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Het Vlaams Belang windt er
nooit doekjes om, ook niet om
te erkennen dat het resultaat
van de verkiezingen voor onze
partij niet goed was. De kiezer heeft altijd gelijk, als goede
democraat aanvaard ik dat. Ik
ben teleurgesteld, maar niet in
de kiezer of in mezelf: ik heb er
alles voor gedaan. Net zoals de
vele kandidaten en militanten
die de voorbije maanden fantastisch werk hebben geleverd.
Langs deze weg wil ik hen daar
allen oprecht voor bedanken.
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Onze partij heeft klappen gekregen, maar we staan er nog.
Klein maar strijdvaardig. En
met vertegenwoordigers in alle
parlementen. Het overzicht
vindt u in dit magazine. Aan
het kwart miljoen trouwe kiezers kunnen we alvast beloven
dat al deze vertegenwoordigers
zullen blijven spreken waar anderen zwijgen.
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Laat de komende zomermaanden een periode van bezinning
zijn zodat we in september
de analyses kunnen afronden,
daaruit besluiten kunnen trekken en eensgezind aan onze toekomst kunnen bouwen. Want
ook de komende jaren moeten
we onze strijd voor een veilig,
Vlaams en onafhankelijk Vlaanderen in een vrij Europa onverkort verder zetten. Als wij het
niet doen, doet niemand het.
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Niet opgeven
U hebt het samen met mij kunnen vaststellen: de verkiezingsuitslag van 25 mei was barslecht. Mij persoonlijk deed het zeer veel pijn. Ook als voorzitter was dat zo.
Niet in het minst voor alle leden en militanten die zich
hard hebben ingezet. Ik had het liever anders gewild. Maar
als goede democraten moeten we dit oordeel aanvaarden. Ik
dank oprecht alle leden, kandidaten en militanten van de
partij, die mij en ons hun vertrouwen hebben geschonken.
Een eerste vaststelling die ik nog voor alle anderen deed,
is dat de N-VA weliswaar een reusachtige overwinning
haalde (waarvoor ik Bart De Wever oprecht heb gefeliciteerd), maar dat ondertussen de drie traditionele
partijen min of meer overeind bleven en dat enkel wij
het gelag betaalden. In feite werden de traditionele partijen niet afgestraft
voor hun neo-belgicisme.
Maar mijn tweede en dit keer gelukkige vaststelling is dat onze partij nog
zo’n kwart miljoen mensen overtuigt en op alle fronten en in alle parlementen actief zal blijven om deze mensen te vertegenwoordigen. Het
Vlaams Belang staat er nog, kleiner dan wij gehoopt hadden, maar te
groot om op te geven zoals onze vele tegenstanders maar al te graag zouden willen.
Wij hebben immers heel wat verwezenlijkt de jongste decennia. Dankzij
ons is Vlaanderen veel rechtser en Vlaamser gaan stemmen dan het ooit in
zijn geschiedenis deed. Zonder ooit één ministerieel kabinet te betreden,
hebben wij het aanschijn van Vlaanderen mee veranderd. Toen wij eraan
begonnen, was Vlaanderen één groot verzuild CVP-blok. Wij brachten
zuurstof in het politieke debat en hebben ons land wakker geschud voor
we het helemaal anders naar de 21ste eeuw hebben gebracht.
Wie dus zegt dat we ‘irrelevant’ zijn geworden, vergist zich of is van slechte wil. Er zijn partijen die veel kleiner zijn geweest dan wij nu. Bovendien
blijven wij die partij met dat unieke programma. Wij zijn altijd een princiepspartij geweest: de Vlaamse onafhankelijkheid zullen wij bijvoorbeeld
nooit inruilen voor confederalisme.
Het Vlaams Belang is zinnens die rol van voortrekker te blijven spelen,
ook in de toekomst. Ik schreef het reeds in mijn brief aan onze leden: de
campagne voor 2018 en 2019 is op 26 mei begonnen.
Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid
verdient.
Gerolf Annemans
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
BELASTINGKAMPIOEN
Hoewel tijdens de campagne meer
dan eens hoeraberichten klonken
over een dalende belastingdruk,
duwt een nieuw rapport van de
Europese Commissie ons opnieuw
met de neus op de feiten. Van het
volledige bruto binnenlands product (BBP) bestaat 45,4 procent
in België uit belastingen. Na
Denemarken worden burgers nergens zo hard belast als hier. Het verschil
is wel dat de terugverdieneffecten voor de
samenleving in het
Scandinavische land
veel groter zijn. Daarmee is nog maar eens
bewezen dat België zijn
burgers en bedrijven kapot belast.

tus 1989. Toen vormden zo’n twee
miljoen mensen een 600 kilometer lange ketting die doorheen
de toenmalige Sovjetrepublieken
Estland, Letland en Litouwen liep.
Een jaar later al was het onafhankelijkheidsproces van de drie Baltische staten onomkeerbaar.

