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ongelIjke wapens 
In Wallonië ligt de Franstalige omroep RTBF 
onder vuur na het optreden van premier Di 
Rupo (PS) in een amusementsprogramma. Mi-
nister Reynders (MR) schold de RTBF uit voor 
“Télévision Socialiste” omdat “het altijd maar 
één partij, of zelfs maar één man is die in de me-
dia komt.” Voor de Franstalige socialisten wordt 
inderdaad de rode loper uitgerold door de RTBF. 
De oververtegenwoordiging van de PS heeft on-
getwijfeld te maken met gedelegeerd bestuurder 
Jean-Paul Phillippot, die toevallig ook de partner 
is van de kabinetschef van PS-vicepremier Lau-
rette Onkelinx...

Dat een openbare omroep eenzijdig één partij 
aan bod laat komen is niet correct, maar wel 
heel doorzichtig. Veel erger is systematisch één 
partij anders behandelen door er niet of enkel 
‘gekleurd’ over te berichten, zoals in Vlaanderen 
gebeurt. 

De cijfers die Vlaams minister van Media Ingrid 
Lieten (SP.a) gaf in antwoord op een vraag van 
Vlaams parlementslid Wim Wienen bevestigen 
wat we al wisten: voor amusementsprogramma’s 
bij de VRT geldt voor het Vlaams Belang zo 
mogelijk een nog strikter mediacordon dan voor 
nieuwsprogramma’s. De cijfers over de aanwe-
zigheid van politici in nieuws- en duidingspro-
gramma’s worden trouwens angstvallig geheim 
gehouden. Maar dat die allesbehalve de electo-
rale verhoudingen respecteren is ook zonder of-
ficiële cijfers overduidelijk. 

Door het ‘cordon médiatique’ gaan we de verkie-
zingsstrijd niet met gelijke wapens aan, maar het 
is in het verleden nooit anders geweest. Reden te 
meer om de komende maanden nog een extra 
tandje bij te steken. We zullen er immers alles 
aan doen om duidelijk te maken dat de Vlamin-
gen een rechtlijnig en betrouwbaar alternatief 
hebben voor al die rond-de-pot-draaiende par-
tijen. Een stok achter de deur, die ondubbelzin-
nig en toekomstgericht de politieke agenda in de 
juiste richting duwt. 

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Uw stok achter 
de deur

Terwijl academici en politici de voorbije weken heen en 
weer blaften over de zin en de onzin van de afgelopen en 
nog komende staatshervormingen, viel het op hoezeer de 
olifant in het midden van de kamer werd ontweken. Eens te 
meer blijkt het Vlaams Belang de stok achter de deur.

Volbloed liberaal en economieprofessor Paul De Grauwe wees 
erop dat de economische groei in Vlaanderen er sinds de tweede 

staatsbricolage van 1980 stelselmatig op achteruit is gegaan.  Hij sug-
gereert hiermee dat Vlaanderen beter af zou zijn zonder dan met staats-
hervormingen en dit het ultieme bewijs vormt dat wat we zelf doen, niet 
noodzakelijk beter doen. Hiermee sluit hij naadloos aan bij het federale 
verhaal dat Open VLD de laatste maanden door de strot van de Vlamingen 
probeert te duwen. 

De confederale voorstanders van een zevende Belgische perestrojka zien in 
De Grauwe’s pleidooi  dan weer een bijkomend argument om nog maar 
eens te onderhandelen met onze zuiderburen waardoor Vlaanderen de eco-
nomische hefbomen eindelijk in eigen handen kan nemen. Zij gaan hiermee 
achteloos voorbij aan het feit dat de voorziene grendels en het gebeton-
neerde transfer-infuus de Franstaligen niet de minste stimulans geven om 
hier in mee te gaan. Ook vergeten zij de haast fatale sociaaleconomische en 
maatschappelijke prijs die Vlaanderen heeft betaald voor 44 jaar Belgisch 
gemarchandeer. Onder druk van de wil van de Franstaligen werd Vlaan-
deren grondwettelijk gemuilkorfd, economisch lamgelegd en demografisch 
overspoeld.   

De zienswijze van een België 2.0 is bijgevolg verbijsterend. Inderdaad, de 
afgelopen staatshervormingen  - waaraan de confederalisten in het verleden 
overigens meewerkten - hebben het zwaartepunt niet naar de deelstaten ver-
huisd. Inderdaad, op het vlak van loonvorming en internationale competi-
tiviteit is het zeggenschap van Vlaanderen nog steeds nihil. En inderdaad, 
ook inzake economisch én maatschappelijk cruciale domeinen als sociale 
zekerheid en immigratie dienen de Vlamingen nog steeds naar de pijpen te 
dansen van de almachtige PS-staat. Er is echter niets dat erop wijst waarom 
een zevende poging hier verandering in zou brengen. Of hoe de ezel slim-
mer omgaat met de spreekwoordelijke steen dan de Belgische knutselaars.

De Vlaamse beleidsmakers moeten het stuur dan ook resoluut omgooien en 
kiezen voor Vlaamse onafhankelijkheid. Gedaan met het Belgische gesja-
cher en het schabouwelijke oplapwerk. Vlaanderen heeft geen staatshervor-
ming nodig, maar een eigen staat. Tot nader order is het Vlaams Belang de 
enige partij die dit standpunt zonder verpinken vertolkt. Tot nader order is 
het Vlaams Belang de enige stok achter de deur van 25 mei 2014.

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

Gerolf Annemans
 voorzitter@vlaamsbelang.org

 

de Vlaamse 
beleIdsmakers moeten 

het stuur resoluut 
omgooIen.
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CATALANEN 
BOYCOTTEN 
KONING

De Spaanse koning Juan Car-
los had zijn kerstboodschap goed 
voorbereid. Het zou een warm 
pleidooi worden voor de Spaanse 
eenheid. En een stevige aanval te-
gen het (Catalaanse) ‘separatisme’. 
De Spaanse versie van de jaarlijkse 
toespraak van gewezen koning 
Albert, zeg maar. Maar dat was 
buiten de waard gerekend, in dit 
geval TV3. De publieke omroep 
van Catalonië ging prompt in 
staking, zodat de toespraak 
niet uitgezonden kon 
worden. De steeds hol-
ler klinkende oproep 
van Juan Carlos voor 
Spaans unitarisme en 
transfersolidariteit 
stuit in  het rebelse 
Catalonië op steeds 
meer verzet. De actie 
toont aan dat Cata-
laanse journalisten haar 
op hun tanden hebben. 
We zien het bij de slaafse 
VRT nog niet meteen ge-
beuren. 

STEMADVIES

Europees ‘president’ Herman Van 
Rompuy heeft een stemadvies ge-
geven: stem Vlaams Belang! Grap-
je, zo heeft hij dat natuurlijk niet 
gezegd, maar in een interview met 
De Tijd en het Nederlandse dag-
blad Trouw liet hij wel verstaan dat 
er in Vlaanderen maar één eurokri-
tische partij is. Een goed verstaan-
der weet wat hem/haar te doen 
staat. “Hier in België is het euro-
kritische ook wel toegenomen, 
maar de grote politieke partijen, 
buiten het Vlaams Belang, zijn 
vóór Europa.” Wij zijn voor het 

échte Europa en dus tégen het EU-
monster van Van Rompuy en Ver-
hofstadt. Leuk dat Van Rompuy 
nog wat reclame voor ons maakt.  

SEKSUELE 
APARTHEID

De overkoepelende organisatie 
van Britse universiteiten overweegt 
om de scheiding van mannen en 

v r o u w e n toe te staan 
op bijeenkomsten. Daarmee ge-
ven ze toe aan religieuze druk. 
Volgens de universiteitsbazen zou 
een weigering om op die eis in 
te gaan, een aantasting vormen 
op de vrije meningsuiting en de 
godsdienstvrijheid. Met dezelfde 
kromme redenering werden her 
en der al gescheiden zitplaatsen bij 
debatten toegestaan en gescheiden 
zwemuurtjes, ‘want anders kunnen 
die arme moslima’s niet meedoen.’ 
Tja. De Nederlandse journaliste 
Nausica Marbe weet wel raad met 
die politieke lafheid en noemt het 
“een fraai voorbeeld van hoe de 

tunnelvisie van hypercorrecte Wes-
terse multiculturalisten die mee-
heulen met islamitische haatpre-
dikers uitpakt: de schade is groter 
dan de vermeende tolerantie en het 
onrecht wordt potsierlijk gebracht 
als vrijheidsstrijd.”

WALEN WILLEN WEG 

Verheugend nieuws van onder de 
taalgrens. In hun nieuwe boek 
‘Histoire de la Wallonie - Le Point 
de vue Wallon’ pleiten Yannick 

Bauthière en Arnaud Pirotte on-
omwonden voor de ontbin-

ding van het Belgische hu-
welijk. De auteurs stellen 

dat België een machine 
van Vlaams-Waalse 
frustraties is en van bij 
de geboorte gedoemd 
was om te mislukken. 
De sociale en poli-
tieke tegenstellingen 
én de Waals-Brusselse 

dominantie zullen Bel-
gië vroeg of laat de das 

omdoen. Bauthière en 
Pirotte halen ook uit naar 

de door de media aangezwen-
gelde ‘Belgitude’, een “Belgisch 

emo-nationalisme dat ons ver-

ACTUA KORT

VBM-februari 2014.indd   4 22/01/14   11:12



5

blindt voor de realiteit.” Het lijkt 
er op dat verstandige geesten in 
Wallonië de verlammende verla-
tingsangst afschudden. Eindelijk. 
De auteurs verwijzen naar het 
voorbeeld van het arme Slovakije 
dat zich na de Tsjecho-Slowaakse 
boedelscheiding zelf uit het moe-
ras heeft getrokken en het vandaag 
heel goed doet. Waarom zou Wal-
lonië dat niét kunnen? “Waalse on-
afhankelijkheid zou ons verplich-
ten om ook zelfredzaam te worden 
door een gericht beleid te voeren.” 
Inderdaad.

GANGSTERS BAAS

Ruim 500 inbraken, diefstallen 
met geweld en homejackings over 
het hele land. Dat is het indruk-
wekkende palmares van een gang-
sterbende uit Charleroi. De ben-
deleiders - van Noord-Afrikaanse 
afkomst - zijn bekend bij het ge-

recht en ook hun verblijfplaats is 
gekend. Maar het parket van Char-
leroi weigert in te grijpen. Mark 
Grammens (’t Pallieterke) schrijft 
dat burgemeester Paul Magnette 
(PS) “niet aandurft om op te tre-
den tegen een bende die door toe-
doen van de heersende corruptie 
een niet geringe politieke invloed 
schijnt te hebben verworven in de 
stad.” Kwestie van de stinkende 
potjes toegedekt te houden. Straffe 
kost. 

MISPLAATSTE 
EUFORIE

Justitieminister Turtelboom (open 
VLD) kondigde in december met 
veel poeha aan dat er zes(!) Ma-
rokkaanse gevangenen werden 
teruggestuurd naar hun land van 
herkomst. De 1200 andere gede-
tineerde Marokkanen hoeven zich 
dus niet direct zorgen te maken. De 

afgelopen 16 jaar werden er in to-
taal slechts 16 uitgeleverd. “Tegen 
dat tempo is de laatste Marokkaan-
se gevangene uitgewezen in 3213,” 
aldus Kamerlid Filip De Man. Hij 
stelt voor om het geld voor ontwik-
kelingssamenwerking te gebruiken 
voor het bouwen van Marokkaanse 
gevangenissen. “Indien Marokko 
dit aanbod weigert, moet de kraan 
voor ontwikkelingssamenwerking 
onverbiddelijk toegedraaid wor-
den. (…) Het uitblijven van een 
consequent terugkeerbeleid voor 
criminele vreemdelingen is in tij-
den van budgettaire krapte niet 
langer te verantwoorden.”

GEZELLIG 
MULTICULTUREEL

Een twintiger neergeschoten in 
Molenbeek. Zomaar. Een ‘fait di-

vers’… Het slachtoffer had geluk 
en overleefde de aanslag. De da-
ders zijn  - wellicht - allochtonen. 
Frederika del Nero, presentatrice 
bij Studio Brussel en huisgenoot 
van het slachtoffer, is er nog niet 
goed van. En we wonen hier net 
in zo’n toffe, multiculturele buurt. 
“Ons brood kopen we bij Meryem 
en onze groenten übercheap bij 
Ahmed. Onze straat is echt dik 
oké,” schreef ze in een emotionele 
open brief. Of het ongelukkige 
slachtoffer daar vandaag ook nog 
zo over denkt, is maar de vraag.   

“K*T-
MAROKKANEN”

VRT-journalist Riadh Bahri is al-
vast ontwaakt uit zijn multicultu-
rele dromen. “Ik ben het beu dat 
ik me niet langer thuis voel in mijn 
stad,” schreef hij in een open brief. 
“Dat ik me op de duur afvraag of 
dit nog België is. Waar ik in de on-
derdrukking wordt geduwd door 
een grote groep mensen. Al te vaak 
gaat het om jonge gasten met een 
Arabische achtergrond of van wie 
de ouders hier niet geboren zijn. 
Allochtonen. K*t-Marokkanen.” 
Bahri bekent dat hij schrikt van 
zijn eigen woorden. En er zullen 
nog wel meer mensen geschrokken 
zijn… 

In memoriam

Eind vorig jaar overleed Jan 
Caers aan een slepende ziekte. 
Jan richtte mee de afdeling Mol 
op en zetelde jarenlang in de 
Molse gemeenteraad voor onze 
partij. Jan werd 54 jaar.

