media te doen geloven dat de SP.a dit voorstel lanceerde. Daarbij werd vakkundig verzwegen
dat Bruno Valkeniers, Bart Laeremans, Peter Logghe en ik dit voorstel reeds in januari 2008 in de
Kamer indienden...
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Dat het Vlaams Belang de veiligheids- en immigratiethema’s reeds op de agenda plaatste toen dat
nog taboe was, kan niemand ontkennen. Dat de
onafhankelijkheidsidee steeds meer veld wint, is
onze verdienste. Heel de discussie over de BTWverlaging illustreert dat het Vlaams Belang ook op
sociaal-economisch vlak haar voortrekkersrol vervult.
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Voor ons geen naloper-redeneringen van draagvlaknationalisten zoals de N-VA die vinden dat er
eerst een draagvlak moet zijn vooraleer je als politicus iets kan nastreven. Integendeel, het is onze
taak om ideeën ingang te doen vinden. Het Vlaams
Belang moet de ijsbreker blijven die de weg bevaarbaar maakt. Aan alle slapjanussen in het parlement
en daarbuiten kunnen wij met trots zeggen: waar
wij treden, zult gij gaan.
Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Geef er
een lap op
Na ons voorjaarscongres en ons Europafeest hebben
we nu twee belangrijke politieke posities ingenomen. Die van sociale volkspartij en die van dé EUkritische partij.
Wij zetten onze weg rustig verder naar een vernieuwd
Vlaams Belang. Ik bedoel dat in de aanloop naar de
verkiezingen van 25 mei niet enkel op praktisch gebied alles in gereedheid wordt gebracht (en daar komt
heel wat bij kijken) maar ook dat wij ons verder blijven ontplooien als de partij die rusteloos nieuwe politieke thema’s blijft bespelen.
Wij zijn ook de partij die op straat de mensen blijft tegemoet treden met
duidelijke en eerlijke boodschappen. De campagne ‘Geef er een lap op’ is
een uitstekend voorbeeld van wat ik daarmee bedoel. Met de vliegenmepper geven wij aan dat we niet zinnens zijn om rond de pot te draaien zoals
helaas nog veel te veel gebeurt in de Wetstraat.
Van de minderheidsregering van Di Rupo krijgen we nu een ware propaganda-oorlog vol leugens en verdraaiingen die de indruk moet wekken
dat België de oplossing is en niet Vlaanderen. Vlaanderen moet in de kooi
van de afgelopen staatshervormingen wat rondjes lopen onder leiding van
Kris Peeters maar mag zijn eigen weg niet gaan. Vlaanderen dreigt de komende jaren dus hopeloos stil te vallen. Overigens: niet enkel de regeringDi Rupo heeft slechte punten gescoord, ook de Vlaamse regering. Geen
van de partijen die in die regeringen hebben gezeten, verdient uw stem.
Allemaal dachten zij vooral aan zichzelf en hebben zij geen werk gemaakt
van wat ze nu al vier verkiezingen lang beloofd hadden: een degelijke
verandering brengen van de vastgelopen toestand.

Geef er een lap op,
de toekomst tegemoet!

De rond-de-pot-draaierij van de regerende partijen is hemeltergend aan
het worden. Het Vlaams Belang en alleen het Vlaams Belang houdt vast
aan duidelijke principes en formuleert een eerlijk antwoord op de problemen dat niet is ingegeven door de belangen van de machtsdeelname maar
enkel door wat Vlaanderen en de Vlamingen nodig hebben.
Niet wat haalbaar is maar wat noodzakelijk is voor de mensen, is wat ons
leidt. Zo’n richtinggevende partij die de afgelopen 20 jaar de politieke
agenda in de goede richting heeft geduwd, is nodig. Ook en vooral voor
de toekomst. Geef er dus een lap op, geachte en geliefde leden van onze
partij. De toekomst tegemoet.
Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen zijn onafhankelijkheid verdient.
Gerolf Annemans
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Actua kort
Citytrip
Roemeense, Bulgaarse en Poolse
dievenbendes boeken steeds vaker
een goedkope citytrip naar België
en keren na een geslaagde plundertocht al even snel terug naar
huis. “Ze vliegen met lagekostenmaatschappijen, slaan hun slag
in enkele steden en zijn terug
thuis voor etenstijd,” klinkt
het wat cynisch bij Interpol. De daders slaan snel
toe en verdwijnen even
snel als ze gekomen
zijn. En de federale
politie staat vrijwel
machteloos. “OostEuropese bendes profiteren van goedkope
vliegtickets,” kopte
Het Laatste Nieuws.
Maar dat is maar een
deel van de verklaring.
Ze profiteren vooral van
de open grenzen. Dat is ook
een van de redenen waarom
het Vlaams Belang pleit voor het
opzeggen van het Schengenverdrag
en de herinvoering van interne
grenscontroles.

Nepzelfstandigen
Het fameuze Verdrag van Schengen is niet alleen een zegen voor
criminelen en mensensmokkelaars.
Ook de zelfstandigen trekken nu
aan de alarmbel. Uit controles
blijkt 40 procent van de EU-migranten die hier officieel werken
als ‘zelfstandige’, helemaal niét te
werken. Volgens de organisatie
van zelfstandigen is het statuut gewoon een gemakkelijke piste om
hier aan een verblijfsvergunning,
gezinsbijslag en OCMW-steun
te geraken. En dat hebben ze in
andere contreien goed begrepen.
Tussen 2007 en 2013 is het aantal buitenlandse zelfstandigen met
33 procent toegenomen. Vooral

Roemenen en Bulgaren hebben de
sluipweg gevonden. Wie een carrière als inbreker niet lukt, komt
hier als schijnzelfstandige ook wel
aan zijn trekken.

Geert Bourgeois (N-VA) met een
wel heel originele oplossing op de
proppen. Volgens Bourgeois ligt
het probleem bij de architectuur in
de wijk. Die leidt tot segregatie. Er
moet volgens Bourgeois dus gekeken worden “of die architecturale
aanpak, of die publieke ruimte niet
contraproductief is.” Er moet ingezet worden op “verfijning van de
publieke ruimte en die een
meer groen karakter geven
zoals in echte citéwijken.”

EU
sponsort
maffia

N-VA heeft dé
oplossing
Elders in dit magazine leest u over
de rellen die in de Limburgse wijk
Meulenberg uitbraken na de arrestatie van een allochtoon. Meulenberg is een typische concentratiewijk waarbij de vraag is wie er
inburgert in welke gemeenschap.
Nochtans worden er veel middelen
ingezet in de wijk: van straathoekwerkers en gemeenschapswachten
over zeven jeugdwelzijnswerkers
en twee schoolopbouwwerkers tot
een buurthuis en een subsidie van
159.542 euro in het kader van de
lokale integratiesubsidies. Desondanks is Meulenberg verworden
tot een no-go-zone waar criminele
allochtonen de plak zwaaien. Over
de kwestie ondervraagd door Filip
Dewinter kwam Integratieminister

Eerder raakte reeds
bekend dat miljoenen
Europees belastinggeld
terechtkwamen in de
zakken van dictatoriale regimes in Congo en Egypte.
In de reportage ‘Gratis geld
uit Europa’ van het Nederlandse
actualiteitsprogramma Brandpunt
werd ook nog eens aangetoond hoe
de voorbije jaren een massa geld
werd verspild aan compleet zinloze
projecten, gaande van een autoweg
naar nergens (500.000 euro), over
de aanleg van een enorm maar nutteloos park (2.000.000 euro) tot de
bouw van een volslagen overbodig
stadion (3.000.000 euro). En afgelopen maand maakte de gerenommeerde Duitse krant Die Welt een
nieuw schandaal wereldkundig. Zo
blijken er miljoenen euro’s, die waren voorzien voor wegenprojecten
en hernieuwbare energie in ZuidItalië, beland te zijn in de zakken
van… de maffia. Kostprijs: 363
miljoen euro. Ook in tijden van
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crisis en besparingen blijft de EU
massa’s geld over de balk smijten.
Tot groot jolijt van corrupte politici, frauderende zakenlui en nu dus
ook de maffia.

Barbaarse
slachting
Midden vorige maand vierden de
moslims hun jaarlijks offerfeest.
Hoewel er in de afgelopen decennia in Europa hard is gewerkt aan
de ontwikkeling van een cultuur
van dierenrechten en dierenwelzijn
blijft de barbaarse praktijk van het
onverdoofd slachten voortduren.
Volgens de Belgische en Europese
wet moeten dieren nochtans verdoofd worden voor het slachten.
Enkel voor rituele slachtingen
hoeft dat niet. De wetgever wilde
destijds immers geen religies voor
het hoofd stoten. Het Vlaams Belang heeft deze manipulatie steeds
aangevochten en diende in het par-

lement reeds verschillende wetsvoorstellen in om een integraal
verbod in te stellen op onverdoofde slachtingen. Om die eis kracht
bij te zetten, trokken vorige maand
opnieuw militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang de
straat op. Godsdienstvrijheid kan
nooit ingeroepen worden voor het
legitimeren van barbaarse praktijken.

BTW-bekeerlingen
Begin dit jaar raakte bekend dat
111.000 Vlamingen hun energiefactuur niet kunnen betalen. En
ook voor de bedrijven en vooral
de industrie weegt de energiekost
steeds zwaarder. Uit een studie
van Deloitte bleek eerder dat de
elektriciteitskosten van de Belgische industriële bedrijven 12
tot 45 procent hoger liggen dan
die van hun concurrenten in de
buurlanden. In het kader van het
relanceplan kwam minister Vande
Lanotte (SP.a) op de proppen met
een voorstel om de BTW op elektriciteit te verlagen van 21 naar
6 procent. Wat hij er echter niet
bij vertelde is dat zo’n voorstel in
2008 reeds werd ingediend door
het Vlaams Belang. Toen kreeg het
geen steun van de andere partijen,
ook niet van de SP.a. Met de ver-

kiezingen in aantocht blijken ze
nu plotsklaps te zijn bekeerd. De
vraag is echter voor hoe lang.

Gouden
handdruk
Na de commotie over de afscheidspremie van Stefaan De Clerck
(CD&V) bleek afgelopen maand
dat ook Europees ‘president’ en
partijgenoot Herman Van Rompuy goed voor zichzelf heeft gezorgd. Europees Parlementslid
Philip Claeys bracht aan het licht
dat Van Rompuy aan het einde van
zijn mandaat drie jaar lang recht
heeft op een maandelijkse ‘overbruggingstoelage’ van 13.165 euro,
in totaal goed voor 473.940 euro.
Nadien ontvangt hij het niet geringe pensioen van 6.500 euro per
maand. Claeys roept Herman Van
Rompuy op om het goede voorbeeld te geven en vrijwillig afstand
te doen van zijn gouden handdruk
van de EU.

Nieuw provinciaal secretariaat
Met het oog op de verkiezingen van 2014 opende het Vlaams Belang een
provinciaal secretariaat in Kachtem (Izegem). Het kantoor werd ondergebracht in het oude gemeentehuis.
U kan er van maandag tot donderdag terecht
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur;
op vrijdag van 13 tot 18 uur.
Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5 - 8870 Kachtem (Izegem)
Tel.: (051) 33 60 30
E-post:provincie.west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
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Groot succes
“Vlaanderen heeft vanaf nu een partij die Europese samenwerking wil, maar niet deze Europese Unie. Hiermee staan
we aan de wieg van een nieuwe gedachte in de Vlaamse politiek.” Vlaams Belang-voorzitter-Gerolf Annemans toonde
zich zelfverzekerd op het Europafeest van het Vlaams Belang.
Samen met zo’n 2000 aanwezigen vierde het Vlaams Belang in De
Schorre in Boom zijn langverwacht Europafeest. Naast een heleboel randanimatie was het uiteraard uitkijken naar de voorstelling van de inhoudelijke uitwerking van het Europees standpunt
van het Vlaams Belang. Ondervoorzitster Barbara Pas die het Europamanifest mocht voorstellen, bedankte vriendelijk voor een
anti-Europese etikettering. “Het is net uit liefde voor Europa dat
wij zo’n EU-kritische partij zijn.” Pas verweet de huidige Europese
moloch geen inspraak te geven aan haar burgers en een monetair
beleid te voeren dat alles behalve in hun belang is, wel integendeel.