STAATSMAN?

KETTING VOOR
ONAFHANKELIJKHEID
Nadat in september vorig jaar de
Catalanen een menselijke ketting
van 400 kilometer hadden gevormd voor onafhankelijkheid was
het vorige maand de beurt aan de
Basken. Van in het stadje Durango
bij Bilbao tot in Pamplona stonden meer dan 100.000 Basken zij
aan zij. De organisatoren van de
beweging ‘Gure Esku Dago’ (Het
ligt in uw hand) willen daarmee
het recht op zelfbeschikking afdwingen. Ze nemen een voorbeeld
aan de ‘Baltische weg’ van augus-

in Frankrijk werd. Een politieke
aardverschuiving die nog nazindert. Ondertussen liet de socialistische regering weten af te zien van
de invoering van het gemeentelijk
vreemdelingenstemrecht dat twee
jaar geleden in het vooruitzicht
werd gesteld. De ondubbelzinnige
stem van de Franse kiezer heeft zijn
effect duidelijk niet gemist.

DUIDELIJKE STEM
HELPT
In de aanloop naar de Europese
verkiezingen trachtte de Franse
UMP van voormalig president
Nicolas Sarkozy het Front National de wind uit de zeilen te nemen door nog snel enkele oude
verkiezingsbeloftes te recycleren.
Zo pleitte hij onder meer voor een
herziening van het verdrag van
Schengen omdat de Europese integratie niet mag leiden tot “socialeen immigratiedumping ten koste
van Frankrijk.” De uitspraken van
Sarkozy misten echter elke geloofwaardigheid. Dat ook de Franse
kiezer er zo over dacht, bleek op
25 mei toen het Front National
met 25 procent de sterkste partij

Ja, het plotse overlijden
van Jean-Luc Dehaene
is ongetwijfeld een
zwaar verlies voor zijn
vrouw, kinderen en
kleinkinderen. Voor
zijn partij en het Belgische establishment.
Maar voor Vlaanderen?
Dat Dehaene door de
media werd gebombardeerd tot een ‘monument’
of ‘de grootste staatsman’ uit
de naoorlogse politiek, zegt veel
- zo niet alles - over die Belgische
politiek én over de slaafse kruiperigheid van de regimepers. Alleen
Mark Grammens (’t Pallieterke)
had de moed om te schrijven dat
Dehaene slechts de top kon bereiken door zijn “beginselloosheid.”
Dehaene haalde zijn neus op voor
principes, voor de pers en voor het
parlement. Hij was de man van de
volmachten, van de vieze akkoorden en de achterkamertjespolitiek,
van het grote geldgraaien. Zijn aandeel in het Dexia-schandaal werd
nooit uitgeklaard. Zijn ‘talent’ om
- steeds opnieuw en altijd ten koste
van Vlaanderen - compromissen te
sluiten, bezorgde hem de titel van
‘loodgieter’ en nu ook van ‘staatsman’. Ook al heeft Dehaene het
land hopeloos vast gereden. Besluit: ‘staatsman’ word je in België
alleen door de belangen van Vlaanderen uit te verkopen.
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EU = GROOT BELGIË
“Het enige wat Vlamingen en
Walen nog bindt, is het - erg op
de Franse gemeenschap gerichte
- koningshuis en de geldstroom
die van noord naar zuid vloeit.”
Dat schreef de Nederlandse historicus Patrick van Schie in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Van Schie begrijpt de blinde
Vlaamse eurofilie dan ook niet. “Je
zou toch zeggen dat in België op
kleine schaal te zien is wat er in het
grote verband van de huidige EU
loos is. Bijna twee eeuwen leven in
één land van twee gemeenschappen heeft niet tot de vorming van
een Belgisch volk geleid; integendeel, het heeft beide gemeenschappen alleen maar verder uit elkaar
gedreven. Hoe waarschijnlijk is
het dan dat het forceren van steeds
meer ‘Europees’ bestuur ooit wel
tot het ontstaan van een Europees
gemeenschapsgevoel zal leiden?”