Wij bieden familie en vrienden 
ons oprecht medeleven aan. 
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Met meer dan 1500 leden en sympathisanten zette het Vlaams 
Belang 2014 strijdvaardig in. In zijn nieuwjaarstoespraak 
richtte Gerolf Annemans zich tot de 1 miljoen kiezers die 
reeds voor het Vlaams Belang stemden. Ook kondigde hij 
de komst aan van Geert Wilders naar de meeting in maart. 
 
Niet minder dan twee reuzenschepen waren nodig om de aanwe-
zige Vlaams Belangers te verwelkomen op de Antwerpse Oost-
kaai. Een inschrijvingstop was dan ook genoodzaakt. In zijn 
onnavolgbare stijl zette Filip Dewinter de puntjes op de i van 
het faliekante immigratiebeleid. Verwijzend naar de vele fees-
telijkheden omtrent 
50 jaar immigratie 
wees Dewinter droog 
op de harde feiten. 
“50 jaar immigra-
tie is geen feest maar 
een ramp. Rampen 
worden niet gevierd 
maar herdacht. 50 
jaar immigratie bete-
kent voor de Vlamin-
gen meer armoede, 
meer onveiligheid, 
meer werkloos-
heid en meer belas-
tingen. De immigratie van ondertussen meer dan 1.800.000 
vreemdelingen naar dit land op 50 jaar tijd, betekent min-
der jobs, minder sociale woningen, minder zorg en min-
der kwaliteit in het onderwijs voor onze eigen bevolking.”  
 
“bezIn eer ge begInt”
 
Met een ongeziene strijdvaardigheid reikte Gerolf Anne-
mans de hand naar de 1 miljoen kiezers die reeds voor het 
Vlaams Belang stemden. Uitgaand van de eigen kracht en 
vaststellend dat onze tegenstanders met gespleten tong spre-
ken, vroeg hij hen zich te bezinnen over hun keuze op 25 mei.  
 
Annemans somde hierbij een ellenlange lijst op van feiten die 
de huichelarij van die andere (zelfverklaarde) Vlaams-nationale 
partij naadloos illustreerde. “Wie heb ik aan de lijn? De N-VA 
die in Vlaanderen en in Antwerpen stoere taal uitkraamt in-
zake immigratie? Of de N-VA die in het Europees Parlement 
in Straatsburg alle immigratiekranen opendraait? Wie heb 
ik aan de lijn? De N-VA in de Kamer die oppositie voert te-
gen de zesde staatshervorming? Of de N-VA in het Vlaams 
Parlement en in de Vlaamse regering braafjes de staatsher-
vorming uitvoert en zich verzet tegen de door ons ingeroe-
pen belangenconflicten? Wie heb ik in godsnaam aan de lijn?” 

“ Het Vlaams Belang wil 
meer dan ooit de rol van 
ijsbreker spelen. Bij uit-

stek zijn wij een oppositie-
beweging die de traditionele 
partijen voor zich uitjaagt.

Filip Dewinter

“wIe heb Ik aan de lIjn? 
hallo, hallo?”
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stok achter de deur
 
Met enige trots wees Annemans op de duidelijke en eer-
lijke lijn die het Vlaams Belang reeds 35 jaar volgt. “Een par-
tij die als zweeppartij, als motor, als stok achter de deur de 
taboes kan doorbreken, de richting kan aangeven. En die 
de nieuwe ideeën en de nieuwe tijd zal blijven doordruk-
ken bij de hardhorige partijen van het Belgische regime.”  
 
Hierbij vroeg hij 
alle oprechte Vla-
mingen zich te 
bezinnen. “Ik heb 
maar één bood-
schap: bezint eer 
ge nog eens be-
gint. Vraag u af, 
áls u dat kieshokje 
betreedt en voor 
de komende vijf 
jaar alles gaat be-
slissen; vraag u één ding af als u de verleiding voelt opkomen om 
opnieuw niet op het Vlaams Belang te stemmen; vraag u één ding 
dan af, stel uzelf één vraag: “Hallo, hallo? Wie heb ik aan de lijn?” 
 
Tot slot en onder een oorverdovend applaus kondigde Gerolf An-
nemans de komst aan van Geert Wilders op de meeting van 23 
maart in de Antwerpse Stadsschouwburg.

Klaas Slootmans

Naar jaarlijkse traditie zette Filip De-
winter één van onze trouwe militanten 
in de schijnwerpers voor zijn belan-
geloze inzet voor het Vlaams Belang. 
Eddy Verhelst kreeg van Antwerps koe-
pelvoorzitter Jan Penris hiervoor het 
gouden Brabo-partijteken opgespeld.  

“ Het Belgische systeem moet 
weg én het Belgisch systeem 

in het groot, het EU-sys-
teem, moet weg. Want pas dán 
kunnen wij leven in vrijheid.

Gerolf Annemans
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pre-campagne: 

uw stok achter de deur!
Onder het motto ‘uw stok achter 
de deur’ trok het Vlaams Belang 
zonet zijn verkiezingscampagne 
op gang. 

Met meer dan achthonderd 20m²-
borden en een foldercampagne 
in alle bussen van Vlaanderen wil 
onze partij de Vlaming duidelijk 
maken dat het énige alternatief 
voor het nefaste federale, 
Vlaamse én Europese be-
leid een weloverwogen 
keuze is voor het 
Vlaams Belang. Een 
eerlijke en conse-
quente partij die 
als een ijsbreker 
door het pakijs 
van het politieke 
e s t ab l i shment 
splijt.   

“De verkiezingen 
van 25 mei gaan 
over de vraag of de 
Vlamingen over hun 
eigen centen, grenzen en 
toekomst zullen kunnen 
beslissen of deze zal worden 
bepaald in de ivoren torens van 
de EU en de Franstalige cenakels 
van de Wetstraat.” Vlaams Belang-
voorzitter Gerolf Annemans zette 
bij de voorstelling van de campag-
ne de puntjes op de i. 

gebroken 
beloften

De zogenaamde ‘kracht van veran-
dering’ die intussen 10 jaar onafge-
broken Vlaanderen meebestuurt, 
heeft immers niet gezorgd voor de 
ommekeer. Zowel in de sector van 
de sociale woningen, de kinderop-
vang, de bijzondere jeugdzorg, als 
in de sector van personen met een 
handicap en de geestelijke gezond-
heidszorg reiken de wachtlijsten 

tot recordhoogtes. Maar ook op 
het vlak van mobiliteit, inburge-
ring, Vlaamse Rand, concurren-
tiekracht,… is het rapport van de 
Vlaamse regering uitermate be-
droevend.  De dure beloften van 
CD&V, N-VA en SP.a zijn gesmol-

ten als sneeuw voor de zon. U zal 
ze ongetwijfeld opnieuw horen in 
aanloop naar de verkiezingen.   

belastIngswaanzIn

Intussen schreeuwen de federale 
regeringspartijen uit hoe goed het 
gaat met dit land. Hierbij vergeten 
ze abrupt dat we met een record 
van 6000 faillissementen en bijna 
500.000 werklozen een pikzwart 
economisch 2013 achter de rug 
hebben. Het veel te vette over-

heidsapparaat, dat nog steeds 
55 procent van het BBP 

bedraagt, blijft intussen 
kwistig uitgeven en ar-

beid belasten dat het 
een lieve lust is. Ove-
rigens, de Vlaamse 
regeringspartijen 
- en dus ook de 
N-VA - zorgden er-
voor dat de jobkor-
ting werd afgeschaft 
en zadelden de ge-
meentebesturen met 

de grootste schuldstij-
ging op in de geschie-

denis. Zij zijn dus mede-
verantwoordelijk voor een 

massieve belastingverhoging. 
De beeldvorming ten spijt.

open 
grenzenbeleId

Naast het faliekante economische 
en institutionele beleid blinkt deze 
federale regering ook inzake asiel 
en immigratie uit in incompeten-
tie.  De vele hoeraberichten van 
staatssecretaris De Block worden 
tegengesproken door de feiten. Zo 
werden er onder De Block tot hier-
toe jaarlijks 30.000 machtigingen 
toegekend tot gezinshereniging, 
wat overeenstemt met de volle-
dige bevolking van een stad zoals 
Tienen. Ook inzake asiel oogt het 
plaatje alles behalve rooskleurig. 
Na twee jaar De Block komen jaar-
lijks nog steeds 20.000 asielzoekers 

HET ENIGE 
ALTERNATIEF VOOR 

HET NEFASTE 
FEDERALE, 

VLAAMSE EN 
EUROPESE 

BELEID IS EEN 
WELOVERWOGEN 
KEUZE VOOR HET 
VLAAMS BELANG.
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België binnen. Binnen de Europese Unie 
bekleden we met drie maal zoveel asiel-
aanvragen dan het EU-gemiddelde nog 
steeds een weinig benijdenswaardige kop-
positie. 

Van een geloofwaardig en consequent uit-
wijzingsbeleid is nog altijd geen sprake. 
Zo worden er nog steeds meer illegalen 
geregulariseerd dan er werden gerepatri-
eerd. Concreet werd nog geen vijfde van 
de administratief aangehouden illegalen 
eff ectief gerepatrieerd. Indien het hui-
dige non-beleid wordt voortgezet, staat 
de volgende massale regularisatieronde in 
de sterren geschreven. Opnieuw de beeld-
vorming ten spijt. 

pro europa dus antI eu

Evenmin als wij ten onder willen gaan in 
België, willen wij ten onder gaan in de 

Europese Unie. De Europese moloch verwordt in snel tempo tot 
een Belgische transferunie in het groot. Net zomin als het in Bel-
gië zin heeft, heeft het zin de bodemloze schuldenputten van de 
EU te vullen met eindeloze miljardentransfers uit Vlaanderen. 
Als Vlaams-nationalisten zijn wij vurige bepleiters van de Euro-
pese identiteit, maar wij zijn geen voorstanders van het veelkop-
pige bureaucratische monster van de Europese Unie, dat regeert 
over onze centen, over onze welvaart en over ons welzijn zonder 
enige vorm van inspraak.

ons alternatIef 

Voor het Vlaams Belang geen institutionele bricolage, geen con-
federalistische tussenstations en al zeker geen Europa waar we  
herleid worden tot een inspraakloze provincie die enkel goed is 
om de rekeningen te betalen. Wij willen dat Vlaanderen resoluut 
gaat voor zijn onafhankelijkheid waar we zelf kunnen beslissen 
over onze centen, onze grenzen en onze toekomst. Dat is de ga-
rantie die het Vlaams Belang de Vlaming geeft. Dat is uw stok 
achter de deur van 25 mei 2014.

Klaas Slootmans
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de olIfant baarde een muIs

Na maanden van vergaderingen, werkgroepen en 
overlegcomités hebben de verschillende regeringen in dit land 
eindelijk een akkoord bereikt over het concurrentiepact. Of 
het pact de concurrentiekracht van onze ondernemingen kan 
verhogen, is zeer twijfelachtig…

Dat de concurrentiepositie van dit land te wensen overlaat, 
tonen de cijfers zwart op wit: de loonkosten blijven stijgen, de 
werkloosheid blijft toenemen en de faillissementengolf blijft 
aanhouden. Volgens een rapport van experten van de Nationale 
Bank, het Planbureau, Eurostat en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven ligt de Belgische loonkost per uur gemiddeld 
liefst 16,4 procent hoger dan in de buurlanden. België heeft - 
na Zweden - de hoogste loonkost van de EU: gemiddeld 40,4 
euro per uur. Een structurele loonlastenverlaging is dus een 
belangrijke voorwaarde voor het ondernemersvertrouwen en is 
absoluut noodzakelijk om van een geslaagd concurrentiepact te 
kunnen spreken. 

druppels op een hete plaat

De federale regering raakte het eens over een reeks maatregelen, 
onder meer een lagere BTW op elektriciteit en een verlaging van 
de loonlasten ten belope van drie keer 450 miljoen euro. Ze maakt 
zich sterk met deze maatregelen de loonkostenhandicap tegen 
2019 te dichten. Dit zijn echter de zoveelste druppels op een 
hete plaat. De aangekondigde loonlastenverlaging - in het beste 
geval goed voor 2 miljard euro - is een peulschil in vergelijking 
met de totale loonkostenhandicap met onze buurlanden en 
is absoluut niet structureel van aard. De kans is dan ook klein 
dat deze loonlastenverlaging bedrijven er toe zal aanzetten om 
aanwervingen te doen of om buitenlandse investeringen aan te 
trekken. 