Eenheidsstaat
Ondervoorzitter Chris Janssens stelde tijdens deze Europese familiedag het boek
‘Pro Europa - tegen deze EU’ voor. Dit
verslagboek van het Europees colloquium
dat vorig jaar plaatsvond, is een bundeling van standpunten en beleidsvoorstellen over de manier waarop we de Europese eenheidsstaat kunnen afbouwen en
opnieuw de macht kunnen geven aan wie
ze toebehoort: “aan het volk en dus aan
de soevereine naties,” aldus Chris Janssens
6
VBM-november 2013.indd 6

25/10/13 14:55

Turkije
geen lid van de EU
Tijdens de druk bijgewoonde slotmeeting hekelde Europees Parlementslid
Philip Claeys de nakende immigratiegolf
wanneer volgend jaar de grenzen met
Bulgarije en Roemenië volledig worden
opengezet. Ook verweet hij de Europese
commissie dat ze, ondanks de vele mensenrechtenschendingen, blijft onderhandelen over de Turkse toetreding. “Turkije
is geen Europees land. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet. Nooit!” Eerder
op de dag stelde Claeys zijn nieuw boek
‘Binnen zonder Bellen’, over het Europees
opengrenzenbeleid, aan het publiek voor.
7
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EURokRiTiSCh fRoNT
Veel aandacht ging uiteraard ook naar onze buitenlandse gaste
Marion Le Pen die de volgelopen weide begeesterde. In haar toespraak riep het jonge FN-parlementslid alle euro-kritische partijen op zich te verenigen om een front te vormen tegen de dictaten
van Brussel en Straatsburg. Ze wees op de dramatische gevolgen
die de massa-immigratie in haar land en in de rest van Europa
teweeg hebben gebracht. “De toekomst van onze opgebouwde
levensstandaard en onze Europese waarden worden door de EU
te grabbel gegooid. Laat ons daarom ten behoeve van Europa
front vormen tegen deze EU-dictatuur.”

U kan het Europamanifest en de
boeken ‘Binnen zonder bellen’
en ‘Pro Europa - tegen deze EU’
gratis ontvangen door te bellen
naar 02/219.60.09 of
te mailen naar info@vlaamsbelang.org.
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Van Molenbeek tot Meulenberg
Vorige maand haalde Meulenberg, een wijk in het Limburgse
Houthalen-Helchteren, het nationaal nieuws. Niet alleen de
plaatsnaam roept associaties op
met Molenbeek. Dat doen ook de
taferelen die er zich afspeelden.
Begin oktober vormde Meulenberg
het decor voor zware rellen tussen
allochtone jongeren en de politie.
Bij die gelegenheid werd het zorgvuldig gekoesterde beeld van de geslaagde Limburgse multiculturele
idylle - letterlijk - aan diggelen geslagen. Het Limburgse Molenbeek
heet Meulenberg.

Vast stramien
De feiten zijn gekend. Ze ontwikkelden zich volgens een vast stramien, dat we kennen uit soortgelijke rellen die zich eerder in
Brusselse gemeenten zoals Molenbeek afspeelden. Aanleiding was
ook deze keer de arrestatie van een
jonge allochtoon die al meerdere
feiten op zijn kerfstok had. Als die
zich tegen zijn arrestatie verzet,
krijgt hij de hulp van familieleden en kennissen. De in het nauw
gedreven politieagenten roepen
versterking op, die op haar beurt
wordt belaagd door opgehitste allochtone jongeren die zich solidariseren met de crimineel. In een
mum van tijd staat de hele wijk in
rep en roer, waarna de ordehandhavers zich gedwongen terugtrekken.

Balans: een affront voor de rechtsstaat, beschadigde politiewagens en
gewonde agenten, waaronder één
zwaargewonde die bij het ter perse
gaan van dit magazine nog altijd
vocht voor zijn leven.

Vaste
verklaringen
Al even voorspelbaar als het scenario van dit soort rellen, is de uitleg
die zelfverklaarde specialisten en
andere ‘weldenkenden’ er achteraf
aan geven. Schoolmoeheid, werkloosheid, frustraties, gebrek aan
sportaccommodatie, slecht weer,
te veel verschillende nationaliteiten
in één wijk (redelijk nieuw, want
vroeger een ‘verrijking’), en natuurlijk ook ongepast politieoptreden,
discriminatie en racisme. Dat er in
Vlaanderen ook heel wat werklozen, (kans)armen en minderbedeelden leven die het niet nodig vinden
om bij de arrestatie van een crimineel ‘hun’ wijk te veranderen in een
veredelde Gazastrook, is een vraag
die in dit soort diepgaande analyses dan weer niet wordt gesteld - en
dus ook niet moet worden beantwoord.

Nagels met koppen
In politiekringen wordt ondertussen terecht met een beschuldigende
vinger gewezen naar de politiek.
Die weet immers al tien jaar dat
Meulenberg een ‘no-go-zone’ is,

waar criminelen de plak zwaaien,
maar heeft even lang geweigerd
daaruit de nodige conclusies te
trekken. “Het is duidelijk dat men
dit soort van criminele jongeren
niet zal kunnen overtuigen door
middel van straathoekwerk, gemeenschapswachten, buurthuizen
en jeugdwelzijnswerkers. Het beleid is op alle vlakken incompetent
geweest. (…) Het is aan het geitenwollensokkenbeleid te danken
dat Meulenberg een no-go-zone is
geworden waar de criminelen het
voor het zeggen hebben”, luidt het
in een persmededeling van de politievakbond VSOA. Nagels met
koppen.

Vlaams Belang
kiest partij
Al even terecht is de eis van de
politie(vakbond) voor een effectieve bestraffing van de straatterreur. Het haalt maar weinig uit dat
de regering - in een zoveelste vlaag
van steekvlampolitiek - zwaardere
straffen voor geweld tegen hulpverleners aankondigt, wanneer die
ook niet daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Na de vele woorden,
moeten nu eindelijk ook maar eens
daden volgen. Het is tijd voor een
kordate aanpak. Alleen zo’n aanpak
kan ervoor zorgen dat recht en orde
worden hersteld.
Dirk De Smedt

Het Vlaams Belang kiest partij. Voor de politie. Tegen het janhagel.
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Vlaamse regering: goed bestuur?
In tegenstelling tot de federale regering bestuurt de Vlaamse
regering goed. Dat is althans het beeld dat de N-VA naar de
buitenwereld tracht te verspreiden. De realiteit is echter helemaal anders.
Minister-president Kris Peeters liet in zijn jaarlijkse ‘State of the
Union’ weten dat de Vlaamse regering in “economisch moeilijke
tijden de juiste keuzes had gemaakt.” Cijfers moesten bewijzen
dat de Vlaamse regering hard gewerkt heeft. In het debat dat
volgde op de regeringsverklaring maakte Joris Van Hauthem duidelijk dat de Vlaamse regering er op tal van beleidsdomeinen niet
in slaagt oplossingen te vinden voor de fundamentele problemen
die zich stellen.
Zo verklaarde Peeters trots dat er de voorbije vier jaren 48.000
jobs werden gecreëerd. Hij vergat er wel bij te zeggen hoeveel
jobs er verloren gingen en dat de werkloosheid ondertussen haar
hoogste peil heeft bereikt sinds 2005. Sinds 2008 zijn er alleen
al in de industrie 56.000 jobs verloren gegaan. Dit land boette
tijdens de crisis bovendien in aan concurrentiekracht.

Volgens Kris Peeters heeft de Vlaamse
regering in economisch moeilijke
tijden de juiste keuzes gemaakt.

Wachtlijsten en files
Peeters liet ook weten dat de Vlaamse regering plaatsen in de kinderopvang en de gehandicaptenzorg realiseerde, maar verzweeg
dat de wachtlijsten langer zijn dan ooit. Niet minder dan 22.000
gehandicapten krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zelfde
verhaal in de sociale huisvesting, waar de wachtlijsten ook blijven
aangroeien. De minister-president klopte zich ook op de borst
omdat er fors werd geïnvesteerd in een fietspadennetwerk. Hij
zwijgt echter in alle talen over de dagelijkse files op onze Vlaamse
autosnelwegen. Niettegenstaande de beloften inzake de NoordZuidverbinding in Limburg, de Brusselse Ring en Oosterweel in
Antwerpen verzuimt de Vlaamse regering immers knopen in deze
belangrijke mobiliteitsdossiers door te hakken.

N-VA maakt het verschil niet
Ook van de verkiezingsbelofte bij uitstek van de N-VA - de uitbouw van een Vlaamse sociale zekerheid - werd geen millimeter
gerealiseerd. De beloofde kindpremie en de Vlaamse hospitalisatieverzekering, voorstellen die het N-VA-verkiezingscongres
in 2009 over de streep trokken om in de Vlaamse regering te
stappen, belandden in de vuilbak. Ondertussen werd met medewerken van N-VA wel een erg onpopulaire onderwijshervorming
door de strot van de leerkrachten geduwd. De N-VA kon en
kan dus ook het verschil niet maken. Dit geldt zeker ook voor
de zesde staatshervorming. De Vlaamse regering ondergaat deze
staatshervorming. Ze staat erbij en kijkt ernaar. Nochtans heeft
deze regering wel de politieke mogelijkheid om een en ander bij
te sturen, maar dat gebeurt niet.

Campagne is begonnen
Voor de laatste maanden van deze legislatuur is niet veel beterschap te verwachten. Voor de Vlaamse regeringspartijen is de

Volgens Joris Van Hauthem slaagt
de Vlaamse regering er niet in
oplossingen te vinden voor
fundamentele problemen.
verkiezingscampagne definitief begonnen. Met de verkiezingen in zicht, stapelen de conflicten binnen de regering zich
op. De ruzie over de woonbonus bijvoorbeeld bracht kandidaat-kopers, die niet
meer weten wat ze moeten verwachten,
in complete verwarring.
Cruciale pijnpunten werden de voorbije
vier jaar niet opgelost en zullen voor de
volgende verkiezingen ook geen oplossing meer krijgen. De bewering dat de
Vlaamse regering een krachtdadige regering is die goed bestuur levert, klopt duidelijk niet.
Wim Van Osselaer
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Een reuzengrote Belgische kramp
Wat verwacht werd met verkiezingen in het vooruitzicht, gebeurde
ook: de premier bejubelde in zijn
beleidsverklaring wat hij noemde
“het herwonnen vertrouwen”
waarmee België weer zou vooruit
gaan. En hij was trots ook…
Fractievoorzitter Barbara Pas temperde het Belgische optimisme
door de regering te confronteren
met enkele ontnuchterende beschouwingen. Nadat ze op basis van
de ‘fiscal monitor’ van het Internationaal Monetair Fonds vastgesteld
had dat in de periode 2010-2013
vooral België een beroep heeft gedaan op belastingverhogingen, en
zelfs het land is dat het grootste
aantal belastingen heeft verhoogd,
concludeerde zij dat Di Rupo enorme kansen heeft gemist.