ÉÉN POT NAT
“Het is goed om naar het politieke
lot van de Vlamingen in België te
kijken, want zo zal het lot zijn van
iedereen die tot de EU toetreedt:
gevangen in politieke structuren
waaruit je op basis van verkiezingen nooit meer ontsnapt.” De
Nederlandse journaliste Katrien
Spruyt stelt dat we binnen de EU
allemaal ‘Belgen’ zijn. Omdat er
nu eenmaal geen Belgen bestaan,
net zoals er geen Europees volk
bestaat. En ze hekelt de “collaboratie” van de traditionele partijen
met het buitenland. “In België
bewaren de Vlaamse machtspartijen het status quo met behulp
van de Franstaligen. In Nederland
bewaren de eigen machtspartijen
het status quo met behulp van de
andere nationale elites. In essentie
is er geen verschil. Nederlandse

partijen zijn steeds pro-Europees
om dezelfde reden dat Vlaamse
machtspartijen pro-Belgisch zijn,
namelijk omdat het op lange
termijn hun garantie is voor de
macht.” Geen speld tussen te krijgen.

GESCHIEDENIS
“De N-VA-blauwdruk voor confederalisme kan alvast worden
bijgezet in het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme.” Dat zegt Bart Maddens, toch niet de eerste de beste.
Volgens de bekende politicoloog
staat de N-VA nu voor een aartsmoeilijk dilemma. “Als de partij
wil regeren, dan zal ze zelf een
traditionele partij moeten worden. Met de leeuwenvlaggen op
het overwinningsfeest is al komaf
gemaakt. Maar nu zullen ook de
communautaire eisen moeten
worden opgeborgen, samen met
het grootste deel van het sociaaleconomische programma.” Nee,
Vlaanderen komt niet als winnaar
uit de verkiezingen van 25 mei.
Helaas.

SOAP IN LAKEN
Een lang interview van (ex-) koning Albert met RTL en VTM
deed de spanningen binnen het
Belgische koningshuis opnieuw
hoog oplaaien. Koning Filip, die
de handen vol had met de informatiegesprekken voor de vorming van
een nieuwe regering, werd er per
brief (!) van op de hoogte gesteld

dat het interview al was ingeblikt
en enkele dagen later zou worden
uitgezonden. Het botert al lang
niet in Laken, maar de intriges aan
het hof krijgen stilaan de allures
van een echte soap. Na het ontslag
van koning Juan Carlos, kwamen
in Spanje duizenden mensen op
straat om het einde van de monarchie te eisen. Dat zou ook voor ons
het beste zijn. Doek die geldverslindende, francofiele poppenkast
eindelijk op. Het onafhankelijke
Vlaanderen van morgen moet en
zal een republiek zijn.

VAKANTIE
Tijdens de politiek windstille
vakantieperiode doet ook de
redactie het even rustiger aan,
waardoor er geen Vlaams Belang
Magazine zal verschijnen. Het is
nu wachten op de regeringsvormingen en de regeerverklaringen.
In september mag u uiteraard
een nieuw magazine in de bus
verwachten.
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25 mei onder de scanner
Het Vlaams Belang heeft op 25 mei een veldslag verloren. Zoveel is duidelijk. Maar de wensen van diegenen die dachten
dat ze op ons graf gingen dansen, werden niet bewaarheid.
Het Vlaams Belang behoudt vertegenwoordigers in alle parlementen en onze vertegenwoordigers zullen blijven spreken
waar anderen zwijgen. Ondanks de slag die het Vlaams Belang te verwerken kreeg, kozen nog steeds een kwart miljoen
kiezers voor onze partij. Een solide basis voor de toekomst.
Het Vlaams Belang is nooit de partij geweest die het licht van de
zon ontkent of harde feiten verbloemt. En 25 mei was niet goed.
Een sociale onafhankelijkheidspartij als de onze hoort meer dan
6 procent van de harten te veroveren. Net zoals overwinningen
maken echter ook nederlagen deel uit van democratie. Ze leggen
de bekommernissen en gevoeligheden van een samenleving bloot
en wijzen de richting aan die bestuurders dienen te volgen. En de
vraag is nog maar of de politieke verschuiving van 25 mei ook een
verschuiving betekende van de zorgen van de Vlamingen.
Zo leerden tal van bevragingen in de aanloop naar de verkiezingen dat de thema’s die het Vlaams Belang op de politieke agenda
heeft gezet nu net de grootste bekommernissen zijn van de Vlamingen. In die zin smaakt de nederlaag eens zo bitter. Niettegenstaande ons monopolie op het vlak van immigratie, justitie
en Vlaamse onafhankelijkheid werd het loyaliteitsgehalte van de
Vlaams Belang-kiezer danig op de proef gesteld door de mediatisering van de N-VA en haar partijvoorzitter. Dat de (virtuele)
tweestrijd tussen hen en de PS bovendien op een haast Amerikaanse manier werd ‘geframed’ heeft ontegensprekelijk invloed
gehad op een aantal Vlaams Belang-kiezers.