Het is bovendien zeer onduidelijk hoe 
de federale regering de aangekondigde 
lastenverlaging zal financieren. Door 
te snoeien aan de uitgavenzijde? Of via 
extra belastingen? Indien de financiering 
zal gebeuren door extra belastingen 
dan dreigt op zijn minst een vestzak-
broekzakoperatie. De hete aardappel werd 
echter wijselijk doorgeschoven tot na de 
verkiezingen, maar indien premier Di 
Rupo na 25 mei 2014 zijn ambtstermijn 
zal kunnen verderzetten mag het ergste 
worden gevreesd... 

uItstel 

Hoe zit het met de Vlaamse maatregelen? 
De Vlaamse regering kondigde aan om 
zeven jaar lang 125 miljoen euro uit te 
trekken om de loonlasten voor bedrijven 
te verlagen, maar de maatregelen vinden 
ook hier pas ingang na de verkiezingen van 
2014. Bovendien zullen deze bedragen 
het verschil niet maken, wetende dat 
de totale loonkostenhandicap met de 
buurlanden 20 miljard euro bedraagt. 

Volgens de grootste werkgeversorganisaties 
van dit land zijn de maatregelen van zowel 
de Vlaamse als de federale regering dan 
ook onvoldoende alsook te veel gespreid 
in de tijd om de loonkostenhandicap op 
een significante manier te verminderen. 
Van een echte competitiviteitsschok is 
volgens hen vooralsnog geen sprake. Ze 
vragen daarom verdere stappen om de 
handicap volledig weg te werken en onze 
bedrijven echt competitief te maken. 

Het is duidelijk dat dit concurrentiepact 
geen structurele oplossing vormt voor 
het falende concurrentiebeleid in dit 
land. Echte stappen in de goede richting 
zouden structurele loonkostmaatregelen, 
fiscale hervormingen en administratieve 
vereenvoudigingen moeten zijn. Helaas is 
dit nog niet voor morgen, laat staan voor 
overmorgen…

Barbara Bonte

Volgens de werkgeversorganisaties zullen deze maatregelen 
de loonkostenhandicap niet significant verminderen.
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Dat men het in Brussel niet 
al te nauw neemt met de 
taalwetgeving is niet nieuw. De 
Brusselse gemeenten moeten 
een tweetalige dienstverlening 
verzekeren, maar de verplichte 
aanwerving van personeel met 
een taalbrevet wordt al jaren met 
de voeten getreden. 

Sinds 2004 is zowat 70 procent 
van de aanwervingen door de 
gemeentebesturen niet in orde met 
de taalwetgeving. Bij de Brusselse 
OCMW’s is de situatie nog 
schrijnender: daar beschikken 9 
op de 10 personeelsleden niet over 
het nodige tweetaligheidsattest. 
Bij Leefmilieu Brussel is dat helaas 
niet anders. 

flamand de serVIce

Op uiterlijk 31 oktober 2013 
dienden de aanvragen met 
betrekking tot premies voor onder 
andere nieuwe verwarmingsketels 
binnen te zijn bij Leefmilieu 
Brussel. De laatste dagen voor 
het verstrijken van die datum 
zullen waarschijnlijk nog heel 
wat burgers met vragen gebeld 
hebben naar deze Brusselse 
dienst. Nederlandstaligen die op 

taalbreVet oVerboord

30 oktober in de voormiddag 
telefoneerden, moesten echter 
vaststellen dat er niemand aanwezig 
was die er in slaagde hen in het 
Nederlands te woord te staan. 
Men kreeg als Nederlandstalige de 
mededeling dat indien men in het 
Nederlands wou verder geholpen 
worden, men maar in de namiddag 
moest terugbellen; want dan zou 
de ‘flamand de service’ aanwezig 
zijn…

Op 31 oktober 2013 werkten er 
welgeteld 990 personeelsleden bij 
Leefmilieu Brussel: 809 Franstaligen 
en 181 Nederlandstaligen. Van 
de 181 Nederlandstaligen zijn 
er 37 of zowat 20 procent die 
niet over een tweetaligheidsattest 
beschikken. Bij de Franstalige 
personeelsleden is de situatie 

echter veel dramatischer. Van de 
809 Franstalige personeelsleden 
beschikken maar liefst 584 mensen 
(of meer dan 70 procent) niet 
over dit attest. Dat blijkt uit een 
antwoord van Brussels minister 
Huytebroeck op een vraag van 
Brussels volksvertegenwoordiger 
Dominiek Lootens.

Het resultaat is er dan ook naar: 
Nederlandstaligen die contact 
opnemen met Leefmilieu Brussel 
kunnen niet eens in hun eigen taal 
geholpen worden, en dat is een 
regelrechte schande.

fout sIgnaal

Door de massale aanwervingen 
van Nederlandsonkundigen geeft 
de Brusselse overheid ook een 
totaal verkeerd signaal aan de 
jeugd: namelijk dat tweetaligheid 
in Brussel niet belangrijk is om 
aan een job te geraken. Nochtans 
behoort de jongerenwerkloosheid 
in Brussel tot de hoogste in 
Europa, en is net het gebrek aan 
kennis van de tweede landstaal één 
van de hoofdoorzaken hiervan. 

Ten slotte hebben we ook 
zo onze bedenkingen bij het 
verdere antwoord van minister 
Huytebroeck: “Leefmilieu Brussel 
zal eind 2014 naar de site van Thurn 
en Taxis verhuizen. Deze verhuizing 
zal ongetwijfeld gevolgen hebben 
op (sic) de Nederlandstalige 
kandidaten die op die manier 
Leefmilieu Brussel gemakkelijker 
zullen kunnen bereiken.” Het 
probleem bij Leefmilieu Brussel 
is volgens de hoofdstedelijke 
Ecolo-minister dus niét dat er 
massaal Nederlandsonkundige 
personeelsleden worden 
aangeworven, maar wel de al-dan-
niet goede bereikbaarheid vanuit 
de rest van Vlaanderen. Te gek 
voor woorden uiteraard!
En de “Vlaamse” partijen in 
de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, vraagt u zich misschien 
af? Die staan er bij, kijken er 
naar, en zijn al lang blij met het 
ministerpostje dat ze bij gratie 
van de Franstalige partijen mogen 
bezetten. 

Stijn Hiers
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De ‘Arabische Lente’ heeft 
plaats gemaakt voor een 
ijskoude islamitische winter. 
Vrouwen, etnische en religieuze 
minderheden, en vooral 
christenen betalen het gelag. 

Bloedige aanslag tegen Koptische 
kerk in Egypte. Vrouwelijke 
betogers en journalisten verkracht 
door woedende meute op het 
befaamde Tahrirplein. Een 
historische bibliotheek in Libanon 
met meer dan 80.000 waardevolle 
boeken en manuscripten 
platgebrand door radicale moslims, 
nadat er een boek werd ontdekt dat 
beledigend zou zijn voor de islam. 
Als het al de pers haalt, is het in 
onooglijke berichtjes. 

In Irak zijn enkele steden in handen 
gevallen van Al Qaida. En in Syrië 
gaat het niet langer tegen president 
Assad, maar voeren het Islamitisch 
Front en het aan Al Qaida-gelinkte 
ISIS een strijd op leven en dood 
om de macht. De executie van 
ongewapende burgers is schering en 
inslag. Op internet duiken beelden 
op van kannibalisme en jihadisten 

die voetballen met de afgehakte 
hoofden van gevangen genomen 
tegenstanders of ‘ongelovigen’. Er 
staat geen maat meer op de gruwel 
en vooral christenen komen daarbij 
in het vizier. 

GENOCIDE

In het Midden-Oosten en vooral in 
Syrië is een stille genocide aan de 
gang. Moslimmilities hebben het 
jachtseizoen geopend en christenen 
worden afgeslacht. Een in Syrië 
werkzame non hield onlangs een 
lezing over de barbaarse praktijken. 
Zo vertelde ze het verhaal dat 
het bloed van de vermoorde 
slachtoffers wordt afgetapt en in 
flesjes gedaan, waarna die tegen 
grof geld worden verkocht aan 
rijke moslims in Saoedi-Arabië. 
Die zouden er nadien hun handen 
mee wassen. Sommige flessen 
zouden voor 100.000 dollar over 
de toonbank gaan. Een lucratieve 
bron van inkomsten voor de jihad. 
Te ziek voor woorden. Het lot 
van christelijke vrouwen tart elke 
verbeelding. Eens ze in handen 
vallen van de jihadisten worden 
ze systematisch verkracht door de 
‘soldaten van Allah’. De Syrische 
non heeft weet van 218 ‘incidenten’ 
waarbij meisjes of vrouwen 
werden ontvoerd, verkracht en 
nadien vrijgekocht. Bij dertien 
vrouwen werden de schaamlippen 
weggesneden. Een vorm van 
laattijdige vrouwenbesnijdenis, zeg 
maar. Barbaars geweld, waarover 
de Westerse pers doorgaans zedig 
zwijgt. Uit schaamte of omdat ze 
de kant hadden gekozen van het 
Syrische ‘verzet’. 

MEDEPLICHTIG

De Nederlandse journaliste Hala 

Naoum Néhmé (Elsevier) heeft 
de Westerse onverschilligheid 
tegenover deze bewuste vervolging 
en genocide scherp veroordeeld. En 
ook de pers krijgt een veeg uit de 
pan. “De eenzijdigheid rondom de 
berichtgeving over Syrië uitte zich 
ook in journalistieke desinteresse 
in de misdaden die de oppositie 
pleegde tegen minderheden, 
vrouwen en kinderen. De oppositie 
mocht vooral niet van haar voetstuk 
vallen, aangezien het overgrote 
deel van de journalisten haar 
‘moreel’ steunde.” En dus werden 
feiten verdraaid, opgeblazen of 
doodgezwegen, naargelang. Om 
de publieke emoties te bespelen en 
een militair ingrijpen tegen Assad 
te bespoedigen. Néhmé schrijft 
dat journalisten plots ‘activisten’ 
zijn geworden, zodat de waarheid 
sneuvelt en de publieke opinie 
wordt misleid. 

“Daarom heeft u niets gehoord 
over Syrische vrouwen die door 
de Saoedische terreurorganisatie 
Da’esh worden opgehangen 
als ze weigeren een verklaring 
te ondertekenen waarin ze 
instemmen met de ‘neukjihad.’ 
Daarom heeft u niets bereikt over 
schoolbussen die dagelijks worden 
aangevallen omdat kinderen 
niet ‘geloofwaardig’ koranverzen 
kunnen reciteren. Idem dito 
voor de eeuwenoude bomen, 
musea, kerken en moskeeën die 
te bedreigend zijn en dus in brand 
worden gestoken. Zij die hierover 
zwijgen, inclusief Westerse 
christenen en hun kerkleiders, 
zijn minstens medeplichtig aan 
deze wandaden. Wie zwijgt, stemt 
namelijk toe.” Een bikkelhard 
maar helaas terecht verdict.

Ludo Leen

arabIsche IjstIjd 
teIstert chrIstenen
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de tol Van massa-ImmIgratIe

Massa-immigratie eist een 
zware prijs. Niet alleen van 
de gastlanden, maar ook van 
de herkomstlanden. Buiten 
de immigranten zelf, wordt er 
niemand beter van. 

“De grootste politieke stommiteit 
uit de naoorlogse geschiedenis.” 
Zo bestempelde de Duitse ex-
bondskanselier Helmut Schmidt 
ooit de massale import van 
niet-Westerse vreemdelingen of 
gastarbeiders. Dat late inzicht van 
de grijs en intussen ook wat wijzer 
geworden socialist was een publieke 
schuldbekentenis. Maar die zou 
al snel ondergesneeuwd worden 
door de hardnekkige dogma’s van 
de linkse kerk. ‘De multiculturele 
samenleving is een verrijking’, weet 
u wel. ‘We hebben die immigranten 
nodig, voor onze economie. Zij 
gaan later onze pensioenen betalen 
én onze pampers verversen,’ zo 
luidt het sprookje nog steeds. De 
nuchtere analyse van de linkse Britse 
econoom Paul Collier klinkt dan 
ook als een vloek in de progressieve 
kerk (De Morgen, 28.12.13).

40 PROCENT

Volgens Paul Collier wil 40 procent 
van de armen in de wereld naar 
Europa. Dat zou de doodsteek 
betekenen voor onze welvaartstaat, 
onze sociale zekerheid en onze 
democratie. En dus kunnen we 

maar beter uitkijken voor zo’n 
ongebreidelde stroom gelukzoekers. 
“De grenzen opengooien, is een heel 
slecht idee,” waarschuwt Collier. 
De wijze man gelooft ook niet in de 
sussende politieke reacties over de 
gevreesde vloedgolf van Roemenen 
en Bulgaren. “De Britse overheid 
meende destijds dat er 15.000 Polen 
zouden komen. In werkelijkheid 
waren het er 1 miljoen…” 

SOCIALE COHESIE

“Het draait niet om de vraag of 
migratie goed of slecht is, wel 
om de vraag hoeveel migratie een 
samenleving wil (of kan dragen, 
red.). Een beetje migratie is goed, 
omdat het zorgt voor variatie en 
innovatie, maar te veel migratie 
kan de sociale cohesie in een 
maatschappij zwaar onder druk 
zetten.” De feiten liegen niet. 
In plaats van multicultureel 
samen-leven, werd een sociale 
fragmentatiebom gecreëerd met 
gettovorming en hoog oplopende 
etnische, culturele en religieuze 
spanningen. Gezellig? Nou, niet 
echt. Over naar de herkomstlanden. 