Mini-relance
De noodzakelijke hervorming van
de wet van 1996 inzake het concurrentievermogen komt er niet.
Een rechtstreekse verlaging van de
loonlasten is niet gelukt, zelfs een
indirecte maatregel als de verlaging
van de BTW op elektriciteit heeft
hij er niet door gekregen. Onze
loonkosten worden niet structureel
aangepakt en de lasten op arbeid
blijven torenhoog. De grote han-

dicaps van onze economie blijven
bestaan. De resem mini-relancemaatregeltjes zullen hooguit voor
een mini-relance zorgen. Deze federale regering heeft nog maar eens
bewezen dat wat Vlaanderen nodig
heeft, nooit in een Belgisch relanceplan of in een Belgische begroting
kan staan.

De fundamentele problemen
waar Vlaanderen
mee kampt,
geraken nooit
opgelost met
een ‘Belgisch
recept’.
Ook de zesde staatshervorming
verloopt volgens het Vlaams Belang
via het Belgische recept: een staatshervorming die aan beide Gemeenschappen enkele nieuwe bevoegdheden verschaft, kan alleen als de
Vlamingen in ruil daarvoor toegevingen doen. Deze staatshervorming dient dus duidelijk niet om
België een moderne structuur te
bezorgen. Ze dient enkel om België
te laten overleven. Niet de deelstaten, zoals Vlaanderen wenste, maar
het federale niveau met zijn Franstalig overwicht wordt versterkt.

Belgisch verhaal

De premier glom van trots
tijdens zijn goednieuwsshow
over het herwonnen
vertrouwen in België.

Tegelijk blijkt dat alleen nog het
Vlaams Belang lijkt te geloven
in meer goed bestuur, meer welvaart en meer welzijn wanneer een
Vlaamse natie haar eigen economische en sociale koers zelf kan kiezen. Na de schaamteloze bocht van
N-VA-er Bracke en nadien openlijk
gesteund door partijvoorzitter De
Wever, werd in die partij de logica
omgegooid door voortaan eerst te
kiezen voor een sociaaleconomische
herstelregering en dan pas voor het

confederalisme, wat dat ook mag
betekenen. Aangezien Di Rupo zijn
regering juist nu een sociaaleconomische herstelregering noemt en
alle traditionele partijen stellen dat
er nu geen nieuw rondje staatshervorming meer moet komen, krijgt
de N-VA nu wat ze vraagt en zit ze
willens nillens mee in het Belgische
verhaal. Het Vlaams Belang wees
hen er dan ook vermanend op dat
de fundamentele problemen waarmee bijvoorbeeld onze Vlaamse
bedrijven te kampen hebben, nooit
opgelost geraken met een Belgisch
recept.

Barbara Pas hoopte vurig,
in het belang van de Vlamingen, dat dit Di Rupo’s allerlaatste beleidsverklaring was.
Voor het Vlaams Belang moeten de
institutionele bric-à-brac en confederalistische constructies die enkel
leiden tot meer België stopgezet
worden. 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.
Paul Meeus
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Meer rechten voor slachtoffers
Toen de strafuitvoeringsrechtbank van
Bergen in juli 2012 Michelle Martin
onder voorwaarden vrijliet, moesten
een aantal slachtoffers dit nieuws via
de media vernemen. Dit is slechts één
voorbeeld van hoe slachtoffers bij de
strafuitvoering in feite in de kou staan.
In tegenstelling tot wat de titel misschien
doet vermoeden kent de wet van 17 mei
2006 ‘betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende
rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten’, weinig rechten toe
aan het slachtoffer. Vaak moeten slachtoffers de toekenning van bepaalde strafuitvoeringsmodaliteiten via de pers vernemen. Zij worden bijvoorbeeld niet altijd
gehoord en hebben geen inzage in het
dossier.
Het wetsontwerp van justitieminister
Turtelboom (Open VLD), dat het statuut van de slachtoffers moet aanpassen,
is niets meer dan een druppel op een hete
plaat en is enkel een poging om nog snel
voor de verkiezingen te scoren. Het ontwerp is noch vergaand, noch uitgebreid
genoeg. Het is hoog tijd dat het statuut
van slachtoffer werkelijk opgewaardeerd
wordt.

Vlaams Belang
voorstel
Kamerlid Bert Schoofs heeft een wetsvoorstel ingediend dat veel verder gaat
dan het wetsontwerp van Turtelboom.
Zijn voorstel beoogt absolute transparantie, meer inspraak en meer rechten voor
de slachtoffers. De slachtoffers krijgen in
het kader van de strafuitvoering een aantal onderscheiden rechten toegekend. Zo
worden onder meer volgende maatregelen voorzien:
■
■

het begrip slachtoffer wordt uitgebreid;
het slachtoffer krijgt een rechtsmiddel tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank over zijn/haar
recht om geïnformeerd of gehoord
te worden;

■
■
■
■
■

bij het opleggen van een strafuitvoeringsmodaliteit moet altijd rekening gehouden worden met de door de veroordeelde
geleverde inspanning om de burgerlijke partij te vergoeden;
het slachtoffer wordt van elke beslissing in kennis gesteld;
het slachtoffer wordt altijd als volwaardige partij en over alle
mogelijke voorwaarden gehoord;
het slachtoffer krijgt inzage in het dossier; inzage in het verslag van de justitieassistent en inzage in de adviezen van het
openbaar ministerie;
het slachtoffer krijgt in een beperkt aantal gevallen hetzelfde
vorderingsrecht als het openbare ministerie;
het slachtoffer heeft recht op gratis bijstand van een tolk.

Het Vlaams Belang-voorstel beoogt absolute transparantie,
meer inspraak en meer rechten voor de slachtoffers.

Cassatiemogelijkheid
Jean-Denis Lejeune, Patricia Martin, Laetitia Delhez en Jean
Lambrecks hadden tegen eerder genoemde beslissing van de
Bergense strafuitvoeringsrechtbank voorzieningen ingediend bij
Cassatie maar deze werden onontvankelijk verklaard. De slachtoffers en burgerlijke partijen zijn momenteel namelijk geen partij voor de strafuitvoeringsrechtbank en kunnen dus ook niet in
cassatie gaan tegen haar vonnissen. Ons voorstel past ook hier
een mouw aan: het slachtoffer krijgt altijd de mogelijkheid om
cassatieberoep aan te tekenen tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank.
Slachtoffers verdienen een meer centrale rol in het strafuitvoeringsproces. Het Vlaams Belang wil hen die geven. Nu afwachten
wat de andere partijen met ons voorstel gaan doen…
Dirk Somers
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Wallonië aan Brusselse bedelpoort
Voor het eerst heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een begroting in evenwicht. Dat is echter geen reden tot juichen.
Het evenwicht in de begroting
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kwam er niet door goed
en zuinig bestuur, maar door wat
boekhoudkundig kunst- en vliegwerk en vooral door veel extra geld
dat via de recentste Staatshervorming in Brussel werd gepompt.
Dat weerhoudt de Franstalige politieke partijen er echter niet van
om direct een claim op dat geld
te leggen. André Antoine (cdH),
begrotingsminister voor de Franse
Gemeenschap en het Waalse Gewest, eiste direct 5 à 6 miljoen euro
op van Brussel, om de druk op de
Franse
gemeenschapsbegroting
te verlichten. Een vraag - of beter
gezegd, een eis - waar de Brusselse
Franstalige politici blijkbaar maar
al te graag wilden op ingaan. Brussels minister-voorzitter Vervoort
(PS) verklaarde zich al bereid om
Wallonië financieel bij te springen,
en dit zonder ook maar enig overleg met de Nederlandstaligen in
zijn regering en parlement.

Nog meer
transfers
Blijkbaar heeft Wallonië niet genoeg aan de dik 12 miljard euro
transfers die jaarlijks vanuit Vlaanderen vloeien, en moet het nu dus
ook aan de Brusselse bedelpoort
gaan staan. Waarbij we niet uit het
oog mogen verliezen dat ook dit
Brussels geld in hoofdzaak Vlaams
geld is. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt vanaf 2012
namelijk een extra toelage van 134
miljoen euro federaal geld, die
oploopt tot 461 miljoen euro in
2015.
Het gewest mag zowat de helft
van die fameuze 461 miljoen besteden aan andere taken dan de

Toch vinden de
Franstalige
Brusselse
meerderheidspartijen het
nodig om de
broodnodige
Brusselse centjes
in de bodemloze
Waalse putten
te storten.
hoofdstedelijke functie: het kan
dat bijvoorbeeld uitgeven aan gemeenschapsmaterie zoals onderwijs, kinderopvang, en meer zaken
waar het niet voor bevoegd is. Van
die 230 miljoen wordt minstens
160 miljoen opgehoest door de
Vlaamse belastingbetalers, alhoewel slechts een zeer klein deeltje
daarvan effectief bij de Brusselse
Vlamingen zal terecht komen.
Kortom: dankzij het ‘Vlinderakkoord’ kent Vlaanderen een extra
transfer van jaarlijks zeker 150 miljoen euro naar Franstalig België.

Brusselse noden
Het is veelzeggend dat de Franstalige Brusselse politici geneigd
zijn om in te gaan op de Waalse
eis. Het is nochtans niet zo dat

er in Brussel geen uitdagingen
genoeg zijn, die dringend aangepakt dienen te worden. De werkloosheid is er schrikbarend hoog,
het openbaar vervoer onveilig, de
OCMW’s en gemeenten failliet,
de openbare netheid eerder bedenkelijk, de sociale huisvesting
ronduit bedroevend, en ga zo maar
verder. Kortom: Brussel heeft heel
wat problemen die moed, inzicht,
maar ook geld vereisen.
Toch vinden de Franstalige Brusselse meerderheidspartijen - die
anders nochtans de eersten zijn
om te roepen dat Brussel extra geld
nodig heeft, en dat Brussel een
volwaardig Gewest moet worden
- het blijkbaar nodig om de broodnodige Brusselse centjes in de bodemloze Waalse putten te storten.
Blijkbaar zijn voor de Brusselse
afdelingen van PS, Ecolo en cdH
de dictaten van de partijleiding
in Wallonië dan toch belangrijker
dan de noden en verzuchtingen
van de Brusselaars, of ze nu Fransof Nederlandstalig zijn.
Het hoeft dan ook weinig betoog
dat het Vlaams Belang bij monde
van Brusselse fractievoorzitter Dominiek Lootens zich scherp heeft
afgezet tegen de zoveelste schaamteloze overheveling van geld naar
Wallonië.
Stijn Hiers
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Brussel wordt maar al te vaak
aanzien als een struikelblok of
toch minstens een rem op onze
Vlaamse natievorming. Soms
gaan dan ook stemmen op om
Brussel maar gewoon te laten vallen.
Heel wat Vlamingen hebben een
nogal dubbelzinnige verhouding
met hun hoofdstad. Brussel mag
dan wel in Vlaanderen liggen en
een historisch Vlaamse stad zijn;
maar Brussel is voor velen ook een
stad waar ze zich ‘vreemdeling in
eigen land’ voelen, waar ze nauwelijks in het Nederlands worden verder geholpen, of waar het niet altijd
even veilig en aangenaam toeven is.
Ja: Brussel heeft inderdaad heel
wat problemen. Maar Brussel zelf
is niet het probleem. Integendeel:
Brussel is voor Vlaanderen een buitenkans, en zelfs een springplank
naar Vlaamse onafhankelijkheid.
Brussel is ons podium naar de wereld. En datzelfde Brussel, in al zijn
eigenheid, verdient een meer dan
prominente plaats in Vlaanderen.

hoofdSTAd
Als enige Vlaamse partij heeft
Vlaams Belang altijd een zeer duidelijk en ondubbelzinnig standpunt over Brussel ingenomen. Voor
ons is en blijft Brussel onze Vlaamse hoofdstad - een onmiskenbaar
deel in en van Vlaanderen; en dient
de stad op termijn te evolueren tot
een écht tweetalige hoofdstad binnen een onafhankelijk Vlaanderen.
Daarom organiseren we op 1 december een nationaal Brusselcon-

gres in onze Vlaamse hoofdstad.
Enerzijds om nog eens duidelijk
de puntjes op de i te zetten over
waar we met Brussel naar toe willen; maar anderzijds ook om enkele
nieuwe en vernieuwende ideeën en
oplossingen voor Brussel aan te reiken. Oplossingen voor de problemen van vandaag, maar evenzeer
voor de uitdagingen van morgen.
Ongeacht het staatsbestel waarin
Brussel zich zou bevinden.