HERBRONNING
Hiermee zeggen dat enkel externe factoren aan de basis liggen van
de uitslag van 25 mei zou te kort door de bocht zijn. In die zin
biedt een verkiezingsnederlaag ook nieuwe kansen en draagt ze de
kiemen in zich van vernieuwing, verjonging en herbronning. Het
noopt ons immers tot het herdefiniëren van onze uitgangspunten
en de manier deze aan de man te brengen. Om de reeds ingezette
vernieuwingsoperatie te versnellen, stelde voorzitter Gerolf Annemans zijn mandaat vervroegd ter beschikking en kondigde hij
in oktober voorzittersverkiezingen aan.
Onze politieke strijd gaat immers onverkort door. Het Vlaams
Belang blijft vertegenwoordigd in het Vlaams, Brussels, Federaal
en Europees parlement en wij kunnen nog steeds rekenen op de
tomeloze inzet van talloze militanten en sympathisanten die, gesterkt door de kracht van hun overtuiging, in bijzonder moeilijke
omstandigheden telkens opnieuw de boer opgingen, wetende dat
het Vlaams Belang ook in de toekomst nog een essentiële rol te
vervullen heeft.

ONZE TAAK
Wat die rol betreft, kijkt het Vlaams Belang de formatie met argusogen aan. Zo
blijkt alles wat door ons werd voorspeld
te worden bewaarheid. Het confederaal
project van de N-VA stuit op een veto
van Franstalig België en de tripartite
wordt vanuit Laken in de steigers gezet.
Tenzij de N-VA de lat tot de grond laat
zakken, lijkt de kracht van verandering
vooral de kracht van de ontgoocheling te
zullen worden.
De illusie als zouden onze zuiderburen
bereid zijn tot een verregaande autonomie voor de deelstaten kan nu ook definitief in het N-VA-archief worden geplaatst. Eens te meer wordt hiermee het
bewijs geleverd dat België geen democratie verdraagt en Vlaanderen zélf zijn onafhankelijkheid zal moeten grijpen. Het is
de taak van onze partij om die boodschap
onverkort te blijven brengen. Wie zal het
anders doen?
Klaas Slootmans
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onZe verKoZenen
EUROPEES PARLEMENT
GEROLF ANNEMANS
Gerolf Annemans werd geboren op 8 november 1958. Hij is licentiaat in de Rechten en behaalde als kunstschilder ook een diploma Kunstonderwijs.
In 1985 werd Gerolf lid van het partijbestuur en van 1990
tot 2010 was hij voorzitter van de studiedienst van het
Vlaams Belang. Van maart 1987 tot aan de verkiezingen van
25 mei zetelde hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tot 25 april 2013 was hij er fractieleider. Eind 2012
werd Gerolf Annemans voorzitter van het Vlaams Belang.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
PARLEMENT
DOMINIEK LOOTENS
Dominiek Lootens werd geboren op 4 mei 1965. Na zijn legerdienst kwam hij in dienst van de partij.
In 1991 werd Dominiek provincieraadslid in de toenmalige
provincie Brabant. Sinds 1995 is hij lid en fractieleider van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, later het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Van 1995 tot 2004 zetelde hij ook in het Vlaams
Parlement.

KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
KIESKRING OOST-VLAANDEREN
BARBARA PAS
Barbara Pas werd geboren op 1 maart 1981. Ze studeerde af aan
de KULeuven als licentiate Handelsingenieur.
Na het afronden van haar studies in 2004 ging Barbara aan de
slag als medewerkster van de Kamerfractie. In juni 2007 werd ze
voor het eerst Volksvertegenwoordiger. Op 25 april 2013 volgde
ze Gerolf Annemans op als fractievoorzitter in de Kamer. Van
oktober 2009 tot maart 2012 was ze bovendien voorzitter van de
Vlaams Belang Jongeren. Eind 2012 werd Barbara ondervoorzitter van het Vlaams Belang.
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KIESKRING
ANTWERPEN

KIESKRING
OOST-VLAANDEREN

FILIP DEWINTER

GUY D’HAESELEER

Filip Dewinter werd geboren op 11 september 1962. Voor hij politiek actief
werd, was hij werkzaam als journalist.

Guy D’haeseleer werd geboren op 12
maart 1969. Hij studeerde af als sociaal
adviseur.