‘BRAINDRAIN’

Europa wordt niet alleen overspoeld 
door laagopgeleide arme drommels 
maar ook door knappe koppen uit 
ontwikkelingslanden. “Die arme 
landen zien hun meest waardevolle 

inwoners vertrekken. En die hebben 
ze net nodig om vooruitgang te 
maken,” aldus Collier. De Britten 
hebben daar een - lastig te vertalen 
- woord voor: ‘braindrain’. Volgens 
Collier moet je die waardevolle 
krachten laten terugkeren naar 
hun thuisland, want “met hun 
kennis, vaardigheden en ideeën uit 
het Westen zijn ze goud waard.” 
Allemaal goed en wel, maar Collier 
beseft dat het heel moeilijk is om 
ze terug te krijgen, eens ze hier 
geproefd hebben van hoge lonen, 
onze levensstandaard en onze 
vrijheid. 

IMMIGRATIE

“Landen hebben het volste recht 
om migranten te weigeren. Het idee 
van vrij verkeer en open grenzen is 
gewoon onhoudbaar,” weet Collier. 
De prof van Oxford wijst er zelfs op 
dat niet alle culturen gelijk zijn en 
dat we dus dringend immigranten 
moeten gaan weigeren waarvan 
de cultuur ver van onze cultuur 
staat. Bovendien moeten we ook 
meer eisen stellen op het vlak van 
integratie: “Helaas gebeurt dat niet 
vaak in het Westen. De integratie 
van vreemdelingen is in veel landen 
fout gelopen. Ook in België.” Is dat 
nu een links of een rechts geluid? 
Of gewoon de stem van het gezond 
verstand? 

Ludo Leen
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donderwolken of europese lente?
Is het einde van de eurocrisis in 
zicht? En hoe gaat de Europese 
Unie het asiel- en immigratiepro-
bleem aanpakken? Komt er een 
‘Verenigde Staten van Europa’ 
of zorgen de kiezers en een front 
van nationalistische partijen voor 
een omwenteling? Vragen genoeg. 
Dat de Europese verkiezingen erg 
belangrijk worden, staat alvast 
buiten kijf. 

Net voor nieuwjaar pakte Herman 
Van Rompuy uit met zijn 
aandoenlijke nieuwjaarsbrief voor 
de Europese burger. “De crisis is 
voorbij”, klonk het triomfantelijk. 
En nee hoor, we hoeven ons 
heus geen zorgen te maken over 
een vloedgolf van Roemeense 
en Bulgaarse werknemers of 

uitkeringstoeristen. Dat zal 
allemaal wel meevallen, aldus 
Van Rompuy. Nou, dat dachten 
ze in Groot-Brittannië ook over 
de Polen. De Britse regering ging 
ervan uit dat er zo’n 15.000 de 
plas zouden oversteken, maar 
intussen zijn het er 1,5 miljoen… 
Geen wonder dat de Nederlandse 
auteur Paul Scheffer Van Rompuy 
bestempelt als “de belichaming 
van het autisme dat in de Brusselse 
wandelgangen wel vaker wordt 
aangetroffen.”

crIsIs

Dat de eurocrisis voorbij zou zijn, 
wordt door gezaghebbende stem-
men dan ook sterk betwijfeld. “Het 
kan nog jaren duren voordat de 
oorzaken van de crisis werkelijk uit 
de weg zijn geruimd,” waarschuwt 
Jens Weidmann, president van de 
Duitse centrale bank. Ook IMF-
directeur Christine Lagarde stelt 
dat het nog veel te vroeg is om te 
zeggen dat de eurocrisis voorbij 
zou zijn. En Geert Wilders kwam 
de pret al helemaal bederven: “Van 
Rompuy is knettergek. Crisis voor-
bij? Meer dan 700.000 werklozen 
en over een paar dagen grenzen 
open voor Roemenen en Bulgaren. 
Bye bye EU.”

méér eu?

In verschillende interviews be-
zweert Van Rompuy dat we méér 
Europa nodig hebben. Waarmee 
hij eigenlijk meer EU bedoelt, en 
vooral nóg meer macht voor de 
eurocraten in Brussel. “Er is maar 
één optie om de eurozone stabiel 
te houden en dat is meer integra-
tie,” beweert Van Rompuy. Alsof er 
geen andere keuze zou zijn. Chris-
topher Pissarides, Brits hoogleraar 
en in 2010 nog winnaar van de 
Nobelprijs Economie, is het daar 
niet mee eens en pleit er daarente-
gen voor om de eurozone ordelijk 

en vreedzaam op te breken. De 
euro heeft niet voor welvaart maar 
voor grote spanningen gezorgd en 
een verloren generatie van werk-
loze jongeren gecreëerd. Volgens 
Pissarides geraken we nergens met 
de huidige koers en holt de euro-
top constant achter de feiten aan. 
De onsamenhangende pogingen 
om de schuldenput te dempen en 
de euro te stutten, kosten nog meer 
jobs. “Dit is niet wat de oprichters 
van de EU beloofd hebben,” merkt 
Pissarides nuchter op. Wie zou het 
bij het rechte eind hebben, denkt 
u? Van Rompuy of die Nobelprijs-
winnaar?

grenzen

De Verenigde Staten van Europa 
mogen dan al de natte droom zijn 
van Guy Verhofstadt, Paul Schef-
fer schiet die dwaze droom aan 
flarden. “Een Europese Unie met 
de huidige 28 lidstaten kan nooit 
een Verenigde Staten van Europa 
worden en moet dat ook niet wil-
len worden.” Als de Europese Unie 
stabiliteit wil brengen aan haar 
buitengrenzen, moet er volgens de 
Nederlandse auteur ook een mora-
torium worden afgekondigd op de 
verdere uitbreiding: “De grens is 
bereikt.” We moeten Turkije, Ge-
orgië en Oekraïne duidelijk maken 
dat ze geen lid kunnen worden. 
Ook Albanië klopt al aan de poort 
en eist de status op van kandidaat-
lidstaat. Alsof we nog niet genoeg 
problemen hebben.

russIsche roulette

Nigel Farage, de vuilgebekte voor-
man van de eurokritische United 
Kingdom Independence Party, 
windt er zoals gewoonlijk geen 
doekjes om en zegt dat de EU de 
deur openzet voor “criminele ben-
des en moderne Fagins.” Fagin was 
de sinistere figuur uit ‘Oliver Twist’ 
van Charles Dickens, die jonge 

Een Europese Unie met de hui-
dige 28 lidstaten kan nooit een 
Verenigde Staten van Europa 
worden.
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kinderen de stiel van het zakken-
rollen leerde. Farage haalt daarbij 
cijfers uit de kast waaruit blijkt dat 
92 procent van alle bankkaartdief-
stallen en -fraude in Londen nu al 
gepleegd wordt door Roemenen. 
Bovendien dreigt de komst van 
Roemenen en Bulgaren ook nog 
eens te zorgen voor lagere lonen, 
hogere jeugdwerkloosheid en toe-
nemende maatschappelijke span-
ningen. “In een land met 1 miljoen 
jonge werklozen is het waanzin om 
te zeggen dat iedereen zomaar naar 
hier kan komen. Deze Russische 
roulette moet stoppen. Genoeg is 
genoeg.” En zo denken heel wat 
Vlamingen en andere Europeanen 
er ongetwijfeld ook over. 

democratIe?

De eurocraten in Brussel liggen niet 
wakker van wat de Europese burger 
vindt van hun plannen of beleid. 
Of beter, ze liggen er misschien wel 
wakker van, maar ze lijken niet van 
zin er ook rekening mee te houden. 
Die verregaande arrogantie wordt 
nog eens in de verf gezet door Her-
man Van Rompuy in een interview 
met Knack. In de nasleep van de 
tragische scheepsramp waarbij voor 
de kust van het Italiaanse Lampe-
dusa enkele honderden vluchte-
lingen/illegalen om het leven kwa-
men, werden Europese maatregelen 
aangekondigd. Voorlopig lijken die 
er vooral in te bestaan dat de mari-
neschepen die de Europese grenzen 
dienen te bewaken, voortaan inge-
zet worden als een soort ferrydienst 
voor gelukzoekers uit Afrika. Waar-
door de problemen alleen maar 
groter worden. 

Van Rompuy plant in mei een Eu-
ropese top over de nijpende asiel- 
en immigratieproblemen. “Is dat 
niet rijkelijk laat?” oppert Knack. 
Nee, zegt Van Rompuy: “Die top 
moet ons een perspectief op lange 
termijn bieden. We houden die top 

ook bewust ná de verkiezingen, om 
het thema niet in de campagne te 
brengen. Dat cadeau krijgen de po-
pulisten niet.” Kijk eens aan. We 
stoppen Lampedusa, de toevloed 
van Roemeense en Bulgaarse im-
migranten of criminelen, en de on-
eerlijke concurrentie op de arbeids-
markt wel even in het vriesvak. Stel 
u even voor dat het een verkiezings-
thema zou worden. Nee, zoveel 
democratie kan de Europese Unie 
niet hebben…

Volksopstand

Waarnemers voorspellen een poli-
tieke aardverschuiving bij de Eu-
ropese verkiezingen. Dat is ook 
de ambitie van een sterk front van 
rechtse en eurokritische partijen, 
waarvan ook het Vlaams Belang 

deel uitmaakt. Wij willen geen Bel-
gië in het groot, maar een ánder en 
democratisch Europa. Een Europa 
van de burgers, een Europa van 
vrijwillige samenwerking tussen 
soevereine volkeren en naties. “Al 
die duizelingwekkende romantiek 
van mensen die ’s ochtends wak-
ker worden met een blauwe vlag en 
gele sterretjes in de ogen,” hebben 
we nu wel gehad, besluit Hala Na-
oum Néhmé (Elsevier, 07.01.14). 
Inderdaad. De Europese kiezer 
kan de eurofielen straks lik op stuk 
geven. Zodat Van Rompuy, Ver-
hofstadt en Barroso ontwaken met 
een stevige kater en een stel blauwe 
ogen. En dat is een aantrekkelijk 
vooruitzicht, want de eurowaanzin 
moet stoppen.

Ludo Leen

De crisis is voorbij, aldus Euroees ‘president’ Herman Van Rompuy.

Bron: Raad van Europa
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Een sterk Oostenrijk in een vrij 
Europa

Eind vorig jaar kwam de Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ) als grote en onbetwistbare 
overwinnaar uit de Oostenrijkse stembusslag. De 
‘Freiheitlichen’ klokten af op 20,5 procent van de 
stemmen, een vooruitgang met drie procent in 
vergelijking met de parlementsverkiezingen van 
2008. Tegenover de verkiezingen van 2006, toen 
de partij nog maar net was begonnen aan de klim 
uit het diepe dal waarin ze was verzeild geraakt, 
wist de partij haar score zelfs te verdubbelen. Alles 
wijst erop dat de FPÖ dit jaar haar zegetocht zal 
verderzetten. We hadden een gesprek met FPÖ-
voorzitter Heinz-Christian Strache.  

Bij de nationale verkiezingen in het najaar van 
vorig jaar boekte uw partij opnieuw een stevige 
winst. Waaraan schrijft u dit resultaat toe?

We hebben eind vorig jaar inderdaad opnieuw een 
nieuwe, duidelijke verkiezingsoverwinning behaald, 
terwijl de voormalige ‘grote’ partijen SPÖ en ÖVP 
(socialisten en christendemocraten, nvdr) andermaal 
door de kiezer werden afgestraft. De FPÖ was de 
enige uitdager van het gevestigde politieke bestel en 
dat werd ook zo door de kiezer gezien. De Oosten-
rijkse kiezer heeft zijn waardering uitgesproken voor 
het feit dat onze partij de belangen van dit land en 
zijn inwoners op de eerste plaats stelt. Dat is uiterst 
belangrijk in een periode waarin de druk vanuit 
‘Brussel’ continu toeneemt, de criminaliteit almaar 
brutaler wordt, de werkloosheid ongeziene hoogtes 
bereikt, steeds meer mensen het moeilijk krijgen om 
de eindjes aan mekaar te knopen en de jeugd van 
haar toekomst wordt beroofd…

Uw partij lijkt het bijzonder goed te doen bij jon-
geren en arbeiders… 
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Neen, daarvan ga ik niet uit. 

In tussentijd kan u rustig de stemmen van de BZÖ 
en het ‘Team Stronach’ binnenhalen. Volgens een 
recente peiling is de FPÖ op dit moment goed 
voor zo’n 23 procent van de stemmen, waarmee 
uw partij zou uitgroeien tot de tweede partij van 
Oostenrijk. Wat is uw prognose voor 25 mei en 

met welk resultaat bent u zelf te-
vreden?