CoNTRACT
Dat is ons contract met de Brusselaars: een beleid ten gunste van
de Brusselaars, waarbij bedrijven
en middenstand niet langer de stad
worden uitgepest. Een kwalitatief
Nederlandstalig onderwijs waar de
Brusselse Vlamingen terecht kunnen. Sociale huisvesting voor de
zwakkeren van ons volk. Het is ons
contract met de Brusselaars om van
Brussel weer een aangename, wel-

varende, leefbare en écht tweetalige
stad te maken. Dat is voor ons het
Brussel van morgen. Dat is voor
ons het Brussel als stad waar we ons
als Vlamingen opnieuw thuis kunnen voelen.
Tevens willen we u Brussel ook op
een andere manier leren kennen.
Geïnteresseerden kunnen in de
voormiddag met speciaal ingelegde
bussen verschillende uitgestippelde
trajecten volgen, zodat ze kunnen
kennis maken met de diverse aspecten van onze hoofdstad. Net zoals
wij Brussel opnieuw nader tot de
Vlamingen willen brengen, willen
wij ook de Vlamingen hernieuwd
laten kennismaken met hun hoofdstad.
Mis deze unieke
gelegenheid niet.
Afspraak op 1 december
in onze Vlaamse
hoofdstad: Brussel!
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Geef er een lap op
EU-belastingen. En heeft iemand u
gevraagd wat u vindt van de mogelijke toetreding van Turkije tot
de Europese Unie? Het Vlaams
Belang wil de macht terug geven
aan de Europese burgers. Als enige
eurokritische partij in Vlaanderen
pleiten wij voor samenwerking, op
vrijwillige basis en tussen soevereine naties. Geef er een lap op!

EChT oNAfhANkELijk

Met een opvallende campagne
roept het Vlaams Belang de kiezer op om straks twee keer na te
denken en zich niet te laten vangen aan de praatjes van de traditionele partijen.
België raakt stilaan in de greep van
de verkiezingskoorts. Het gaat niet
goed met dit land. Elio Di Rupo
bedacht zichzelf met een goed rapport en de slaafse media kakelen de
goed-nieuws-show maar al te graag
na. En straks regent het alweer ronkende beloftes. Maar laat u niet
vangen.

‘BELGiË LiGhT’
Ondanks de vele beloftes van de
N-VA blijven de miljardentransfers
naar Wallonië onaangeroerd. De
PS-staat kost ons Vlamingen pakweg 16 miljard per jaar, of 220 euro
per maand. Het Vlaams Belang wil
dat de Vlamingen baas zijn over
hun eigen centen. Wij willen een
eigen werkgelegenheidsbeleid, betaalbare belastingen en rechtvaardige pensioenen. Dat kan alleen
in een onafhankelijk Vlaanderen.
‘Confederalisme’ is immers niet
meer dan een cosmetica-operatie.
Maar met een ‘België light’ schie-

ten we niets op. Geef er dus een lap
op!

iMMiGRATiE: TiTANiC
De regering-Di Rupo heeft de beruchte snel-Belg-wet lichtjes verstrengd en Maggie De Block is
blijkbaar heel populair. Maar de
cijfers liegen niet. Ook al worden ze
door de media braafjes toegedekt.
Het blijft dweilen met de kraan
open in het immigratie- en asielbeleid. Nog altijd komen er 20.000
asielzoekers per jaar het land binnen. En de gezinshereniging blijft
de grote toegangspoort. Per jaar
komen er zo 30.000 nieuwe vreemdelingen bij. Dat is op termijn onhoudbaar. Niet alleen financieel,
maar ook maatschappelijk. Geef er
een lap op!

ANdERE EU
In de achterkamertjes van Brussel
en Straatsburg bedisselen zelfbenoemde Europese leiders onze toekomst. Niemand vraagt u wat over
de massale noodhulp voor ZuidEuropa. Hulp die niet helpt en de
geldreserves van het hard werkende
Noorden opsoupeert. Niemand
vraagt u wat over de invoering van

‘Wat we zelf doen, doen we beter,’
was jarenlang het Vlaamse motto.
Helaas blijkt die Vlaamse regering
er ook niet zoveel van te bakken.
De wachtlijsten in de gehandicapten- en bejaardenzorg zijn nog
altijd beschamend lang en het tekort aan sociale woningen blijft nijpend. De Vlaamse autobestuurder
wordt op alle mogelijke manieren
uitgeperst, maar dat belet niet dat
hij/zij zich dagelijks vastrijdt in de
Belgische monsterfiles. De N-VA
beloofde een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een eigen kindpremie, maar daar kwam niks van.
Intussen sponsort de Vlaamse regering een islamitische omroep en
moskeeën waar haat wordt gepredikt. En als (zure) kers op de taart
is er de heibel over de woonbonus.
Tienduizenden Vlaamse gezinnen
leven nu in kwellende onzekerheid
over de afbetaling van hun huis.
Het palmares oogt dus niet echt
fraai. De zo hard beloofde en noodzakelijke verandering is er niet gekomen. Nogal wat Vlaamse kiezers
stemden bij de vorige verkiezingen
voor Bart De Wever, maar kregen
plots Elio Di Rupo op hun bord.
Een Belgische belastingregering
en ook op communautair vlak een
regelrechte catastrofe voor Vlaanderen. Het enige wat deze regering
bindt, is de angst voor de kiezer.
Ook daarom, moet u er straks een
flinke lap op geven.
Ludo Leen
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“De kracht
op hun ben
Een opgemerkte gast op het Europafeest was de
Franse Marion Maréchal-Le Pen. Vorig jaar werd
ze op haar 22ste verkozen in het Franse parlement.
Ze is daarmee het jongste parlementslid in de geschiedenis van de Franse republiek. De redactie
sprak met dit jonge talent van het Front National.
U wordt zowat aanschouwd als de nieuwe ster van
de Franse politiek, maar hoge bomen vangen veel
wind. Zeker als vertegenwoordiger van een nationalistische partij kan het soms hard zijn. Voelt u
zich gehaat door de tegenstanders?
Eerlijk gezegd: sinds mijn verkiezing ben ik nog
nooit het slachtoffer geweest van geweld. Ook op
straat ben ik nog niet beledigd. Er is op dat vlak een
mentaliteitsverandering te merken in Frankrijk. Er
zijn zelfs mensen van de UMP, toch wel een concurrerende partij, die me komen vertellen dat ze het een
goede zaak vinden dat er mensen zoals ik zijn en dat
mijn aanwezigheid tenminste voor debat zorgt. Recentelijk moest ik ook vaststellen dat men mij ook in
televisiedebatten mijn ding laat doen en mij laat uitspreken. Dat is iets wat bijvoorbeeld nooit het geval
was voor mijn grootvader, Jean-Marie Le Pen. Ook
journalisten letten tegenwoordig op wat ze schrijven.
Natuurlijk ben ik in tegenstelling tot mijn grootvader een jonge vrouw. Dat zal ook wel meespelen.
Door de jaren heen heeft u onder andere altijd
gewezen op het verband tussen onveiligheid,
criminaliteit en immigratie. Nochtans is dit in
Frankrijk, net als in België, jarenlang taboe geweest. Vandaag ontkent niemand dit opvallende
fenomeen nog echt, aangezien de cijfers voor zich
spreken…
Eigenlijk is het verbazingwekkend. Jarenlang heeft
men geweigerd de problemen onder ogen te zien,
omdat men bang was dat het erkennen van deze problemen koren op de molen van het Front National
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cht om de gevestigde waarden
benen te laten trillen.”
zou zijn. Uiteindelijk werden ze gewoon onder de
mat geveegd. Vandaag dragen we daar in Frankrijk
de gevolgen van. We worden geconfronteerd met toenemend zinloos geweld, iets wat jaren geleden ondenkbaar was in Frankrijk. Het aantal inbraken en
gewelddaden explodeert. Door de hoge onveiligheid
ervaren we ook een belangrijke inperking van onze
vrijheden. Jonge meisjes kleden zich zelfs anders, afhankelijk van in welke buurt ze moeten gaan wandelen! De massa-immigratie en het volstrekt gebrek
aan assimilatie van vreemdelingen in onze cultuur
zijn daar een belangrijke oorzaak van. Vandaag kennen we in Frankrijk zelfs het
tegengestelde van assimilatie.

tonen. Meer zelfs, van sommige “voormannen”
in Vlaanderen zou men kunnen stellen dat ze de
emancipatie van hun eigen volk actief bestrijden…
Precies, in Frankrijk zie ik net hetzelfde fenomeen.
Dat is natuurlijk niet meer dan een verkiezingsstrategie. De denktank van de socialistische partij ‘Terranova’ windt er geen doekjes om. Ze zijn de werkman kwijt, dus rest hun maar één ding: de allochtone
stem. Ze willen zelfs vreemdelingenstemrecht invoeren bij de lokale verkiezingen. Het is duidelijk welk
electoraat voor hen vandaag de dag belangrijk is. De
gewone man, die als eerste slachtoffer is van de onveiligheid, de massaimmigratie en als eerste in de werkloosheid zal terecht komen door het
wanbeleid, kan zich op geen enkele
manier meer vinden in het discours
van links. Dat is vandaag onmogelijk. Bij de verkiezing van Hollande
was er dan ook geen enkele Franse
vlag te bespeuren op zijn overwinningsfeest, maar wel een zee van
Algerijnse, Mauritaanse, Libanese
en Marokkaanse vlaggen…

“

Men heeft de
mond vol over
“het recht om
verschillend te
zijn”, dat voor
iedereen behalve
voor de autochtone Fransen
lijkt te gelden.

Men heeft de mond vol over
“het recht om verschillend
te zijn”, dat voor iedereen
behalve voor de autochtone
Fransen lijkt te gelden. Op
die manier zijn we natuurlijk zelf de architecten van
onze ondergang, van het
verdwijnen van ónze waarden en normen. Zo zitten
bijvoorbeeld ook onze gevangenissen vol, maar weigert
men er nieuwe te bouwen
om ideologische redenen!
Bovendien is er de typische
excuuspolitiek: “Deze jonge
migrant is een slachtoffer van
de kolonisatie. Armoede is de
oorzaak van zijn gedrag en
wij als samenleving zijn dus
mee schuldig.” Nonsens, natuurlijk. Ik kom voldoende
in wijken waar ook mensen
wonen die het niet makkelijk
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, maar zij
slagen er wél in om hun kinderen bepaalde waarden
en normen mee te geven. Ik ontken dan ook totaal
dat er een verband zou zijn tussen sociale situatie en
asociaal gedrag. Wij zijn de enige partij in Frankrijk
die dit zo onomwonden durft stellen.