Van 1985 tot 1987 zetelde Filip in de
Antwerpse provincieraad waarna hij
de overstap maakte naar de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Hij was Kamerlid tot hij in 1995 verhuisde naar het
Vlaams Parlement. Als Kamerlid was hij
van 1988 tot 1995 ook lid van de Vlaamse Raad. Van 1992 tot 2013 leidde hij de
Vlaamse fractie.

In 2003 werd Guy voor het eerst verkozen tot Kamerlid. Als voormalig sociaal
adviseur werkte hij mee aan enkele brochures over sociale zaken. In 2007 werd
hij de eerste Vlaams Belang-quaestor in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
een functie die hij tot 2010 vervulde.

MARIJKE DILLEN
Marijke Dillen werd geboren op 11 december 1960. In 1983 behaalde ze haar
licentie in de Rechten aan het UFSIA.
In 1991 werd ze lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Van 1992 tot
1995 zetelde ze ook in de Vlaamse Raad.
In 1995 maakte ze de overstap naar het
Vlaams Parlement, waar ze van 2004 tot
aan de verkiezingen van 25 mei ondervoorzitter was.

BARBARA BONTE
Barbara Bonte werd geboren op 13 mei
1983. Ze is master in de Handelswetenschappen, optie fiscale wetenschappen.

VLAAMS PARLEMENT

Nadat ze afgestudeerd was, werkte Barbara een half jaar als fiscaal adviseur.
Daarop ging ze als wetenschappelijk medewerkster voor de commissies Economie
en Onderwijs aan de slag op de Vlaams
Belang-fractie in het Vlaams Parlement.
Op 25 mei werd ze voor het eerst verkozen.

KIESKRING
WEST-VLAANDEREN
STEFAAN SINTOBIN
Stefaan Sintobin werd geboren op 13 januari 1960. Hij studeerde Public Relations.
Vooraleer hij in 2004 verkozen werd als
Vlaams Parlementslid werkte Stefaan
als logistiek verantwoordelijke. Hij is de
drijvende kracht achter de nieuwsbrief
‘Uw Platteland’, een uitgave voor landen tuinbouwers van de Vlaamse fractie.
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KIESKRING
ANTWERPEN
ANKE VAN DERMEERSCH
Anke Van dermeersch werd geboren op
27 oktober 1972. Ze is licentiate in de
Rechten en behaalde een Master in Taks
Law.

vlaamse stem
minder waard

Na haar studies werkte Anke als advocate/specialist internationaal fiscaal recht.
In 2003 werd ze Senator. Sinds 2011 was
ze fractieleidster in de Senaat. Daarnaast
is ze diensthoofd ICT. In 2004 stond ze
aan de wieg van het boerkaverbod dat in
2011 werd goedgekeurd.

In de week na de verkiezingen worden we telkens om de oren geslagen
met analyses van behaalde en verloren stemmen. En telkens blijkt het
voor de Franstalige partijen makkelijker een Kamerzetel in de wacht te
slepen.

TOM VAN GRIEKEN

Met 248.000 stemmen behaalde het
Vlaams Belang vorige maand drie Kamerzetels terwijl Ecolo met 222.000
stemmen zes volksvertegenwoordigers
mag afvaardigen. Reeds in 2010 werd
berekend dat een Vlaamse Kamerzetel
gemiddeld 8000 stemmen meer kost
dan een Waalse.

Tom Van Grieken werd geboren op 7
oktober 1986. Hij studeerde communicatiemanagement.
Tijdens zijn studies was Tom achtereenvolgens voorzitter van het Nationalistische Jongstudenten Verbond en van de
Nationalistische StudentenVereniging.
Alvorens hij in 2012 de overstap maakte
naar de partijpolitiek en als parlementair
medewerker aan de slag ging, werkte hij
in de reclamesector. Sinds 25 maart 2012
is hij voorzitter van de Vlaams Belang
Jongeren.

KIESKRING LIMBURG

Terwijl Vlaanderen 63 procent van het
totaal aantal stemmen levert, heeft het
slechts recht op 58 procent van de zetels. De Waalse kiezers die 33 procent
van het totaal aantal ‘Belgische’ kiezers
vertegenwoordigen, hebben dan weer
recht op 42 procent van de groene
zitjes. Een ongelijkheid van zo maar
eventjes 14 procent.

CHRIS JANSSENS

OUD ZEER

Chris Janssens werd geboren op 8 november 1977. Hij behaalde een diploma zakelijk vertalen en tolken en een diploma
rechtspraktijk.