Ons eerste doel is natuurlijk om 
bij de Europese verkiezingen van 
25 mei duidelijk sterker te worden 
dan in 2009, toen we afklokten op 
zo’n 13 procent. Ik zou natuurlijk 
blij zijn wanneer we er opnieuw in 
slagen over de 20 procent-horde te 

springen. En ja, de kans bestaat inderdaad dat we uit-
groeien tot de tweede of zelfs de eerste partij van het 
land. Ik ben ervan overtuigd dat de kans reëel is dat 
de kiezers inzien dat zij met hun stem voor de FPÖ 
Oostenrijk sterker maken tegen een centralistische 
EU en in het bijzonder ook tegen de christendemo-
craten en de socialisten, die na de verkiezingen van 
vorig jaar gewoon verder doen zoals voorheen. Een 
goed resultaat voor de FPÖ zou een sterk signaal zijn 
en duidelijk maken dat de mensen zich niet langer 
zomaar alles laten welgevallen. 

Zowat alle (West-)Europese landen worden mo-
menteel geconfronteerd met een nooit geziene 
immigratiegolf. België staat wat dat betreft zelfs 
in het Europese koppeloton. Hoe is de situatie 
in Oostenrijk? Kan het tij volgens u nog gekeerd 
worden?

De toestand is zorgwekkend. Er moeten dan ook 
eindelijk maatregelen worden genomen om opnieuw 
greep te krijgen op de immigratie. Daartoe is volgens 
ons in de eerste plaats nood aan een voorlopige im-
migratiestop voor personen uit derde landen. Voor 
het geval in de toekomst toch nood mocht zijn aan 
buitenlandse arbeidskrachten, pleit de FPÖ voor het 
uitwerken van een nieuw statuut dat voorziet in een 
beperkte verblijfsduur (maximaal vijf jaar) en ge-

“ De toestand is 
zorgwekkend.”

Een sterk Oostenrijk in een vrij 
Europa

Onder de jonge kiezers is de FPÖ vandaag al de sterk-
ste partij. Een gelijkaardig fenomeen doet zich voor 
onder het arbeiderspubliek dat door de socialisten 
in de steek werd gelaten. Denken we in dit verband 
maar aan een thema zoals de immigratie en de daar-
mee verbonden verdringing op de arbeidsmarkt. Ons 
succes manifesteert zich ondertussen echter dwars 
doorheen alle maatschappelijke geledingen. Onze 
kiezers zijn geen protestkie-
zers, maar kiezers die hopen 
op een andere politiek.

Het heeft er ooit anders 
uit gezien. In 2004 bereik-
te de FPÖ een historisch 
dieptepunt, toen ze amper 
nog 6,5 procent van de 
Oostenrijkse kiezers wist 
te bekoren. Hoe verklaart u die spectaculaire te-
rugkeer van uw partij op het politieke toneel? 

Toen ik in 2005 voorzitter werd, schommelde onze 
partij in de peilingen rond 3 procent. Mijn voorgan-
gers in het partijbestuur hadden ervoor gekozen een 
deel van het systeem te worden. Bijgevolg scheidden 
onze wegen. De wederopstanding van de FPÖ en de 
verkiezingsoverwinningen van de voorbije tien jaar 
zijn het resultaat van de consequente en geloofwaar-
dige manier waarop wij opkomen voor de belangen 
van Oostenrijk en de Oostenrijkers.

Was er eind vorig jaar niet de concurrentie van de 
BZÖ en het ‘Team Stronach’ geweest, was uw par-
tij ondertussen wellicht reeds de nummer één…

Dat klopt. Als de BZÖ en het ‘Team Stronach’ (res-
pectievelijk een afscheuring van de FPÖ en een pro-
testpartij van de gelijknamige Autro-Canadese miljo-
nair, nvdr) er niet in waren geslaagd de kiezer om de 
tuin te leiden, was de FPÖ nu reeds de eerste partij 
van dit land. Dat toont meteen ook aan waarom deze 
partijen überhaupt bestaan, namelijk om ons te scha-
den. 

Ziet u de BZÖ en het ‘Team Stronach’ de komende 
jaren nog een rol spelen?
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van onze sociale zekerheid te hervormen. Concreet 
spreekt de FPÖ zich uit voor het thuislandprincipe: 
sociale uitkeringen aan EU-burgers moeten beperkt 
blijven tot het bedrag die zij in eigen land zouden 
ontvangen. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat 
men pas op volledige sociale uitkeringen aanspraak 
kan maken als men er voldoende lang toe bijgedra-

gen heeft. Het thuislandprincipe inzake 
sociale uitkeringen is mijns inziens een 
basisvoorwaarde om het sociaal toerisme 
binnen de EU aan banden te leggen. 
Wat wij uiteraard niet aanvaarden, is dat 
de sociale zekerheid voor Oostenrijkers 
wordt afgebouwd teneinde misbruik 
door immigranten te voorkomen. 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat 
de lidstaten opnieuw zelf moeten kun-
nen bepalen wie onder welke voor-
waarden het land binnenkomt…

Ook de FPÖ is al lang vragende partij 
om onderhandelingen op te starten over het herstel 
van de nationale soevereiniteit inzake de intra-Euro-
pese immigratie. Het wordt hoog tijd om de zin en 
onzin van het ‘vrij verkeer van personen’ in vraag te 
stellen.

Enkele weken geleden sloot de EU een akkoord 
met Turkije dat op termijn zal leiden tot de ophef-
fing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers. 
Sommigen vrezen dat dit een nieuwe, belangrijke 
stap is in de richting van een Turkse toetreding tot 
Europa. Hoe staat u hier tegenover?

Wij verzetten ons ondubbelzinnig tegen een Turkse 
EU-toetreding. Turkije is een Aziatisch land en heeft 
alleen al in geografisch opzicht niets in Europa ver-
loren. Het land voldoet evenmin aan het Europese 
waarden- en normenpatroon. Bovendien staan ook 
de achterhaalde imperiale ambities van Turkije in 
schril contrast met het Europese streven naar vreed-
zame co-existentie. 

Bent u van oordeel dat een fundamenteel pro-Eu-
ropese houding te rijmen is met scherpe kritiek op 
de Europese Unie zoals we die vandaag kennen?  

Europa is meer dan de EU. Ik ben ervan overtuigd 
dat men pas een goede Europeaan kan zijn wanneer 
men tegelijk ook een goede patriot (in de Vlaamse 
betekenis van nationalist, nvdr) is, die zich voor zijn 
land en zijn mensen inzet. Derhalve mag en moet 
men deze EU bekritiseren. 

In verschillende Europese landen zitten rechtse, 
EU-kritische partijen in de lift. Hoe kijkt u aan te-
gen een samenwerking van deze partijen met hun 

zinshereniging principieel uitsluit. Immigratie die  
leidt tot een blijvende vestiging wijzen wij resoluut 
van de hand. Uitzonderingen kunnen enkel worden 
gemaakt voor hooggekwalificeerde specialisten, we-
tenschappers en dergelijke. Van een regularisatie van 
personen die illegaal het land zijn binnengekomen of 
hier illegaal verblijven kan geen sprake zijn en crimi-
nele vreemdelingen moeten onmid-
dellijk naar hun thuisland worden 
gerepatrieerd. Uitermate belangrijk 
is ten slotte dat de Oostenrijkse 
nationaliteit niet al te snel wordt 
toegekend. Dat kan, als het van 
ons afhangt, pas na vijftien jaar le-
gaal verblijf in het land en mag ook 
na deze periode geen automatisme 
zijn.   

Naast de immigratie van niet-Eu-
ropese vreemdelingen doet ook 
de interne Europese immigratie 
de jongste tijd heel wat stof op-
waaien. Sinds nieuwjaar is de Europese arbeids-
markt ook open voor Roemenen en Bulgaren, wat 
wel eens zou kunnen leiden tot een bijkomende 
immigratiegolf. In Duitsland eist ondertussen ook 
een regeringspartij zoals de CSU maatregelen te-
gen het ‘sociaal toerisme’. 

De import van armoede vanuit het oosten van de EU, 
die na de opening van de arbeidsmarkt nog zal toe-
nemen, moet worden aangegrepen om de organisatie 

“ Turkije 
heeft 

niks in 
Europa 

verloren.”
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verschillende programma’s en ideologi-
sche achtergronden?

Hoe verschillend deze partijen ook mo-
gen zijn, ze hebben in ieder geval één 
doelstelling gemeen: de bescherming en 
instandhouding van de historisch ge-
groeide identiteit van de Europese volke-
ren, die door een ongebreidelde immigra-
tie en een nivellerende globalisering naar 
Amerikaans model in de tang worden 
genomen. Wat ons verbindt, zijn onze 
nationale verschillen, hoe paradoxaal dat 
ook mag klinken. En het zijn precies deze 
verschillen die de EU-nomenclatura - en 
haar handlangers in de verschillende lid-
staten – willen wegvagen. Het einddoel 
van deze welhaast pathologische cen-
tralisten is de creatie van een soort EU-
eenheidsmens. Een samenwerking tussen 
onze partijen is volgens mij dan ook even 
noodzakelijk als onvermijdelijk. Een van 
de eerste resultaten van deze samenwer-
king zal de vorming zijn van een fractie in 
het Europees parlement, waardoor men 
niet zomaar meer om de opvattingen van 
de identitaire, EU-kritische partijen heen 
kan.

Sommige partijen wijzen alleen de euro 
af, anderen willen de EU grondig(er) 
hervormen, nog anderen willen zelfs 
uit de Unie treden. Wil de FPÖ dat 
Oostenrijk een EU-lidstaat blijft, of 
kiest u ervoor de EU te verlaten?

Wij willen een andere, hervormde, nieu-
we Europese Unie. Een uittreding van 
Oostenrijk uit de EU staat momenteel 
niet ter discussie. 

Bij de verkiezingen die eind vorig jaar 
in Zuid-Tirol plaatsvonden, boekten 
de partijen die pleiten voor een afschei-
ding van Italië een klinkende overwin-
ning. Tevreden?

Uiteraard zijn we tevreden met de goede 
resultaten van onze Zuid-Tiroolse vrien-
den. De verkiezingsuitslag in Zuid-Tirol 
was een krachtige manifestatie van de wil 
tot zelfbeschikking. Zoals u niet zal ver-
bazen, staan wij voor de volle honderd 
procent achter het zelfbeschikkingsrecht 
van Zuid-Tirol.

Niet alleen in Zuid-Tirol, maar ook el-
ders in Europa, zoals bijvoorbeeld in 

Schotland en Catalonië, streven volkeren naar hun onafhan-
kelijkheid. Het Vlaams Belang koos vijfendertig jaar geleden 
al voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Hoe staat u te-
genover het zelfbeschikkingsrecht van deze volkeren en – in 
het bijzonder – tegenover het Vlaamse onafhankelijkheids-
streven?

De FPÖ is altijd al van oordeel geweest dat elk volk recht heeft 
op zelfbeschikking. Wanneer een volk zijn eigen staat wil – wat 
moet blijken uit een democratisch proces – moet het zijn eigen 
staat krijgen. 

Bedankt voor dit gesprek. En veel succes op 25 mei!

Opgetekend door Dirk De Smedt
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legalIserIng cannabIs:
knappe theorIe?

Onder het motto ‘if you can’t 
beat them, join them’ weerklinkt 
de stem om softdrugs te lega-
liseren steeds luider. Na Groen 
en SP.a zijn nu ook de jongeren-
bewegingen van Open VLD en 
MR voorstander om het gebruik 
van cannabis uit de illegaliteit 
te trekken. Eerder pleitten ook 
academici voor de legalisatie van 
(soft)drugs. Maar deugen hun 
argumenten?

Laat de overheid de teelt en de ver-
koop van cannabis en softdrugs re-
gelen. Dan is de cannabis gezonder, 
zijn criminelen hun woekerwin-
sten kwijt en verdient de staatskas 
een aardige duit aan belastingin-
komsten. De theorie is gekend. Ze 
werd reeds gretig toegepast door de 
oude Grieken en de Romeinen, die 
in opium een belangrijke staatsin-
komst zagen.  

In 2001 berekende de adminis-

tratie Douane en Accijnzen in een 
nota aan het ministerie van Finan-
ciën dat de legalisering van canna-
bis de schatkist zo’n 400 miljoen 
euro zou opleveren door er BTW 
en accijnzen op te heffen. In tijden 
van budgettaire krapte een aanlok-
kelijke gedachte en vooral een wel-
gekomen staatsinkomst. 

SOCIALE AANVAARDING 

Er zijn weinig  schoolvoorbeelden 
van hoe een perfecte economische 
theorie al even moreel verwerpelijk 
is. Zo weten we uit ervaring dat de 
legale aanvaarding van roesmidde-
len tot een onomkeerbare sociale 
aanvaarding leidt die de kans op 
verslavingen exponentieel vergroot. 
Het volstaat om de maatschappe-
lijke balans op te maken van ons 
alcohol- en nicotinegebruik om er 
zich een idee van te vormen. 

Dat het ethische standpunt vaak 

als irrelevant of ouderwets wordt 
bestempeld, is een geoorloofde 
opinie. Hoe cliché het ook klinkt: 
ze gaat echter letterlijk in tegen de 
gezondheid van onze kinderen en 
kleinkinderen. Het gaat immers 
hoe langer hoe minder om mora-
liteit of ideologie maar om staal-
harde feiten.  