Overal in Europa halen nationalistische en patriottische partijen
verkiezingsoverwinningen. Uw
aanwezigheid hier is een bewijs
dat onze partijen ook over de
grenzen heen willen samenwerken. Zijn er ook grenzen aan zo’n
samenwerking?

We zien inderdaad hetzelfde fenomeen in heel Europa. Nationalistische partijen, de zogenaamde
“eurosceptici”, die sterk inzetten
op veiligheid, immigratie en de verdediging van de
nationale identiteit, zitten in de lift. Er zijn veel contacten tussen die partijen over de grenzen heen. Zo
ook binnen de ‘European Alliance for Freedom’, waar
zowel het Vlaams Belang als het Front National deel
van uitmaakt. Natuurlijk stoten we nu en dan wel
op de grenzen van zo’n samenwerking. Neem nu de
UKIP van Nigel Farage. Deze partij is economisch
bijzonder liberaal, dit in tegenstelling tot het Front
National. Hun programma is dan ook op maat ge-

De traditionele partijen in Vlaanderen verdedigen
elke uiting van identiteit voor alle soorten allochtonen, maar weigeren dat te doen voor de autoch17
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Juist het feit dat ik zo jong ben, is mijn kracht. Ik
maak deel uit van een generatie die zwaar zal moeten
betalen voor de fouten van onze voorgangers. Het
is mijn generatie die met de steeds maar groeiende
werkloosheid moet zien om te gaan en daarbovenop
ook nog eens de uitwasemingen van de massa-immigratie en de steeds maar groeiende criminaliteit moet
tolereren. Wij kijken dan ook met bange ogen naar
de toekomst. Het Franse volk, en zeker mijn generatie, is een volk dat fundamenteel met politiek bezig
is, maar dat vaak niet meer gelooft in een heropleving
van het oude, grote Frankrijk. Desondanks willen ze
er wel in geloven. Ik ben een kind van die generatie.
En ondanks mijn jonge leeftijd heb ik de kans gekregen mijn ideeën op de publieke tribune kenbaar te
maken. Daar maak ik dan ook dankbaar gebruik van.

maakt van het eilandkarakter van Groot-Brittannië.
Waar we elkaar wel in kunnen terugvinden, is de verdediging van onze soevereiniteit ten opzichte van de
ondemocratische en technocratische Europese Unie.
Uw grootvader Jean-Marie Le Pen is ook in Vlaanderen geen onbekende. Wat is de belangrijkste levensles die hij u heeft bijgebracht?
Eigenlijk te veel om op te noemen. Mijn grootvader
is vooral altijd rechtlijnig gebleven. Men heeft hem
verschillende keren proberen om te kopen en heeft
hem postjes aangeboden, maar hij heeft daar altijd
voor bedankt. Hij wou vrij en onafhankelijk blijven
in zijn denken en spreken. Toen ik politiek actief
werd, gaf hij mij de volgende raad: “Politiek is een
nobele kunst die een groot verantwoordelijkheidsbesef vereist. Enkel als je oprecht bent in je doen en
laten, kan je de mensen
overtuigen.” Wat me persoonlijk geraakt heeft, is
dat hij op het moment
dat hij op heel jonge leeftijd parlementslid geworden was, zijn post heeft
afgestaan om te gaan
meestrijden in Algerije.
Hij was niet alleen een
man van woorden, maar
vooral van daden.

Het Vlaams Belang heeft onder impuls van voorzitter Gerolf Annemans een verjongingsoperatie ingezet. Hoe zit het bij het Front National?

“

U bent het jongste
parlementslid in de
geschiedenis van de
Franse republiek, net
zoals uw grootvader dat
in zijn tijd was. Op heel
jonge leeftijd werd u
dus al ondergedompeld
in de harde politieke
wereld...

De gewone
man kan
zich op
geen enkele
manier nog
vinden in het
discours van
links.

Ik merk dat er inderdaad een jonge talentvolle
generatie klaarstaat bij het Vlaams Belang. Ik
ken ze natuurlijk lang niet allemaal, maar Tom
Van Grieken bijvoorbeeld is heel professioneel en begeesterd bezig met politiek. Wat het
Front National betreft: onze partij heeft altijd
zwaar ingezet op verjonging en vernieuwing en
dat heeft ons geen windeieren gelegd. Bij het
Front National krijgen jongeren echt kansen.
Bij de laatste federale verkiezingen werden er
niet minder dan 130 kandidaten naar voor
geschoven die minder dan dertig jaar waren.
Veel van hen waren zelfs lijsttrekker. Het is dan
ook een generatie die politiek bijzonder goed
gevormd is en absoluut geen schrik heeft om
mee de kar te trekken. Bij het Front National
zien we dat in en zorgen we dus dat er plaats
is voor zulke jongeren, in tegenstelling tot de
UMP of de PS.

“Jeugd is geen tijdsperiode in ons leven, maar een
mentaliteit, een gevolg van doorzettingsvermogen,
de kracht van de verbeelding. Jeugd is een overwinning van moed op schroom en van de smaak
voor avontuur op de drang naar comfort. We worden niet oud door het aantal jaren dat we geleefd
hebben, maar we worden oud als we onze idealen
loslaten”, zei generaal MacArthur in 1945. Missen
vele van onze landgenoten vandaag de dag idealen
of zijn we allemaal gewoon oud geworden?
Het zijn de elites die ons oud hebben gemaakt. De
machthebbers in onze respectievelijke landen hebben
ons volk jarenlang vernederd en geminacht. Jarenlang
hebben ze ons proberen wijs te maken dat we een
nietig, xenofoob en racistisch volkje zijn. Dat maakt
allemaal deel uit van een bewuste strategie die maar
één doel voor ogen heeft: het nationaal bewustzijn
18
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“

Het Front National
heeft altijd zwaar
ingezet op verjonging
en vernieuwing en dat
heeft ons geen
windeieren gelegd.

ondermijnen. We zien dat bijvoorbeeld
ook in het onderwijs, waar men leerlingen tracht te doen geloven dat liefde voor
het vaderland iets kwalijks is. Iets waar ze
zich om moeten schamen. Ik maak deel
uit van een generatie die dit allemaal niet
meer zonder blikken of blozen aanvaardt.
Het is de taak van een partij als het Front
National om daar tegen in te gaan.
Wat is uw boodschap aan de Vlamingen voor de komende verkiezingen?
Eenvoudig: we moeten volharden en vertrouwen. De Vlamingen moeten wakker
worden geschud en inzien dat het anders
kan. Dat alle negatieve elementen waar
wij vandaag de dag mee worden geconfronteerd niet horen! Daarom zijn partijen zoals het Vlaams Belang, de Zweedse
Democraten, de FPÖ in Oostenrijk en
natuurlijk het Front National van zo’n
groot belang. Zij geven immers als enige
een écht politiek alternatief en hebben
geen schrik om een nieuwe generatie
politieke talenten naar voor te schuiven
waar nodig. Dat er opvolging is, is bemoedigend. Dat wil zeggen dat de ideeën
van onze partijen blijven voortbestaan.
Allemaal samen hebben wij immers de
kracht om de gevestigde waarden, in eigen land én in het Europees parlement,
op hun benen te laten trillen!

Bio
Marion Maréchal-Le Pen
Geboren te Saint-Germain-en-Laye op 10 december 1989
Werd op 17 juni 2012 op haar 22e levensjaar
verkozen tot lid van het Franse parlement
Is studente Master Publiekrecht
aan de Université Panthéon-Assas te Parijs
Is de jongste volksvertegenwoordiger
in de geschiedenis van de Franse republiek
Is de kleindochter van Jean-Marie Le Pen
en een nichtje van Marine Le Pen

Opgetekend door
Bob De Brabandere
19
VBM-november 2013.indd 19

25/10/13 14:56

Campagne doet veel stof opwaaien
Vrouwen Tegen Islamisering
(VTI) verzet zich tegen de islamisering van onze cultuur, ongetwijfeld de grootste bedreiging
voor vrouwen(rechten). Met haar
nieuwe campagne toont VTIvoorzitster Anke Vandermeersch
aan dat vrouwen het grootste
slachtoffer zijn van de islam.

een ‘provocatie’, hen uitschelden
voor ‘hoer’ of ‘slet’, hen ongewenst
aanraken of verkrachten, hen in
de gevangenis gooien en in elkaar
slaan, stokslagen geven, wurgen,
stenigen, onthoofden, ophangen
of overgieten met bijtend zuur…
in de islamitische wereld gebeurt
het allemaal.

De sharia, gebaseerd op de Koran
en de Hadith, is een fundamenteel
systeem van regelgeving binnen de
islam dat geldt voor zowel moslims als niet-moslims. Het is een
inhumaan, antiwesters rechtssysteem met barbaarse voorschriften,
is vijandig tegenover niet-moslims,
verplicht de jihad en lijfstraffen en
institutionaliseert de ongelijkwaardigheid van man en vrouw. De
islam is een gewelddadige, veroveringsgezinde en totalitaire ideologie met een religieus randje.

Vrouwen die zich niet bedekken
volgens de islam worden zo tot
de orde geroepen: een typisch islamitische mechanisme waarbij
vrouwen steeds extremer worden
gestraft voor hun ‘onislamitisch
gedrag’. Het uiteindelijke resultaat
is dat de vrouw sharia-conform
is: volledig verdwenen onder een
nikab of boerka, een wandelende
gevangenis. Het enige verschil tussen hoofddoek, nikab en boerka
is dan ook het aantal centimeters
textiel, want allen symboliseren ze

Campagnebeeld
Op het campagnebeeld zijn de benen van Anke Van dermeersch op
stiletto’s te zien, waarbij termen
werden aangebracht die de stadia van islamisering voorstellen.
Het bestempelen van vrouwen als
‘niet zedig gekleed’ en dus ‘onislamitisch’, hen kwalificeren als

De sharia is een
inhumaan,
antiwesters
rechtssysteem
met
barbaarse
voorschriften.

evengoed de onderdrukking van de
vrouw.