Naast de grendelgrondwet, de pariteit
in de federale regering, de alarmbelprocedure en de bijzondere meerderheidswetten blijft ook de grote ongelijkheid
bij de verdeling tussen Franstalige en
Nederlandstalige Kamerzetels een oud
zeer. Ook in het verleden maakten politicologen reeds brandhout van deze
ongelijkheid.

Na zijn studies werkte Chris als notarieel
medewerker. In 2008 ging hij aan de slag
op de studiedienst van het Vlaams Belang
en sinds 2009 zetelt hij in het Vlaams
Parlement. Eind 2012 werd Chris ondervoorzitter van het Vlaams Belang. De
nieuw verkozen fractie duidde Chris aan
als fractieleider.

Het gaat hier om een aanfluiting van
elke democratische logica en om een
fundamentele onrechtvaardigheid die
zal blijven bestaan zolang België bestaat.

Ann De prins
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NA ONS DE ZONDVLOED?
Hoewel er geen debat over de Vlaamse Rand plaatsvond tijdens
de campagne was daar absoluut reden toe. In zijn boek ‘Na
ons de zondvloed?’ toont Bart Laeremans aan dat de Vlaamse
gemeenschap in de Rand in ijltempo aan het verworden is tot
een minderheid en hoe groot de verantwoordelijkheid is van de
(voormalige) federale én Vlaamse regeringspartijen.
‘Na ons de zondvloed? Over de nabije toekomst van Brussel, Vlaams-Brabant
en Vlaanderen’ toont aan hoezeer het BHV-dossier slechts
een symptoom was van een veel
omvangrijker probleem: de Vlaamse teloorgang in de Rand. Terwijl de
splitsing van het kiesarrondissement over
het wegwerken ging van een onrechtvaardigheid, waren het de Vlaamse partijen die over de brug
kwamen met compensaties. De oprichting van een Brussels Hoofdstedelijke Gemeenschap die heel Vlaams-Brabant
omvat, de electorale liquidatie van de Brusselse Vlamingen, de
versterking van het Brussels Gewest, de ontdubbeling van het
gerechtelijk arrondissement en de anschluss-operatie van de faciliteitengemeenten. CD&V, SP.a, Groen en Open VLD betaalden
het allemaal en de Vlaamse meerderheidspartijen stonden erbij
en keken ernaar. Meer zelfs, door een verstedelijkingsbeleid te
voeren in de Rand, legde N-VA-minister Muyters de rode loper
uit voor een verdere ontnederlandsing.
Dat deze ontnederlandsing zich razendsnel doorzet, wordt in dit
boek aangetoond door onweerlegbare cijfers. Daaruit blijkt dat
Vlaanderen en zeker de gordelgemeenten rond Brussel deze internationaliseringsgolf niet aankunnen. Zowel op het vlak van onderwijs, huisvesting als mobiliteit is een bijkomende migratiegolf
uiterst nefast. Bovendien wijst Laeremans op de lucide Franstalige strategie. De toestroom vanuit het buitenland is volgens hem
het gevolg van een gewilde politieke keuze van de Franstaligen
die een dubbel doel heeft: de Vlamingen in Brussel marginaliseren en de Vlaamse Rand sociologisch en demografisch rijp maken voor de inlijving bij Brussel. Dat Laeremans’ conclusies alles
behalve voorbarig zijn werd meermaals aangetoond door onder
meer uitspraken van Joelle Milquet (cdH) en Armand Dedecker
(MR). Die laatste verklaarde dat binnen afzienbare tijd de uitbreiding van Brussel een feit zal zijn.

Toch biedt dit boek ook toekomstperspectief. Zo stelt Laeremans gebudgetteerde maatregelen voor waarbij een
actief Vlaams voorrangsbeleid de rode
draad vormt.

NA ONS DE
ZONDVLOED?
Over de nabije toekomst
van Brussel, Vlaams-Brabant
en Vlaanderen
Bart Laeremans
Uitgeverij Egmont, 2014
219 bladzijden
15 euro (excl. verzendingskosten)

‘Après nous le déluge’
In zijn boek plaatst Laeremans dan ook grote vraagtekens bij het
beleid van minister Bourgeois, die de afgelopen bestuursperiode
bevoegd was voor de Rand. In plaats van een assertief Vlaams
woonbeleid te voeren, bleef hij op automatische piloot rijden.
Het gevolg is dat nu ook in niet-faciliteitengemeenten de Vlamingen tot minderheid verworden. De dijken werden doorgestoken in plaats van verstevigd. Een onbegrijpelijk wanbeleid, waarbij het motto ‘Après nous le déluge’ blijkbaar de leidraad vormt.