77.000 VERSLAAFDEN

Zo blijkt uit cijfers die Volks-
vertegenwoordiger Peter Logghe 
opvroeg bij minister van Volksge-
zondheid Laurette Onkelinx (PS) 
dat het aantal druggebruikers met 
afhankelijkheidsproblemen nooit 
hoger lag. De recentste cijfers date-
ren van 2011 en zijn ronduit cho-
querend. Niet minder dan 77.000 
verslaafden in dit land trokken op 
een jaar tijd aan de alarmbel om te 
worden opgenomen. Dat is meer 
dan de volledige bevolking van een 
stad als Hasselt. 

KOSTPRIJS: 
96 MILJOEN EURO

Aangezien het RIZIV drugversla-
ving als een ziekte erkent, komt 
het grootste deel van de hieraan 
verbonden kosten  bij het RIZIV 
terecht. Bij u en mij dus. In 2002 
berekende het Medisch Sociaal 
Opvangcentrum (MSOC) dat de 
gemiddelde behandeling van een 
drugverslaafde 1.250 euro kost.  
Zonder rekening te houden met 
de inflatie kostte de behandeling 
van drugsverslaafden ons het af-
gelopen jaar dus zo’n 96 miljoen 
euro. Het is een berekening die de 
aanhangers van de legalisering van 
softdrugs angstvallig onder de mat 
vegen.  

Klaas Slootmans 
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Vlaams volksvertegenwoordiger 
Filip Dewinter stelt zich de vraag waar 
Bourgeois het haalt dat de toestroom wel 
zal meevallen als er de afgelopen twee jaar al 
20.000 - toen nog verplichte - arbeidskaarten 
werden uitgereikt aan Bulgaren en Roeme-
nen. Dewinter vraagt zich trouwens ook af 
hoe een partij zo uitdrukkelijk uit twee 
monden kan blijven spreken. Het was in dat 
verband tekenend dat Liesbeth Homans, die 
niet alleen Antwerps OCMW-voorzitter 
maar ook Vlaams Parlementslid is, afwezig 
was tijdens het debat. In plaats van in de 
kranten goedkoop succes te boeken met de 
mededeling ‘Antwerpen vreest golf van Roe-
menen’ had ze haar partijgenoot Bourgeois 
beter de vraag gesteld wat hij als verant-
woordelijke minister zou doen opdat de 
OCMW’s niet zouden overspoeld worden met 
Roemenen en Bulgaren. Maar de media zijn 
binnen en daarmee is de boodschap afgerond 
voor de N-VA.

In 2012 en 2013 reikte minister Muyters 
(N-VA) reeds 20.000 arbeidskaarten uit aan 

Roemenen en Bulgaren. Sinds 1 januari is 
de verplichting van zo’n arbeidskaart weg-

gevallen. Enkele lokale beleidsverantwoor-
delijken trokken daarop aan de alarmbel. Ze 

vrezen een toevloed van ongeschoolde 
immigranten die aanspraak komen maken op 
allerhande sociale voorzieningen. Een van 

hen was Liesbeth Homans, OCMW-voorzitter 
voor de N-VA in Antwerpen. Vlaams volks-

vertegenwoordiger Filip Dewinter wou van 
minister van Inburgering Geert Bougeois 

(ook N-VA) weten welke maatregelen die zal 
nemen om te voorkomen dat Roemenen en 

Bulgaren hier zullen komen profiteren van 
onze sociale zekerheid. Groot was Dewinters 

verbazing toen Bourgeois wist te vertellen 
dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen 

en dat er zich eigenlijk geen probleem stelt. 
Volgens Bourgeois zal de instroom 

wel meevallen.
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turkIje drIjft Verder af
De voorbije weken werden in 
Turkije alle principes van de 
rechtsstaat aan de kant gescho-
ven. De Europese Commissie 
staat erbij, kijkt ernaar, en doet 
gewoon verder. 

Sinds enkele weken is Turkije in 
de greep van een wijdvertakt cor-
ruptieschandaal dat het land op 
zijn grondvesten doet daveren. Het 
begon midden december vorig jaar, 
toen een vijftigtal vooraanstaande 
figuren uit de politiek en de za-
kenwereld - waaronder heel wat 
persoonlijkheden uit de entourage 
van premier Erdogan - op verden-
king van corruptie werden gearres-
teerd. Erdogan haastte zich om het 
onderzoek naar een van de grootste 
schandalen uit de recente geschie-
denis van de Turkse republiek af 
te schilderen als een grote samen-
zwering van binnenlandse politieke 
tegenstanders en jaloerse buiten-
landse (lees: Westerse) machten die 
Turkije in zijn glorieuze opgang 
willen dwarsbomen. Maar daar 
bleef het niet bij. Net zoals ten tijde 
van de brutale onderdrukking van 
het democratisch protest in de len-
te van vorig jaar, ontpopte Erdogan 
zich ook deze keer tot een volwaar-
dige opvolger van de Ottomaanse 
sultans. Om haar machtsposities 
veilig te stellen, ging de Turkse re-
gering immers over tot grootscha-
lige zuiveringsoperaties in gerech-
telijke milieus en in politiekringen, 
waarbij reeds honderden ontslagen 
vielen. 

DE WERELD OP ZIJN KOP

Alhoewel het optreden van de Turk-
se overheid flagrant in strijd is met 
zowat alle principes van de rechts-
staat, bleef een krachtige Europese 
veroordeling tot op heden uit. Uit 
het antwoord van minister van Bui-
tenlandse Zaken Didier Reynders 
op een vraag van Vlaams Belang-
senator Bart Laeremans blijkt ove-
rigens dat die er ook morgen niet 
zit aan te komen. Integendeel zelfs: 
Reynders liet namelijk weten dat 
de Belgische regering in navolging 
van de Europese Commissie be-
reid is twee nieuwe hoofdstukken 
in de toetredingsonderhandelin-
gen te openen, waardoor - u leest 
het goed - de Turkse regering zou 
worden aangemoedigd en gesteund 
in haar… democratische hervor-
mingsinspanningen. Daarmee zet-
ten de Belgische regering en de 
Europese Commissie uiteraard de 
wereld op zijn kop. Terwijl het eni-
ge nuttige signaal erin zou bestaan 
dat de toetredingsonderhandelin-
gen zouden worden opgeschort – 
of liever nog: stopgezet – doet men 
precies het tegenovergestelde.

KREDIET KWIJT

Voor de start van de toetredings-
onderhandelingen werd nochtans 
uitdrukkelijk gesteld dat ze op elk 
moment konden worden afgebro-
ken wanneer zou blijken dat de 
kandidaat-lidstaat op manifeste 
wijze de regels overtrad. Vandaag 

moeten we andermaal vaststellen 
dat dit niet gebeurt. De voorbije 
weken heeft dan ook niet alleen de 
Turkse regering alle krediet verlo-
ren. Door bijkomende hoofdstuk-
ken in de onderhandelingen te wil-
len openen, zijn ook de Belgische 
regering en de Europese Commis-
sie elke geloofwaardigheid kwijt. 
Met hun houding negeren zij im-
mers niet alleen het feit dat Turkije 
manifest de toetredingsvoorwaar-
den schendt, maar  wordt de facto 
ook het dictatoriale optreden van 
de Turkse regering gehonoreerd.

ACHTERUITGANGS-
RAPPORT

In het Europees Parlement diende 
Philip Claeys ondertussen ruim 
twintig amendementen in op het 
nieuwe ‘Vooruitgangsrapport’ over 
de Turkse toetreding, al is deze term 
natuurlijk een eufemisme. Ook 
meer dan acht jaar na de start van 
de toetredingsonderhandelingen 
is er van enige noemenswaardige 
vooruitgang immers geen sprake en 
blijft Turkije mijlenver verwijderd 
van de Europese minimumstan-
daarden. Als het Aziatische land de 
voorbije jaren al een weg heeft afge-
legd, is dat er één achteruit en ver-
der wég van Europa. Een reden te 
meer om de toetredingsonderhan-
delingen eindelijk stop te zetten.

Dirk De Smedt
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geen zelfbedIenIngswInkel
Met de verkiezingen voor de deur 
en de hete adem van de concur-
rentie in de nek, wordt in Duits-
land klare taal gesproken. 

Geruime tijd reeds kreunen ver-
schillende Duitse steden onder een 
instroom van ongeschoolde immi-
granten uit Bulgarije en Roemenië. 
Aangezien de ‘import van armoede’ 
sinds 1 januari nog dreigt toe te ne-
men, pleitte de Duitse vereniging 
van steden en gemeenten onlangs 
opnieuw voor extra middelen om 
de gevreesde toestroom op te van-
gen.

WIE BEDRIEGT, VLIEGT!

Enkele weken geleden plaatsten de 
regerende Beierse christendemocra-
ten (CSU) het thema van het ‘soci-
aal toerisme’ bovenaan de politieke 
agenda. De partij wil de immigratie 
in het Duitse sociale systeem aan 
banden leggen en immigranten die 
onterecht aanspraak maken op so-
ciale tegemoetkomingen, het land 
uitzetten. “Wie bedriegt, vliegt”, zo 
luidt - letterlijk - het motto. Dat is 
duidelijke taal, al komt ze natuur-
lijk wat aan de late kant. Niet zon-
der reden wordt dan ook de vraag 
gesteld of de stoere taal die de CSU 
dezer dagen uitkraamt, niet is te 
herleiden tot verkiezingsretoriek. 
Volgende maand worden in Bei-
eren immers nieuwe gemeentera-
den gekozen en op 25 mei zijn er 
bovendien ook nog eens Europese 
verkiezingen, waarbij de CSU krijgt 
af te rekenen met concurrentie van 
de EU-kritische partij ‘Alternative 
für Deutschland’ (AfD). De kriti-
sche kanttekeningen die men bij de 
recente campagne van de Beierse 
christendemocraten kan plaatsen, 
veranderen echter niets aan het feit 
dat de problemen die de partij van-
daag aankaart, reëel zijn. Hoe men 
het ook draait of keert: feit is dat er 
vanuit Bulgarije en Roemenië heus 
niet alleen ingenieurs naar Duits-

land komen afgezakt en dat er zich 
in een aantal grootsteden wel dege-
lijk ernstige problemen stellen. 

WAANZIN

De campagne van de CSU kreeg 
ondertussen de onverwachte en 
vooral onbedoelde steun van de 
Europese Commissie. Naar aanlei-
ding van een zaak die momenteel 
aanhangig is bij het Europees Ge-
rechtshof, liet die immers verstaan 
dat Duitsland de toegang tot zijn 
sociale zekerheid voor EU-immi-
granten zou moeten versoepelen. 
Deze demarche, die moeilijk an-
ders kan worden geïnterpreteerd 
dan als een (extra) stimulans voor 
‘sociaal toerisme’, ontketende bij 
onze oostenburen een storm van 
protest. De CSU schoot met scherp 
op deze “eurocratische waanzin” en 
noemde het “ronduit choquerend” 
dat de Europese Commissie “op 
een dergelijke lichtzinnige manier 
de nationale sociale zekerheidssys-
temen torpedeert.” De partij wees 
er in klare bewoordingen op dat de 
sociale zekerheid een bevoegdheid 
is van de lidstaten en dat ‘Brussel’ 
zich bijgevolg niet heeft te bemoei-
en met de organisatie van het Duit-
se sociale systeem. De boodschap, 
aldus nog de CSU, moet duidelijk 
zijn: “Duitsland is geen zelfbedie-

ningswinkel!”

NIET BEGREPEN

Geconfronteerd met een golf van 
verontwaardigde reacties, krabbel-
de de Commissie terug en haastte 
ze zich te verklaren dat ze ‘verkeerd 
was begrepen’. Dat betekent echter 
geenszins dat de Commissie het 
ondertussen zelf begrepen heeft. 
In een toespraak voor het Europees 
Parlement achtte Commissievoor-
zitter Barroso het immers nodig uit 
te halen naar diegenen die kritische 
vragen stellen bij de intra-Europese 
immigratie en ‘waarschuwde’ hij 
voor een “chauvinistische en be-
krompen opstelling die de lidsta-
ten moet beschermen”, waarmee 
hij zich aansloot bij de commis-
siewoordvoerders die het eerder al 
hadden over ‘populistische retoriek’ 
over een probleem dat eigenlijk 
niet bestaat.

De Europese Commissie wil het 
niet zien, zoveel is duidelijk. Er zal 
dus - ook na 25 mei - nood zijn 
aan klare taal. We zijn niet weinig 
benieuwd of diegenen die daarmee 
vandaag stemmen ronselen, ook na 
die datum hun stem nog zullen ver-
heffen. 

Dirk De Smedt

Barroso haalde 
meteen uit naar 
iedereen die de 
intra-Europese 
immigratie in 
vraag stelt.

Bron: Raad van Europa
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de fronters
De Frontbeweging heeft nooit 
sterk genoeg gestaan om in ernst 
aan een machtsgreep of een ge-
wapende muiterij te denken. 
Maar zij heeft wel een onmisbare 
rol gespeeld als katalysator in het 
proces van Vlaamse bewustwor-
ding en natievorming.