Politiek vonnis
Schoenenfabrikant
Louboutin
(van de stiletto’s met rode zolen die
Anke droeg) en Rosea Lake (Canadese studente die beweert dat haar
idee werd gestolen) begonnen een
rechtszaak met als doel de islamkritische VTI-campagne te doen stopzetten. Louboutin won het proces,
waardoor VTI noodgedwongen de
campagne aanpaste: van rode naar
gele schoenzolen.
Rosea Lake kreeg van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend
in kortgeding, gelijk. De advocaat
van Lake, de Marokkaan Abderrahim Lahlali die onder andere ook
Dyab Abou Jahjah verdedigt, voert
een zogenaamde ‘juridische jihad’,
waarbij steeds meer islamitische juristen in Europa ons rechtssysteem
aanwenden om het uit te hollen en
de islamisering te faciliteren. Of
hoe een amper 18-jarige meisje als
Rosea Lake (onbewust) figureert in
een politiek-juridisch geïnspireerde actie tegen islamkritiek en tegen
vrouwenrechten.
Anke Van dermeersch gaat echter
in beroep tegen dit politieke vonnis, dat een zoveelste poging lijkt
om de islamkritische campagne
onderuit te halen zonder een correcte naleving van de vigerende
wetgeving. Van dermeersch is
strijdvaardig: “Ik blijf mij verzetten tegen de islamisering van onze
straten en wijken ongeacht de politieke vonnissen van de Belgische
staat. Ik verdedig de waardigheid
en vrijheid van vrouwen die nu
reeds onder druk staan door de
groeiende aanwezigheid van de islam in onze samenleving. Ik ben
niet onder de indruk van politiek
gemotiveerde vonnissen.”
Sam van Rooy
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Terug naar af in Afghanistan?
Vorige maand waren de commissies Landsverdediging van Kamer
en Senaat op werkbezoek in Afghanistan. Voor het Vlaams Belang waren Annick Ponthier, Yves
Buysse en Filip De Man aanwezig.
Zondag 03.00. Na een vlucht van
7 uur landen we op de militaire basis van Mazar-e-Sharif. We krijgen
meteen een kogelvrije vest en een
helm aangemeten. Daarna veiligheidsbriefing en de mededeling dat
we twee (2) uur kunnen slapen in de
ons toegewezen container.
06.00. Na het ontbijt volgen briefings over de politieke en militaire
toestand in Afghanistan. Zo’n vijftig landen doen mee aan de operatie
ISAF (International Security Assistance Force), jarenlang bewaakten onze soldaten de luchthaven
van hoofdstad Kabul. Ook in het
noordelijke Kunduz - onder bevel
van de Duitsers - waren onze militairen lange tijd actief. Vandaag nog
voornamelijk in Mazar-e-Sharif en
Kandahar. Gelukkig vielen er tot
op heden geen doden, wel waren
er meerdere incidenten met gewonden: twee bomauto’s in Kabul, twee
raketaanvallen in Kandahar en diverse vuurgevechten. De officieren
vertellen ons dat het aantal terroristische aanslagen in dalende lijn gaat,
om toch nog media-aandacht te
krijgen voeren de islamisten vooral
aanvallen uit op Kabul en de ringweg die heel Afghanistan omspant.
De ISAF-opdracht wordt tegen
2014 afgebouwd, maar de kans is
groot dat een klein detachement
ook na die datum aanwezig blijft.
De in opbouw zijnde Afghaanse veiligheidstroepen (340.000 militairen
en politieagenten kunnen immers
(nog) niet zonder steun van Westerse landen.
13.15. De namiddag wordt besteed
aan een rondleiding in het immens
grote kamp: met een demonstratie

Dagelijks voeren de F16-jachtvliegtuigen
bewakings- en aanvalsopdrachten uit.
van de bestrijding van IED’s (de
gevreesde bermbommen), een bezoek aan het militair hospitaal en de
controletoren. Hoog boven de basis
hangt een zeppelin, volgestouwd
met camera’s. In het AWACS-vliegtuig leren we dat zijn radars 400
km ver kijken en het druk militair
luchtverkeer in goede banen leiden.
’s Avonds eten we met ”onze jongens” in de Talibar.
Maandag 06.00. ’s Morgens vroeg
vertrekken we met een C130 naar
de andere kant van Afghanistan: de
basis van Kandahar. De temperatuur
bedraagt er om en bij de 40°C, van
tijd tot tijd wordt de grond er nog
veel warmer onder de voeten: de dag
voor wij er toekwamen, was er een
raketaanval. De luchtmachtkolonel
waarschuwt ons dat we bij rocketalarm welgeteld 1 tot 4 seconden
hebben om onder een tafel te duiken. Kandahar is de grootste luchtmachtbasis ter wereld, niet minder
dan 350 militaire vliegtuigen zijn er
actief. Wij bezoeken natuurlijk het
F16-squadron, onze jachtpiloten
voerden reeds duizenden missies uit.

16.50. In de late namiddag gaan we
in debat met de ambassadeur, hij
wijst op de nefaste invloed van buurland Pakistan. Van daaruit komt
immers een niet-aflatende stroom
terroristen. Een stroom die wellicht nooit zal ophouden: Pakistan
telt 180 miljoen inwoners en veel
kinderen worden er in zo’n 20.000
madrassa’s geïndoctrineerd en klaargestoomd voor de jihad tegen de
ongelovigen. Veel terroristische aanvallen worden ook gecoördineerd
vanuit Pakistan. Anderzijds stellen
de stafofficieren dat de steun voor de
Taliban bij de lokale Afghaanse bevolking stilaan wegebt. Volgens hen
is het niet zo dat de terroristen zich
voorlopig gedeisd houden tot het
eind van de ISAF-operatie, om dan
met verdubbelde kracht toe te slaan.
Wat er ook van zij, het Westen kan
moeilijk toelaten dat Afghanistan
opnieuw een safe haven wordt voor
een grote terroristische organisatie.
Wordt dus (nog vele jaren) vervolgd.
Filip De Man
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Identitaire partijen in opmars
Zowel bij de parlementsverkiezingen in Oostenrijk als bij tussentijdse, lokale verkiezingen in
Frankrijk kwamen rechts-nationale partijen als grote overwinnaars uit de stembusslag.
De parlementsverkiezingen die
eind september in Oostenrijk
plaatsvonden, draaiden uit op een
nederlaag voor de - ondertussen
niet meer zo ‘grote’ - coalitie van
socialisten (SPÖ) en christendemocraten (ÖVP). Zij verloren samen
bijna vijf procent en behaalden met
respectievelijk 26,5 en 24 procent
van de stemmen het slechtste resultaat sinds hun oprichting. De
Groenen bleven steken op 12,4
procent. Nieuwkomers in het parlement zijn de links-liberale partij
NEOS (5 procent) en het ‘Team
Stronach’. De protestpartij van de
gelijknamige Austro-Canadese miljonair haalde 5,7 procent, en bleef
daarmee ver beneden de verwachtingen.

FPÖ wint opnieuw
De grote overwinnaar was ook deze
keer de rechts-nationale FPÖ. De
‘Freiheitlichen’ klokten af op 20,5
procent van de stemmen, een vooruitgang met drie procent in vergelijking met de verkiezingen van
2008. Tegenover de stembusslag
van 2006, toen de partij onder lei-

ding van Heinz Christian Strache
nog maar net was begonnen aan de
klim uit het diepe dal waarin ze was
verzeild geraakt, wist de FPÖ haar
resultaat zelfs bijna te verdubbelen. Politieke waarnemers houden
er ondertussen rekening mee dat
de partij volgend jaar wel eens als
sterkste uit de Europese stembusslag zou kunnen komen.

Terug van (bijna)
weggeweest
Eenzelfde scenario zou zich kunnen voordoen in Frankrijk. Sinds
Marine Le Pen het partijroer overnam - en werk maakte van een
nieuwe aanpak, stijl en strategie - is
het Front National (FN) er immers
aan een onmiskenbare electorale
remonte bezig. Nadat het FN bij
de verkiezingen van 2007 en 2009
bijna was weggevaagd, meldde de
partij zich bij de presidentsverkiezingen van april vorig jaar met een
paukenslag (18 procent) terug op
de politieke scène. Ondertussen
deed de partij het ook bijzonder
goed bij enkele lokale verkiezingen. In de Zuid-Franse stad Brignoles versloeg de kandidaat van het
FN midden vorige maand nog op
overtuigende wijze zijn - door de
socialisten gesteunde - liberale opponent. De oorspronkelijke kandidaat van de linkerzijde, een communist, had in de eerste ronde al

de duimen moeten leggen.

Wat komt nog?
Zowel bij de regerende Parti Socialiste als bij de oppositionele, liberale UMP leeft de vrees dat ‘Brignoles’ slechts de voorbode is van
wat nog komen gaat. In maart volgend jaar kiezen de Fransen immers
nieuwe gemeenteraden en in mei
zijn er natuurlijk ook in Frankrijk
Europese verkiezingen. De angst
van de traditionele partijen om dan
te worden geconfronteerd met een
‘marine’-blauwe vloedgolf wordt
nog gevoed door de opeenvolgende
peilingen, waarin het FN record na
record breekt. De voorlopig laatste
peiling naar de kiesintenties voor
het Europees Parlement geeft de
partij van Marine Le Pen zelfs een
score van 24 procent, waarmee ze
meteen zou uitgroeien tot de sterkste formatie van de Franse republiek.
Natuurlijk zijn peilingen maar peilingen en duurt het nog wel even
voor de kiezer effectief zijn stem
uitbrengt. Wat echter nu al met zekerheid kan worden gezegd, is dat
ook Frankrijk spannende verkiezingen tegemoet gaat.
Dirk De Smedt
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Wat na ‘Lampedusa’?
zakken, haast onbeperkt is: tussen
West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden
of zelfs honderdduizenden, maar
miljoenen mensen op een gunstige gelegenheid om naar onze
contreien af te reizen. Europa
kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen, zonder zijn eigen
fundamenten, stabiliteit, welvaart
en veiligheid in het gedrang te
brengen. En met dat laatste zou
uiteindelijk niemand gebaat zijn.
Een land - en bij uitbreiding een
continent - heeft dan ook niet alleen het recht om zijn grenzen te
beschermen; het heeft tegenover
zijn eigen burgers ook de plicht
dat te doen.
Na de catastrofe die zich vorige
maand voor Lampedusa afspeelde, werden al vlug schuldigen
aangewezen en consequenties geëist. De verkeerde.
Lampedusa, een Italiaans eiland
gelegen op minder dan honderd
kilometer van de Noord-Afrikaanse kust, is niet alleen een toeristische trekpleister. Het is sinds jaren
ook een favoriete bestemming voor
Afrikaanse immigranten die hun
geluk in Europa willen beproeven.
Vanaf de lente, wanneer de weersomstandigheden enigszins gunstig
zijn, zetten volgepakte boten koers
naar het Beloofde Land. De ramp
die zich vorige maand voor het
Italiaanse eiland voltrok en meer
dan driehonderd slachtoffers eiste,
plaatste de kwestie opnieuw in vol
daglicht.
Ook deze keer waren sommigen er
als de kippen bij om de geschokte Europese publieke opinie een
schuldgevoel aan te praten. De
ware schuldigen - de gewetenloze
mensensmokkelaars die grof geld
verdienen door deze sukkelaars met
valse beloftes op gammele boten te
lokken, én de falende Afrikaanse
politieke elites die ervoor zorgen

dat steeds meer mensen hun land
verlaten en de gevaarlijke overtocht
wagen - bleven daarbij grotendeels
buiten schot.