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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De dreiging van de Syriëstrijders
De dag voor de verkiezingen van
25 mei richtte de uit Syrië teruggekeerde islamextremist Mehdi
Nemmouche (29) een bloedbad
aan in het Brusselse Joods Museum. Camerabeelden die de feiten
vastlegden, werden achtergehouden tot na de verkiezingen. Dit
stelde de dader in staat om zonder herkend te worden rustig op
een bus richting Marseille te ontsnappen. Slechts bij toeval kon
hij er worden opgepakt.
Niemand kan beweren dat het
Vlaams Belang niet voldoende gewaarschuwd heeft voor het gevaar
dat uitgaat van de Syriëstrijders. Al
in april 2013 eiste het Vlaams Belang tijdens een persconferentie dat
de netwerken rond de Syriëstrijders zouden worden ontmanteld.
De familie van een van die strijders, de jonge moslimbekeerling
Brian De Mulder, contacteerde
toen het Vlaams Belang omdat ze
bij niemand anders gehoor kreeg.
Zoals Sharia4Belgium werd afgeschilderd als een groep ongevaarlijke carnavalsgekken, werden de
Syriëstrijders aanvankelijk immers
voorgesteld als idealisten met de
beste bedoelingen die enkel maar
een boze dictator uit het zadel wilden lichten. Beelden van met gsm’s
gefilmde onthoofdingen en andere
wreedheden gepleegd door ‘onze
jongens’ in Syrië maakten brandhout van deze naïviteit.

HOFLEVERANCIER BELGIË
Dankzij het halfslachtige beleid
van het Belgische politieke establishment kon België uitgroeien
tot de hofleverancier bij uitstek
van Syrië-jihadi’s. Edwin Bakker,
professor contra-terrorisme aan
de universiteit van Leiden, zei in
maart: “België is de nummer één
als het gaat om jongeren die naar
Syrië vertrekken.” Naar schatting

zouden al 350 ‘Belgen’ in Syrië actief zijn. Een vijftigtal zou er al zijn
teruggekeerd: moslimextremisten
die allicht een militaire opleiding
genoten hebben en deelnamen aan
gruwelijkheden. Vermoed wordt
ook dat sommigen werden teruggestuurd om hier aanslagen te plegen. De situatie is erg verontrustend. Temeer daar Syriëstrijders er
de voorbije maanden herhaaldelijk
mee dreigden aanslagen in dit land
te zullen plegen. Ook na de aanslag
van 24 mei waren er verschillende
oproepen van Syriëstrijders om het
voorbeeld van Nemmouche te volgen.

vangenis in de Begijnenstraat met
Al-Qaedavlaggen. De meesten van
hen waren gemaskerd. Ondanks
het wettelijke verbod om het gezicht te bedekken, werd hen geen
strobreed in de weg gelegd.

NETWERKEN BLIJVEN
RONSELEN

dere aanpak van het moslimfundamentalisme. De dreiging is groot.
De maatregelen moeten navenant
zijn. Filip Dewinter eiste na de
aanslag in het Joods Museum dat
de nationaliteit van Syriëstrijders
zou worden afgenomen en dat hen
de toegang tot het land zou worden ontzegd. Fundamentalistische
organisaties en netwerken moeten
bovendien buiten de wet worden
geplaatst. Met een zoveelste overleg of halfslachtige maatregel, in
de eerste plaats bedoeld om de publieke opinie te sussen, kan men de
veiligheid van onze burgers inderdaad niet verzekeren.

De Belgische gezagsdragers blijken
de ernst van de situatie nog steeds
niet begrepen te hebben. De meeste terugkeerders worden bijvoorbeeld gewoon in vrijheid gesteld.
Ondertussen blijven netwerken
moslims ronselen om in Syrië te
gaan vechten. Sinds recent worden uiterst professionele Nederlandstalige Al-Qaeda-films op het
net gezet, waarin jongeren worden
opgeroepen om de wapens op te
nemen voor de islam. Nauwelijks
drie dagen na de aanslag konden
moslimfundamentalisten zelfs vrij
manifesteren aan de Antwerpse ge-

VEILIGHEID VERZEKEREN
Het Vlaams Belang vraagt intussen niet alleen de oprichting van
een commissie die moet onderzoeken waarom de beelden van de
aanslag op het Joods Museum niet
onmiddellijk werden vrijgegeven,
maar dringt ook aan op een har-