Bij het begin van de Eerste Wereld-
oorlog werden alle Europese naties 
nog verscheurd door schrijnende 
sociale tegenstellingen. Arbeiders, 
pachters en arme boeren leefden 
zowel materieel als cultureel in een 
totaal andere wereld dan de rijkere 
klassen. Het algemeen enkelvoudig 
stemrecht was zelfs voor mannen 
nog niet overal in gevoerd. Maar 
in Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië verdwenen die sociale 
conflicten gedurende de oorlog tij-
delijk naar de achtergrond, zeker 
tot 1917. Er ontstond over alle 
klassen heen een sterk nationaal 
samenhorigheidsgevoel. Men sloot 
de rangen tegenover de gemeen-
schappelijke vijand. Officieren en 
soldaten, welstellende burgers en 
paupers, iedereen moest in grote 
lijnen dezelfde ontberingen door-
staan in de loopgraven. 

Volgens de propaganda van de 
bolsjewieken lieten rijke bourgeois 
de “proletariërs” afslachten in de 
loopgraven, maar dat is een mythe. 
In Frankrijk werden al in 1914 
honderdduizenden arbeiders vrij-
gesteld van legerdienst omdat zij 
onmisbaar waren in de oorlogsin-
dustrie. In het Britse leger sneuvel-
den de intellectuelen met diploma’s 
uit Oxford en Cambridge en de 
zonen van rijke adellijke families 
evengoed bij tienduizenden aan de 
Somme als de bedienden, de pach-
ters en de kleine ambtenaren. In 
het Belgische leger, met zijn Frans-
talige officieren, werden de sociale 
verschillen echter niet getemperd, 
maar extreem versterkt: er kon 
geen verbondenheid groeien tus-
sen officieren en manschappen, 

zoals in andere landen, omdat zij 
letterlijk elkaars taal niet begrepen. 
Er ontstond geen nationale samen-
horigheid, omdat België geen ech-
te natie was. In bijkomende orde 
waren vele Franstalige officieren 
militant atheïstische vrijmetselaars, 
terwijl de meerderheid van de 
Vlaamse soldaten katholiek was. 
Het is overdreven te stellen dat de 
gewone soldaten aan het IJzerfront 

bijna allemaal Vlamingen waren, 
of dat de gesneuvelden bijna alle-
maal Vlamingen waren. Maar zelfs 
volgens de voorzichtigste schattin-
gen waren de Vlamingen wel ern-
stig oververtegenwoordigd, zowel 
bij de aantallen frontsoldaten als 
bij de aantallen gesneuvelden.

VernederIng 
en IdealIsme

Mensen kunnen pijn en ontbe-
ringen verdragen als zij inzien dat 
die een hoger nationaal of religi-
eus doel dienen. Maar zij zullen 
woedend en opstandig worden als 
zij aan nutteloze vernederingen 
onderworpen worden. En zulke 
vernederingen waren in het Frans-

talige Belgische leger schering en 
inslag. Net zoals in de door frans-
kiljons gedomineerde burgermaat-
schappij overigens. Tijdens een 
van zijn toespraken kort na het 
uitbreken van de oorlog had ko-
ning Albert laten doorschemeren 
dat hij een einde zou maken aan de 
achterstelling van de Vlamingen in 
België, maar dat bleek al snel een 
loze belofte te zijn. Een Vlaamse 
rekruut die in Gent bij de naam-
afroeping “Aanwezig!” had geant-
woord, in plaats van “Présent!”, 
werd ter plekke gearresteerd en in 
de gevangenis gegooid. Men had 
het toen al kunnen weten… Het 
protest van de Frontbeweging was 
overigens naar moderne normen 
nog heel braaf: men organiseerde 
wat men nu ‘bewustmakingsacties’ 
en ‘vormingssessies’ zou noemen en 
men gaf pamfletten en tijdschrift-
jes uit. Dat stond allemaal heel ver 
af van de oproepen tot muiterij 
van de bolsjewieken in Rusland. 
Voor de gewone Vlaamse piot wa-
ren die tijdschriftjes, dikwijls ook 
met streeknieuws, een onmisbare 
morele steun, zeker voor de sol-
daten die nooit naar huis konden, 
omdat “thuis” aan de andere kant 
van de frontlijn lag. Er waren dus 
toch ontwikkelde en gestudeerde 
mensen van hun eigen volk die 
naar hen omkeken, die hun taal 
spraken, die hen in bescherming 
namen, en die niet op hen spuw-
den, zoals de franskiljons. 

De Vlaamse idealen, die tot dan 
toe vooral bij studenten wortel 
hadden geschoten, bereikten nu 
ook gewone mensen uit minder be-
voorrechte sociale groepen. Al die 
gematigdheid belette niet dat de 
Frontbeweging in 1917 verboden 
werd, en ondergronds moest gaan. 
Uit die ondergrondse periode date-
ren ook de bekendste initiatieven, 
met medewerking van Cyriel Ver-
schaeve: het uitsturen van de “Su-
blieme Deserteurs” - doorheen de 
frontlinies! - die moesten proberen 

Jan Van Hoogten, de latere 
stichter van het Bormshuis, 
plakt affiches voor de Frontpar-
tij in 1919.

bron: letterenhuIs, antwerpen
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Jaarlijks herdenkt de IJzerwake de gesneuvelde Vlaamse soldaten 
aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck.

contact te maken met de Activisten 
in het door de Duitsers bezette deel 
van Vlaanderen, en de brieven aan 
koning Albert I, die eigenlijk heel 
beleefd en heel gematigd waren. 
Maar in oorlogstijd, in het België 
van toen, was zelfs daarvoor moed 
nodig. Nu zijn de Vlaamse intellec-
tuelen als klasse dikwijls laf en op-
portunistisch. In de Grote Oorlog 
waren er nog intellectuelen van een 
ander kaliber. Als één voorbeeld 
uit de velen noemen we Adiel De-
beuckelaere, die als “Ruwaard” in 
1916 de Frontbeweging oprichtte. 
Hij was doctor in de wijsbegeerte, 
maar hij voelde zich niet te goed 
om sociaal en cultureel werk te 
doen voor de dikwijls maar half 
geletterde frontsoldaten. Hij koos 
niet voor de gemakkelijke weg van 
collaboratie met de franskiljonse 
elite. Hij weigerde zelfs officier te 
worden.

Verbroken beloften

De slaven die in de Romeinse le-
gioenen tegen Hannibal hadden 
gevochten, werden daarna alle-
maal vrijgelaten. Maar België was 
niet even nobel. Toen Albert I de 
Vlaamse soldaten niet meer als ka-
nonnenvlees nodig had, liet hij zijn 
masker van gehuichelde Vlaamsge-
zindheid vallen, en begon een mee-
dogenloze repressie tegen iedereen 
die bij de Frontbeweging of het Ac-
tivisme betrokken was geweest. De 
socialisten kregen na de oorlog hun 
algemeen stemrecht voor mannen, 
overigens op een volkomen on-
grondwettelijke wijze. Zij zouden 
de nieuwe steunpilaren worden 
van de monarchie en de Belgische 
eenheidsstaat. Maar de Vlamingen 
kregen niets. Alle impliciete be-
loften uit de oorlogsjaren werden 
ingeslikt. Het is heel eigenaardig 
dat zelfs in de Vlaamse beweging 
nog altijd de mythe leeft dat Albert 
I in zijn hart eigenlijk Vlaamsge-
zind was, maar dat zijn entourage 
hem belette een Vlaamser beleid te 

voeren. Dat slaat nergens op. Het 
is een variant van de eeuwenoude 
gedachtekronkel die we in verschil-
lende vormen bij heel veel volkeren 
vinden: “Onze koning - of keizer, 
of tsaar - is een rechtvaardig mens, 
maar hij wordt omringd door ver-
dorven raadgevers. ” Meestal is dat 
een wensgedachte, en dat was het 
ook tijdens de Grote Oorlog. Al-
bert I verachtte de Vlamingen.

frontpartIj

Het was misschien onvermijdelijk 
dat de Frontbeweging na het einde 
van de oorlog uiteenviel. De sol-
daten gingen naar huis. De hechte 
contacten die in de loopgraven 
waren gelegd, verwaterden heel 
snel. Maar ondanks dat gingen de 
kiemen die aan de IJzer waren ge-
legd, nooit verloren. Anders dan 
de naam doet vermoeden was de 
Frontpartij niet de rechtstreekse 
voortzetting van de Frontbewe-
ging. De partij heette officieel ‘Het 
Vlaamsche Front’. Zij verenigde 
zowel Fronters als voormalige Acti-
visten. Het Vlaamsche Front smolt 
in 1923 samen met de daensistische 
partij. Deze nieuwe partij heette 
voluit ‘Christelijke Volkspartij - 
Vlaamse Frontpartij van Vlaamse 

Nationalisten.’ Geen wonder dat 
men gewoon ‘Frontpartij’ bleef 
zeggen. De samenwerking met de 
daensisten versterkte het katholie-
ke karakter van de partij, hoewel ze 
vooral in Antwerpen ook nog veel 
socialistische leden telde. Maar zo 
lang de “godsvrede” geëerbiedigd 
werd, bleef een vruchtbare samen-
werking mogelijk. 

De kloof met de passivisten, die 
zich tijdens de oorlog afzijdig had-
den gehouden van het Activisme, 
bleek veel dieper te zijn. De pas-
sivisten hadden vanuit Nederland 
geijverd voor hervormingen bin-
nen België, onder andere door 
een opdeling in taalgebieden. Na 
de oorlog steunden zij de eisen 
van de Fronters voor de oprich-
ting van eentalige legereenheden, 
met officieren die de taal van hun 
manschappen spraken. Ook inzake 
taalwetgeving lagen de standpun-
ten dicht bij elkaar. Maar de eis tot 
zelfbestuur was voor de passivisten 
een brug te ver. Ja, sommige con-
flicten uit het begin van de vorige 
eeuw zijn zelfs nu nog brandend 
actueel…

Marc Joris
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DE ONGELUKKIGE IDENTITEIT

De Britse fi losoof Roger Scruton introduceerde 
het begrip oikofobie en Th ierry Baudet schreef 

er een boek over. In Frankrijk zwengelt Alain 
Finkielkraut het debat aan. 

De massale instroom van niet-Westerse 
vreemdelingen stelt ons voor onont-

koombare vragen: “Wie zijn wij? 
Vanwaar komen wij? Waar willen we 
naartoe? Wat verbindt ons met al die 

nieuwkomers?” Die vragen nog maar 
stellen, ruikt al naar ‘racisme’ of - minstens 

- een botte provocatie. Gewezen president Sarkozy 
kreeg dan ook de verzamelde media en het hele leger cultuur-
relativisten over zich heen, toen hij in 2009 het identiteitsdebat 
lanceerde. 

‘Wie zijn wij om te denken of nog maar te suggereren dat onze 
cultuur meer of beter zou zijn dan al die andere culturen die van-
daag ons land komen verrijken?’ klonk het. “Frankrijk is noch 
een natie, noch een taal, noch een territorium of een religie. Het 
is gewoon een huis waarin veel mensen wonen,” liet Eric Bes-
son, minister van Immigratie en Integratie boudweg weten. De 
gewone Fransman, zo schrijft Finkielkraut, ziet wat anders. Hij/
zij ziet meer en meer bekeringen tot de islam en vraagt zich stil-
aan af waar hij/zij woont. “Hebben ze angst voor vreemdelingen? 
Sluiten ze zich af voor de ander? Nee, ze voelen zich een vreemde 
worden in hun eigen land.” 

DIVERSITEIT

Hoeveel multiculturaliteit kunnen we hebben, zonder onze eigen-
heid prijs te geven? Het is een belangrijke vraag, maar irrelevant 
volgens de intellectuele elite. Want naties en zelfs een nationale 
identiteit zijn in hun ogen niet meer dan een artifi ciële construc-
tie, een hersenschim. Een lastige wegdrempel op de autosnelweg 
naar het kosmopolitische paradijs. Maar gelukkig is er ‘Europa’ 
(lees: de EU) nog om het oude nationalisme met wortel en tak uit 
te roeien. Overtollige ballast waarvan we ons moeten ontdoen om 
aan te komen in de ‘heerlijke nieuwe wereld’. 

Intussen worden inwijkelingen wel aangemoedigd om hún iden-
titeit te koesteren - alsof dat nog nodig zou zijn, de meesten onder 
hen zijn zich maar al te goed bewust van hun etnische, nationale 
of religieuze identiteit - en sturen ‘weldenkenden’ hun kinderen 
liefst naar een ‘witte’ school. Finkielkraut spot met die hypocrisie 
en stelt dat de linkerzijde de bijtend-sarcastische aanbeveling van 
Bertold Brecht - ‘als het volk u niet meer bevalt, kies dan een 
ander volk’ - erg letterlijk schijnt te nemen. Het knappe boek van 
Finkielkraut schreeuwt om een goede vertaling, want het is een 
sterke ‘wake-up-call’ aan het adres van het politieke establishment. 