‘Immigratiecontinent’
Er werden niet alleen gezocht,
maar ook ‘consequenties’ geëist.
De asiel- en immigratiewetgeving moet worden aangepast lees: versoepeld. De socialistische
EU-parlementsvoorzitter Martin
Schulz achtte het zelfs nodig Europa tot ‘immigratiecontinent’
uit te roepen en de poort open te
zetten voor legale immigratie. De
redenering die hierachter schuilgaat, met name dat de illegale
immigratiestroom vanzelf zal opdrogen wanneer legale immigratie
wordt mogelijk gemaakt, raakt
echter kant noch wal en wordt al
jaren tegengesproken door de ervaringen in de Verenigde Staten,
nochtans een immigratieland bij
uitstek. Het pleidooi van de salonsocialist getuigt dan ook van
wereldvreemdheid of - erger nog
- huichelarij.
Het gaat bovendien volledig voorbij aan het feit dat het menselijk
reservoir dat naar Europa wil af-

Verkeerd signaal
De enige duurzame oplossing voor
de bestaande problemen ligt in de
herkomstlanden van de vluchtelingen zelf. Het spreekt uiteraard
voor zich dat ondertussen al het
mogelijke moet worden gedaan
om een herhaling van een drama
zoals dat zich vorige maand voor
Lampedusa afspeelde, te voorkomen. Dat kan in de eerste plaats
door de illegale immigratie preventief te bestrijden en ervoor te
zorgen dat deze drijvende doodskisten niet langer vertrekken. Er
moeten meer middelen worden
ingezet om de Europese buitengrenzen te bewaken en de strijd
tegen de mensensmokkel moet
- met de inzet van de modernste
middelen - worden opgevoerd.
Een laksere immigratiepolitiek is
daarentegen geen oplossing. Wanneer Europa morgen zijn immigratiepolitiek (verder) versoepelt,
voedt het alleen maar de hoop dat
het uiteindelijk lonend is om de
oversteek te wagen en degradeert
het zichzelf tot de beste pr-agent
van de gewetenloze mensensmokkelaars. Met alle gevolgen van dien.
Dirk De Smedt
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pathologische zelfhaat
Van de Europese Unie tot immigratie en islam,
van politiek en politieke processen tot moderne
kunst. de jonge Nederlandse auteur Thierry
Baudet betoogt in zijn nieuwe boek dat de
toonaangevende elite op al die domeinen
verlamd wordt door ‘oikofobie’ - het
tegenovergestelde van xenofobie:
angst of zelfs haat voor wat eigen is.
Baudet ontleende de term ‘oikofobie’ bij zijn
mentor Roger Scruton en diept hem verder uit. De
Britse filosoof stelde dat het afzetten tegen de eigen wortels een
normaal stadium is waar pubers nu eenmaal doorheen moeten,
maar ook een fase die weer over zou moeten gaan. Maar sinds de
Tweede Wereldoorlog is die geestesgesteldheid dominant aanwezig in de intellectuele en politieke elites. Nationalisme werd een
vies woord, massa-immigratie en multiculturalisme het tegengif.
Dat lijkt op een spannende complottheorie, maar dat ontkracht
Baudet zelf. “Er is geen sprake van een complot. Ook niet van
een ideologie. Er is sprake van een pathologie. Een ziekelijke afkeer van de geborgenheid van ons thuis, van de eigen gewoontes
en gebruiken, van de natie, van de schoonheid en harmonie van
traditionele kunsten en architectuur. Het verklaart het enthousiasme (in pers en politiek, red.) voor de elementen die dit huis
ondermijnen of verstoren - immigratie, modernistische bouwsels
en de Europese machtsgreep.”

VooRhoEdE
Verstandige ouders en pedagogen zullen u zeggen dat kinderen
grenzen nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien.
Hetzelfde geldt voor naties. Mensen hebben grenzen nodig om
zich ergens thuis te kunnen voelen. Dat ‘wij’, dat thuisgevoel,
die geborgenheid is het noodzakelijke fundament voor een harmonieuze samenleving. Vervreemding en ontworteling leiden tot
spanningen. Baudet heeft dat goed begrepen en verwoordt dat
ook heel sterk.
De linkerzijde schopt Baudet maar al te graag in het verdomhoekje van de ‘populisten’. De hoek van Geert Wilders, Marine
Le Pen en het Vlaams Belang. Maar Baudet ligt heus niet wakker van die goedkope etikettenzwendel. In een interview met
De Standaard verklaarde hij met zijn kenmerkende zin voor gezonde provocatie dat hij zich niet schaamt voor hun steun. “Ik
beschouw de nationalistische partijen in Europa als de politieke
avant-garde, een voorhoede. Zij willen de mensen weer een identiteit, een eigenheid en geborgenheid geven. Die kant moeten we
op.” Misschien was ‘De aanval op de natiestaat’ zijn betere werk,
maar wie houdt van rake analyses en uitdagende gedachten, vindt
in ‘Oikofobie’ zeker zijn gading.
LL.
‘oikofobie, de angst voor het eigene’ - Thierry Baudet
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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).
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Velen weten het niet, maar Vlaanderen hoest
jaarlijks miljoenen op voor het Franstalig
onderwijs in de Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. De voorbije schooljaren
waren er acht Franstalige scholen en één
Franstalige afdeling van een Nederlandstalige school. Per leerling krijgen de Franstalige scholen dezelfde omkadering en toelagen als de Nederlandstalige scholen. Uit
cijfers die Vlaams Onderwijsminister Pascal
Smet (SP.a) vrijgaf, blijkt nu dat het bedrag
dat ze ontvangen steeds verder oploopt.
Sinds het begin van deze Vlaams legislatuur
in het schooljaar 2009-2010 liep het bedrag
op van 9.729.051 euro tot 11.350.758 euro
dit schooljaar. Dat is een toename van 16,7
procent in drie jaar tijd. Ook het leerlingenaantal ging met meer dan 5 procent omhoog:
van 2778 in het schooljaar 2009-2010 tot 2924
dit schooljaar. Daarnaast volgen ook nog
455 leerlingen basis- of secundair onderwijs
in een Franstalige school in Ronse.

Hoewel Vlaanderen de scholen in het Franstalig faciliteitenonderwijs rijkelijk subsidieert, is er geen enkele Vlaamse inspectie
mogelijk. Wordt in die scholen vanaf het
derde leerjaar enkele uren Nederlands onderwezen, zoals verplicht? Zijn de Vlaamse
onderwijstermen opgenomen? Wordt het
leerplan gevolgd? Geen kat in Vlaanderen die
het weet. Noch de Vlaamse schoolinspectie,
noch de Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding krijgen toegang tot de scholen. Met
de subsidiëring financiert Vlaanderen dus
niet alleen zijn eigen verfransing, het geeft
de Franstalige scholen ook een blanco cheque. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marijke
Dillen, die de cijfers opvroeg, vraagt dan ook
dat de Vlaamse regering de subsidies stopzet.
Dat in Vlaanderen enkel de Vlaamse overheid
bevoegd is voor onderwijs, is niet meer dan
de toepassing van de grondwet. Er is niets dat
Vlaanderen belet om de subsidiekraan
onmiddellijk dicht te draaien.
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Terugblik

De Meetingpartij
151 jaar geleden zag de ‘Meetingpartij’ het levenslicht. Ze
bezorgde Antwerpen zijn allereerste ‘zwarte zondag’ en speelde
een historische rol in de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd.
Na de Belgische muiterij van 1830
werd het Nederlands uit het openbare leven gebannen. De enige officiële taal in bestuur, gerecht, leger,
middelbaar en hoger onderwijs was
voortaan het Frans. In 1840 kreeg
het verzet tegen de verfransing van
het openbare leven in Vlaanderen
concreet gestalte. In dat jaar organiseerden de ‘flaminganten’ namelijk een petitie waarin voor het
eerst een duidelijk Vlaams eisenprogramma werd geformuleerd.

De stap
naar de politiek
De tekst van het ‘volkspetitionne-

ment’ bestond uit twee delen. In
een eerste deel werden de bestaande grieven opgesomd die het gevolg waren van de achteruitstelling
van de volkstaal in Vlaanderen; in
een tweede deel - het eigenlijke
verzoekschrift - werden een aantal
concrete eisen naar voor geschoven.
Het Vlaamse verzoekschrift leverde
geen onmiddellijk praktisch resultaat op, maar betekende niettemin
een grote stap voorwaarts. Met haar
eerste politieke daad overschreed
de Vlaamse Beweging immers de
grens van de zuiver literaire actie
die ze tot dan toe had ontplooid,
en betrad ze definitief het politieke
forum. Het ‘petitionnement’ werd
bovendien een basis voor verdere
praktische politieke actie. Alle eisen die erin vervat waren, zouden
in de volgende decennia opnieuw
worden opgenomen in herwerkte
programma’s en wetsvoorstellen.
In zekere zin vormde het ook een

instrument dat de samenwerking
tussen Vlaamsgezinden over de
ideologische breuklijnen heen bevorderde.

Belgisch bolwerk
Een geslaagde poging tot Vlaamsgezinde krachtenbundeling was
de oprichting in 1861 van de ‘Nederduitsche Bond’ (Nederduits =
Nederlands, nvdr) in Antwerpen.
Het programma van dit “onafhankelijk verbond tot verdediging der
rechten van den Nederduitschen
volksstam” was in belangrijke mate
geïnspireerd door het ‘petitionnement’. De organisatie die zowat
de hele Antwerpse Vlaamsgezinde
intelligentsia groepeerde, slaagde
er niet alleen in de klassieke partijenstrijd te overstijgen, maar zou
spoedig ook mee aan de basis liggen van een nieuwe politieke formatie: de ‘Meetingpartij’.
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nieuw politiek agitatiemiddel. Op
deze woelige meetings werd met
scherp geschoten op de franskiljonse liberale regering en de koning,
die als de drijvende kracht achter
de uitbouw van Antwerpen tot
vestingstad werd beschouwd. De
rebelse en ‘onvaderlandse’ houding
van het nagenoeg eensgezinde Antwerpen leidde al snel tot een breuk
met de regering en de koning.

diger de grondwettelijke eed in het
Nederlands af en was ook de eerste die in de Kamer pleitte voor de
invoering van het algemeen stemrecht. Vijf jaar later zorgde Edward
Coremans voor opschudding door
als eerste volksvertegenwoordiger
in het Belgisch parlement een redevoering in het Nederlands te hou-

Zwarte zondag

De ontstaansgeschiedenis van deze
partij kan niet los worden gezien
van de specifieke Antwerpse context. Ze vindt haar oorsprong in
het verzet van de Antwerpenaren
tegen de plannen van de liberale
regering en Leopold I om de Scheldestad uit te bouwen tot een heuse
militaire vesting. Antwerpen zou
een ‘nationaal bolwerk’ worden,
waar de Belgische regering zich in
geval van oorlog zou terugtrekken
tot buitenlandse hulp arriveerde.

Meetings
De voorziene bouw van een vooruitgeschoven fortengordel en twee
citadellen (het Noord- en het
Zuidkasteel) zou niet alleen een
zware hypotheek leggen op de uitbreiding van de stad en de haven;
de stad vreesde ook het slagveld bij
uitstek te worden.
In 1861 bereikte het protest tegen
de regeringsplannen een hoogtepunt. Een samenwerkingsverband
van de katholieke kiesvereniging,
sociaalvoelende liberalen en de
flamingantische ‘Nederduitsche
Bond’ organiseerde grote volksvergaderingen, een in die tijd relatief

Op 6 november 1862 werd de
Antwerpse gemeenteraad in audiëntie ontvangen door Leopold I
en… wandelen gestuurd. Daarop
diende een meerderheid van de
gemeente- en provincieraadsleden
collectief ontslag in, waardoor
nieuwe verkiezingen werden uitgelokt. Die draaiden uit op een
‘zwarte zondag avant la lettre’. De
‘rebellen’, die aantraden onder de
naam ‘Meetingpartij’, wonnen de
verkiezingen op verpletterende
wijze van de franskiljonse liberale
lijst. De politieke aardverschuiving
in Antwerpen luidde meteen ook
het begin van het einde in voor de
liberale regering. De ‘Meetingpartij’ zou de Antwerpse gemeenteraad tien jaar lang domineren. In
die periode riep ze het Nederlands
uit tot enige officiële taal van het
stadsbestuur en drukte ze ook de
vernederlandsing van het provinciebestuur door.

Onuitwisbare
verdiensten
De invloed van de sociaal vooruitstrevende ‘Meetingpartij’ bleef
niet beperkt tot Antwerpen. Ze
zou bijna veertig jaar lang radicaalVlaamsgezinde volksvertegenwoordigers naar het parlement afvaardigen, die er hun kleuren met verve
verdedigden. Jan De Laet legde in
1863 als eerste volksvertegenwoor-

In het Belgisch parlement
hield Edward Coremans in
1868 voor het eerst een redevoering in het Nederlands.
den. Coremans, gedurende bijna
een kwarteeuw zowat de verpersoonlijking van de Vlaamse Beweging in het parlement, was ook de
vader van de eerste taalwetten, die
tussen 1873 en 1891 tot stand kwamen. Het belang van deze taalwetten - hoe onvolkomen ze ook waren
- kan maar moeilijk worden onderschat. Ze symboliseerden immers
op onmiskenbare wijze het groeiende Vlaams nationaal bewustzijn.
Na de Eerste Wereldoorlog verdween de ‘Meetingpartij’ van het
toneel. Tegen die tijd had ze evenwel een onuitwisbare stempel gedrukt op de verdere politieke ontwikkeling van dit land. Geen enkele
lokale vereniging of partij heeft ooit
zo’n rol van betekenis in en voor de
Vlaamse Beweging gespeeld.
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 ...

opstijgend vocht
kelderdichting
ventilatie

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.

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

U kan zich gratis abonneren door
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org
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konInklIjke koMMer en kWel
Door Nerdom

Ongezien was ze in het paleis verschenen. Niemand van de dienders, de lakeien, de prinsesjes of Hare Majesteit
de koningin – want zo wil Mathilde immers door iedereen aan gesproken worden – had iets gezien. Maar ze was
er. Statig, in een lang wit kleed en met het hoofd omhoog, de halflange blonde lokken lichtjes golvend. De lange
gordijnen waaiden in het glazige middaglicht. En daar was plots ook papa Albert in sportief vakantietenue, die
zijn armen naar haar uitstak, zachtjes monkelend: “Ma belle petite fille!” Ze omhelsden elkaar met tranen in de
ogen. Langdurig, om dan plots naast elkaar plaats te nemen in een klassieke chaise-long, de handen in elkaar en
minzaam kijkend in elkaars ogen.
“Ma chère Delphine,’ zei de op rust gegane koning met wat tremolo in de stem. Hij was blij haar terug te zien
na zoveel jaren. In de ene hoek van het grote salon stond een stoïcijns kijkende Paola, zijn wettige eega, en in de
andere hoek Sybille de Selys Longchamps, zijn grote liefde. Beide dames staarden roerloos recht voor zich uit en
leken dwars door elkaar heen te kijken. Paola zonder glimlach, als altijd, en Sybille met een grijnslach, ook als
altijd. Ze leken versteend.
Albert vertelde dat hij er lang naar had uitgekeken om haar weer te zien en vertrouwde haar toe dat zij in zijn hart
altijd zijn dochter is geweest en dat om dat te bewijzen er eigenlijk geen DNA-staal nodig is. Hij verontschuldigde
zich omdat bepaalde krachten in de familie hem dwars gezeten hebben zonder dat hij daar vat op had. En toen
hij daarbij net wou vertellen dat zijn broer Boudewijn zowaar zijn telefoonverkeer controleerde, stond deze als
in een flits in de derde hoek van de kamer, ook als een sfinx en als vanouds met zijn generaalspet tot op zijn oren
en het hoofd een beetje schuin. “Maar, dat was nu allemaal voorbij,” zo zei hij, “Vandaag wordt het allemaal
anders, want ik erken u als mijn vierde kind en tweede dochter en laat u delen in de erfenis. Gij wordt prinses en
gij moogt mee op de familiefoto. Ik was de schande van mij af en stel u morgen voor aan de nieuwe koning, u w
broer, en het volk.”
Bij die woorden klonk er plots een ongelooflijk doﬀe klap in het salon vanuit de vierde
hoek. Het was Philippe de Taaie die van
zijn stokje was gegaan.
Toen hij zijn ogen opendeed,
zag hij dat hij uit zijn bed
gevallen was en zijn voorste
tand had gehalveerd tegen
het ledikant. Mathilde vroeg
meteen wat er aan de hand
was. “Een paard, een nachtpaard…,” stamelde hij helder, “Ik ben er zeker van:
het was een vrouwtje…
Jawel, een nachtmerrie!”
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zWEEdSE PUzzEL

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

oplossInG VorIGe Maand:
WoRTELSAP

stuur uW oplossInG
Voor 12 noVeMber
Met VerMeldInG Van
naaM en adres
naar

VlaaMs belanG-redactIe
• MADOUPLEIN 8 BUS 9 •
1210 brussel of
puzzel@VlaaMsbelanG.orG
WiNNAARS
VoRiGE MAANd:
Roland Peeters, Berbroek
Mia Aerts, Maaseik
Chantal Ruytjens, Mechelen
Roland Mylle, Harelbeke
familie hiers, F - Veyrinesde Vergt
1

2

3

4

5

6

7
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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.
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Kalender
woensdag 6 november
KORTRIJK. Bezoek aan Vlaams Parlement en Nationaal Secretariaat. Org.:
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: D. De
Voldere, 0471/23.49.35.
vrijdag 8 november
Boekenbeurs
in
ANTWERPEN.
OCJVM, Van Maerlantstr. Org.: VB
Koepel Antwerpen. Inl.: OCJVM,
03/231.08.45.
zaterdag 9 november
Boekenbeurs
in
ANTWERPEN.
OCJVM, Van Maerlantstr. 14. Org.:
VB Koepel Antwerpen. Inl.: OCJVM,
03/231.08.45.
zondag 10 november
KESSEL-LO. Ontbijtgesprek met B.
Pas in zaal Grenadedal, Velderblok 2 A,
Leuven om 10.30u. Inl.: J. Holemans,
0499/32.50.76.
OVERPELT. Eetfestijn in feestzaal ‘t
Pelterke, Jeugdlaan 4 van 11 tot 20u.
Inl.: L. Vissers, 0479/65.21.53.
STEENOKKERZEEL. Spaghettiavond
in Parochiezaal, Billastr. van 17 tot
22.30u. Inl.: I. Moysons, 0473/42.59.94.
maandag 11 november
ELSENE. Bezoek Europees Parlement
Brussel met P. Claeys. Luxemburgplein
om 15u. Org.: VB regio Vilvoorde. Inl.:
Regiosecr., 02/253.38.27.
donderdag 14 november
BORNEM. Gespreksavond ‘Binnen
zonder bellen’ met P. Claeys in Land van
Bornem, Cardijnplein om 20u. Org.:
VB Klein-Brabant. Inl.: W. Verheyden,
0478/90.90.75.
vrijdag 15 november
KORTRIJK. HAK-Kaarting in Café
St.-Job, Kortrijksestr. 19, Heule om 16u.
Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43.
LOKEREN. Fré: cartoons Fel Criminel
met B. Pas in Den Jiver, Markt 20-21 om
19.30u. Inl.: P. De Nutte, 09/348.38.86.
NIEUWPOORT. Meeting ‘Vlaanderen
in Europa’ met P. Claeys in Stadshallen,
zaal Karel Berquin, Marktplein 7 om 20u.
Inl.: W. Vanoutryve, 0495/65.71.43.

Activiteiten voor het decembernummer dienen via uw
regiosecretariaat doorgegeven te worden vóór 12 november.
zaterdag 16 november
KORTRIJK. HAK-Kaarting in Café
St.-Job, Kortrijksestr. 19, Heule om 10u.
Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43.
KAMPENHOUT. Eetfestijn in Parochiezaal, Bogaertstr., Nederokkerzeel
van 11.30 tot 21u. Inl.: M. Fannes,
0496/55.73.36.
KONTICH. Jaarlijks afdelingsfeest
in Berkenhof, Ferd. Maesstr. 95, Waarloos om 18u. Inl.: M. Van den Eynde,
0476/47.43.33.
zondag 17 november
KORTRIJK. HAK-Kaarting in Café
St.-Job, Kortrijksestr. 19, Heule van 10
tot 13u. Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43.
vrijdag 22 november
ANTWERPEN. Jan Penris aan het
fornuis in OCJVM, Van Maerlantstr.
14. Org.: OCJVM. Inl.: A. Cleymans,
03/231.08.45.
WILLEBROEK. Goulashavond in De
Schobbejak, Acacialei om 18u. Inl.: K.
Eeraerts, 0476/40.64.30.
IZEGEM. Jaarlijks Hutsepotfestijn
met B. Pas in Feestzaal Hoornaert,
Kachtemsplein 13, Kachtem om 20u.
Inl.: S. Sintobin, 0495/36.00.75.
zaterdag 23 november
SINT-PIETERS-LEEUW. 7de Leeuws
etentje in Taverne In de Pauw, J. Depauwstr. 2 van 11.30 tot 21u.
Inl.: E. Longeval, 0494/17.39.19.
HOBOKEN. Mosselsouper om 19u.
Inl.: 0499/61.78.99.
zondag 24 november
MECHELEN. Afdelingsetentje in zaal
Rerum Novarum, Sint-Lambertuslaan,
Muizen om 12u. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
SINT-PIETERS-LEEUW. 7de Leeuws
etentje in Taverne In de Pauw, J. Depauwstr. 2 van 11.30 tot 15u. Inl.: E.
Longeval, 0494/17.39.19.

woensdag 27 november
KORTRIJK. Tweede bezoek Vlaams
Parlement en nationaal secretariaat.
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.:
J. Deweer, 0486/22.90.43.
vrijdag 29 november
LIER. Kaas- en wijnavond met G. Annemans in ‘t Spui, Oever om 18u. Org.:
VB Lier-Koningshooikt. Inl.: O. Peeters,
0485/16.26.15.
WIELSBEKE. Gespreksavond: Vrouwen in de politiek met B. Pas en R. Castelein in zaal Den Aert, St. Bavostr. 23,
St-Baafs-Vijve om 20u. Inl.: K. Malysse,
0468/13.01.76.
zaterdag 30 november
BUGGENHOUT. Kippenfestijn in
Zaal Torenhof, Putweg 2 om 17u. Inl.: S.
Creyelman, 0495/24.57.14.
BOOM. Kip met frietavond met J. Van
Hauthem in Parochiezaal, Hoogstr. 19
om 18u. Inl.: H. Verreyt, 0496/53.31.38.
TREMELO. Wijnproeverij met W.
Van Dijck in zaal Paloma, Schrieksebaan 47 om 20u. Inl.: A. Verschaeren,
0474/69.10.70.
zondag 8 december
DENDERLEEUW. Sinterklaasfeest in
zaal The Rolls, Iddergemstr. 65C om 14u.
Inl.: C. De Bruecker, 0497/14.38.42.
zaterdag 14 december
TIENEN. Kerstsfeer tussen de wijnbergen van de Ahrvallei op de Kerstmarkt
in het centrum van Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vertrek om 7u. Inl.: B.
Canderbeek, 0476/20.63.07.
EKEREN. Stand op de Kerstmarkt in
Dreef Districtshuis, Veltwijcklaan van 14
tot 20u. Inl.: C. Luyckx, 0477/70.51.23.
BEERSE. Kerstreceptie met B. Pas in
Tempelhof, Bisschopslaan om 20u. Inl.:
A. De Houwer, 0497/55.03.60.

kerstmarkt ANTWERPEN
zondag 8 tot zaterdag 14 december
In OCJVM, Van Maerlantstr. 14.
Org.: OCJVM. Inl.: A. Cleymans, 03/231.08.45.
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10.00 uur rondrit met bus 14.00 uur congrestoespraken 17.00 uur receptie

Frédéric ERENS Dominiek LOOTENS-STAEL Gerolf ANNEMANS

Wild Gallery

Gerijstraat 11, Brussel (Vorst)
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