Ludo Leen
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konInklIjke kommer en kwel
Door Nerdom

De stijl van papa-Roi heeft afgedaan, vindt de nieuwe koning na zijn eerste kerstboodschap aan het land en het 
volk. Hij had zich weliswaar lang verzet tegen alle vernieuwingen die zijn hofpaladijnen hem wekenlang in het 
oor waren komen fl uisteren. Maar hij had zich uiteindelijk toch geschikt omdat zijn eega-Majesteit hem ook al zo 
vaak had gezegd dat hij eens iets nieuws moest proberen…

Rechtstaand, slechts met een klein briefj e in de hand, bij de kerstboom en met zicht op de tuin had hij het er dan 
maar op gewaagd en zie, de goegemeente sprak er vol lof over. De nieuwe koning had een nieuwe stijl binnenge-
bracht. “Le nouveau roi est arrivé,” zoals zijn mama-Reine hem had gezegd in de enige landstaal die ze meester is.

Toen na het driekoningenfeest de kerstboom werd afgebroken, had hij wel geprotesteerd, want sinds zijn kerst-
toespraak had hij nog elke dag zijn glorievolle optreden een keer of drie overgedaan, gewoon voor zichzelf en luid 
declamerend. Dat was nu gedaan en dat was wel even wennen. Maar dat de vernieuwing hem 
helemaal in de greep had, was wel duidelijk.

In aanwezigheid van zijn kabinetschef maakte hij al plannen voor volgend 
jaar. Het moest nóg beter worden. En hij zou er nu al voor beginnen oefenen. 
Misschien zou hij zich als herder kunnen verkleden en met een schaap in de 
nek? Of als een van de drie koningen die mirre of goud bracht? Ja, zeker die 
met wierook niet, want in de hoogmis wordt hij daar altijd mottig van, 
waarbij hij groen-geel uitslaat. Of misschien zelfs - ja, dat leek 
wel wat! - als de Kerstman bij de kerstslee. Dat laatste was 
wel een probleem, vond hij, want dan moest hij zijn baard 
weer laten staan en hare majesteit ziet dat niet meer zitten na 
een eerder probeersel. Maar met ‘ho-ho-hoo!’ zijn toespraak 
beginnen, zou wel iets hebben, vond hij. Meteen stiet hij de 
kreet een vijftal keren uit, zijn arm in de lucht stekend. De 
kabinetschef dook diep in zijn dossier en zocht in zijn 
rechtervestzak haastig naar een pilletje in een poging 
om de dag zonder al te veel stress door te komen.

Plots ging de deur van het statige kantoor open en hare 
Majesteit Mathilde schreed naar binnen en zei lachend: 
“Philippe, ik geloof dat ik de Kerstman 
heb gehoord. Hij riep: ‘o-o-oo!’ Die is 
wel laat dit jaar, want die is zeker 
weer overal jenevers en andere borrels 
blijven drinken. Een geluk dat we die 
zuiplap hier niet over de vloer heb-
ben gekregen.” De nieuwe koning 
keek verschrikt op en zei: “Jenevers?! 
Ik drink alleen fristi en kidibul…” 
Mathilde knipoogde even naar de 
kabinetschef, waarop deze haastig 
zei: “Terug bij de kerstboom volgend 
jaar!” Glazige ogen staarden ijl in een onme-
telijke verte…
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om de dag zonder al te veel stress door te komen.

Plots ging de deur van het statige kantoor open en hare 
Majesteit Mathilde schreed naar binnen en zei lachend: 
“Philippe, ik geloof dat ik de Kerstman 
heb gehoord. Hij riep: ‘o-o-oo!’ Die is 
wel laat dit jaar, want die is zeker 
weer overal jenevers en andere borrels 
blijven drinken. Een geluk dat we die 
zuiplap hier niet over de vloer heb-
ben gekregen.” De nieuwe koning 
keek verschrikt op en zei: “Jenevers?! 
Ik drink alleen fristi en kidibul…” 

kabinetschef, waarop deze haastig 
zei: “Terug bij de kerstboom volgend 
jaar!” Glazige ogen staarden ijl in een onme-
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A L G E M E N E 
DAKWERKEN

UW HUIS, MIJN ZORG

opstijgend vochtopstijgend vochtopstijgend vocht
kelderdichtingkelderdichtingkelderdichting

ventilatieventilatieventilatie

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

Michel.Denolf@pandora.be

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

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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winteracademie.vbj.org
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VUL IN EN WIN.
ZWEEDSE PUZZEL

WINNAARS 
VORIGE MAAND:
Hilda Gabriel, Drongen

Rita Vansteenkiste, Kortrijk
Anne Ricour, Liedekerke

Walter Van Houtte, Minderhout
Geert Hauchecorne, Puurs

oplossIng VorIge maand: 
DICTATUUR

stuur uw oplossIng 
Voor 10 februarI  

met VermeldIng Van 
naam en adres 

naar 
Vlaams belang-redactIe 
• madoupleIn 8 bus 9 • 

1210 brussel of 
puzzel@Vlaamsbelang.org

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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activiteiten voor het maartnummer dienen via uw 
regiosecretariaat doorgegeven te worden voor 10 februarikalender

ZATERDAG 8 FEBRUARI 
BEERSEL . 12de stoofvleesfestijn in 
zaal Blokbos, Blokbos 5, Lot van 12 
tot 22u. Org.: VB Beersel-St.-Genesius-
Rode. Inl.: K. Slootmans, 0479/76.37.51

ZONDAG 9 FEBRUARI
SCHOTEN. Nieuwjaarsbrunch met 
Jan Penris in kantine SK Schoten, Ge-
meentepark om 10.30u. Inl.: Piet Bouci-
qué, 0486/76.07.65.
ZUIENKERKE. Regioreceptie in zaal 
Nieuwe Blauwe Toren, Blankenbergse 
stwg. 2 om 11u. Org.: VB regio Brugge. 
Inl.: Regiosecr., 051/33.60.30.
BERCHEM. Worstenbrood en appel-
bollen in zaal Gitschotel om 14u. Inl.: 
Regiosecr., 03/231.08.45.
DUFFEL. Nieuwjaarsreceptie met J. 
Constandt en W. De Winter in Vlaams 
Huis De Klokke, Klokkestr. 85 om 14u. 
Org.: VSV.

DONDERDAG 13 FEBRUARI
ANTWERPEN. Seniorennamiddag 
(gewijzigde datum!) in OCJVM, Van 
Maerlantstr. 14 om 14u. Inl.: A. Cley-
mans, 03/231.08.45.

ZATERDAG 15 FEBRUARI
OUDENAARDE. Receptie met K. 
Slagmulder en S. Herman in café Pavil-
joen, Oudstrijdersstr. 80, Nederename 
om 19u. Inl.: M. Rédelé, 0495.49.27.82.
DEURNE. De Winterdrink met F. De-
winter in café Fairplay, Turnhoutsebaan 
28 om 14u. Inl.: 03/326.03.12.

ZONDAG 16 FEBRUARI
STEKENE. Voorjaarsbuffet met P. 
Claeys in OC Boudelo, Kasteelstr. 23, 
Klein-Sinaai om 12u. Inl.: K. De Cock, 
0478/43.90.10.

DONDERDAG 20 FEBRUARI
KORTRIJK. Brouwerijbezoek Bockor 
in Brouwerij Bockor, Kwabrugstr. 5, 
Bellegem om 13.45u. Org.: Senio-
renforum Leie-Schelde. Inl.: Dirk D., 
0471/23.49.35.

VRIJDAG 21 FEBRUARI
LEUVEN. Winteracademie over Geo-
politiek (tot 23 februari). Org. in inl.: 
VBJ, 02/219.27.28.

ZATERDAG 22 FEBRUARI
DEURNE. Gespreksnamiddag met 
G.Annemans in het secretariaat, Turn-

houtsebaan 105, van 14 tot 16.30u. Inl.: 
Regiosecr., 03/326.03.12.
EEKLO. Afdelingsfeest met P. Claeys 
in feestzaal Sparrenhof, Brugsestwg. 183 
om 19u. Inl.: P. Pauwels, 0471/09.37.72.

ZONDAG 23 FEBRUARI
ANTWERPEN. Congres ‘Eigen jeugd 
eerst’ in MAS, Hanzestedenplaats 5 om 
14u. Org. en inl.: VBJ, 02/219.27.28. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI
ANTWERPEN. Frank Creyelman kookt 
Mechelse koekoek in OCJVM, Van 
Maerlantstr. 14 om 11.30u. Inl.: A. Cley-
mans, 03/231.08.45.

ZATERDAG 1 MAART
WIJNEGEM. Voorjaarsreceptie ‘ver-
kiesbare jonge leeuwen’ met D. Verhaert 
en R. Van Lommel in buurtlokaal Zeven-
bunder, Kasteellei 104A om 15u. Org.: 
VBJ en VB Wijnegem. Inl.: G. Gené, 
0496/95.90.21.
NEVELE. 11de eetfestijn met O. 
Evrard in Gemeentezaal, Hansbekedorp 
35, Hansbeke om 19u. Inl.: O. Evrard, 
0475/73.02.45.

ZONDAG 2 MAART
HEIST-OP-DEN-BERG. Eetdag in 
Parochiezaal, Schoolstr., Itegem van 
11.30 tot 14u. Inl.: L. Van den Bulck, 
014/26.03.90.

ZATERDAG 8 MAART
BORGERHOUT. Kempische Avond in 
zaal Gietschotel, L. van Berckenlaan 179 
om 17.30u. Org.: Gulden Sinjoren. Inl.: 
L. Van den Berghe, 014/50.17.85.
MECHELEN. Filmavond over de 
oorlog in Syrië met F. Dewinter en F. 
Creyelman in Regiosecr., Grote Markt 
18 om 19.30u. Inl.: F. Creyelman, 
0495/24.42.09.

ZONDAG 9 MAART
OOSTERZELE. Eetfestijn in Ganzen-
hof, Houte 33, Balegem van 11.30 tot 
14u. Inl.: M. Parewijck, 0498/77.91.13.

DONDERDAG 13 MAART
KORTRIJK. Tweede brouwerijbezoek 
Bockor in Brouwerij Bockor, Kwabrug-
str. 5, Bellegem om 16.30u. Org.: Seni-
orenforum Leie-Schelde. Inl.: D. Devol-
dere, 0471/23.49.35.

VRIJDAG 14 MAART
BORNEM. Pensenkermis in zaal 
Kloosterheide, Kloosterstr. Org.: VB 

Klein-Brabant. Inl.: W. Verheyden, 
0478/90.90.75.

ZATERDAG 15 MAART
STEKENE. Boekvoorstelling ‘Sire, 
er zijn geen Vlamingen’ met H. Van 
Oevelen in OC De Statie, Spoorweg-
wegel 1 om 15u. Inl.: K. De Cock, 
0478/43.90.10.
OUDENAARDE. Kaas- en wijn-
avond in zaal Black Horse, Adbijstr. 79, 
Ename van 18 tot 22u. Inl.: M. Ridélé, 
0495/49.27.82.

VRIJDAG 21 MAART
NINOVE. Breughelfestijn in feest-
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, Ou-
ter van 17 tot 22u. Inl.: I. Malfroot, 
0499/86.50.32.

ZATERDAG 22 MAART
NINOVE. Breughelfestijn in feest-
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, Ou-
ter van 17 tot 22u. Inl.: I. Malfroot, 
0499/86.50.32.

ZONDAG 23 MAART
NINOVE. Breughelfestijn in feest-
zaal Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, Outer 
van 11.30 tot 15u. Inl.: I. Malfroot, 
0499/86.50.32.

MAANDAG 24 MAART
NINOVE. Breughelfestijn in feestzaal 
Jachthoorn, Kerkstr. 67-73, Outer van 
11.30 tot 14u. en van 17 tot 21u. Inl.: I. 
Malfroot, 0499/86.50.32.

ZONDAG 30 MAART
EDEGEM. Lentediner met A. Van der-
meersch in feestzaal De Basiliek, Troost-
str. 20-22 om 11.30u. Inl.: A. Saey, 
0478/46.19.08.

VRIJDAG 4 APRIL
NIJLEN. Etentje met haring en ribbe-
tjes in Gemeenschapshuis ‘t Dorp, Ber-
laarsestwg., Kessel. Inl.: I. Van Wunsel, 
0495/61.46.62.

ZATERDAG 5 APRIL
DENDERLEEUW. 21ste stoempfes-
tijn in zaal The Rolls, Iddergemstr. 65C 
van 18 tot 22u. Inl.: K. Slagmulder, 
0476/22.64.97.
RONSE. Breughelfestijn in Klijpezaal, 
Zonnestr. (onder Klijpekerk) van 19 tot 
22u. Inl.: P. Eerdekens, 0497/93.62.00.
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AANSLUITEND RECEPTIE

meetIng

ZONDAG 23 MAART

STADSSCHOUWBURG 

ANTWERPEN, 14 UUR

Ook rechtstreeks te bekijken op
www.vlaamsbelang.org

TOESPRAKEN DOOR 
anke Van dermeersch

fIlIp dewInter

barbara pas

geert wIlders
gerolf annemans
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