Wim Van Osselaer
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“Confederal
Bart De Valck past niet in het bestofte plaatje van
een soms wat oubollige Vlaamse Beweging. Een
plaatje dat de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) ook zelf wil bijstellen en waartoe de succesvolle
betoging voor zelfbeschikking samen met Schotten en Catalanen
- een mooie aanzet was. De Valck is
gedreven en hij wil Vlaanderen met
passie naar de onafhankelijkheid voeren. We praten met hem over die grote droom en
over de verkiezingen van 25 mei.
Hoe kijkt u terug op de manifestatie van 30
maart?
De manifestatie in Brussel is eigenlijk de eerste grote gezamenlijke manifestatie van drie volkeren die
uit het stiefmoederlijk verband willen van centrale
staten waarin ze gevangen zitten. Volkeren die onafhankelijkheid willen: Schotten, Catalanen en Vlamingen. De organisatie was een huzarenstukje, maar
uiteindelijk is alles heel vlot verlopen. Met dank aan
de politie trouwens, die zich van in het begin heel
constructief heeft opgesteld. Wat niet gezegd kan
worden van PS-burgemeester Mayeur en zijn troepen…
Wat vonden jullie van de opkomst? En de mediaaandacht?
De schrijvende pers liet het wat afweten, maar de nationale tv-zenders waren er wel. Dus we mogen niet
klagen. Aanvankelijk was het een verboden betoging
en dat heeft misschien wat mensen afgeschrikt. We
hadden gerekend op 3000 betogers, maar volgens de
politie waren het er 8000. Dat is toch een succes.
Voor veel Vlamingen was dit een totaal nieuw concept. Wij wilden laten zien dat een andere manier
van manifesteren ook mogelijk is. De sfeer was heel
goed en de Catalanen hebben de manifestatie kleur
en pit gegeven. Iedereen had het gevoel: wij strijden
voor dezelfde zaak.
Dat is ook een van de punten van kritiek. Sommigen vinden dat Vlamingen als meerderheid eigenlijk niet op hun plaats waren in die betoging…
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eralisme is geen oplossing”
Klopt. Wij zitten in Vlaanderen natuurlijk in een ander verhaal. Maar deze manifestatie sloot perfect aan
bij onze actie ‘Ja voor Vlaanderen’. Met die actie wilden we de doorsnee Vlaamse kiezer duidelijk maken
dat België niet meer werkt en ook nooit zál werken.
En dat hij/zij dus goed moest nadenken in het stemhokje. De manifestatie in Brussel was ook bedoeld
om duidelijk te maken dat we niet alleen staan in
Europa. Oké, wij Vlamingen zijn een meerderheidsvolk, maar het ging ons vooral om het principe van
zelfbeschikkingsrecht. Wij vinden dat elk volk binnen de Europese context de kans moet krijgen om
zijn onafhankelijkheid op te eisen of uit te roepen.
Daar ging het ons om.
Een andere kritiek luidt
dat Vlamingen, maar
vooral Schotten en Catalanen, (erg) naïef zijn
als ze in hun strijd steun
zouden vragen of verwachten van de EU…

“

Herman Van Rompuy noemde de EU ooit ‘een
dam tegen Vlaamse autonomie’.
Van Rompuy voert een verloren strijd. Dit is een golf
die je niet meer kan tegenhouden.
Gerolf Annemans schrijft in zijn laatste boek
‘1914-2014, Van loopgraven naar Vlaamse Republiek’ dat Vlamingen en de Vlaamse Beweging
“verslaafd zijn aan hun eigen gematigdheid.” Bent
u het daar mee eens?
Wat Vlaanderen betreft, klopt dat ergens wel. Dan
doemt weer dat beeld op van Tijl Uilenspiegel en
Lamme Goedzak. De Vlaming
zal zich weinig roeren zolang zijn
loon op de rekening wordt gestort.
Zolang hij kan roken of op tijd en
stond een pint kan drinken. Maar
met de economische crisis en de
hoge belastingdruk gaan meer en
meer Vlamingen zich toch wel afvragen: hoe komt dat eigenlijk, wat
gebeurt er met mijn geld? De revolutie zit niet in ons bloed. Maar als
de middenstand kreunt onder het
feit dat het Belgische systeem niet
toelaat dat Vlaanderen zijn eigen
keuzes kan maken, zal het niet zolang meer duren.

Wij eisen zelfbestuur. Dat is
wat anders dan
smeken.”

Steun vragen is niet het
juiste woord. Wij willen
de EU voor voldongen
feiten stellen. Als Europa
een democratische Unie
wil zijn, dan moet ze rekening houden met de wil,
de gevoelens en de wensen van de lidstaten, van de
volkeren en de individuen in die lidstaten. Dat is een
grondrecht op Europees niveau. Wij vragen erkenning. Dat is niet smeken hé.

Jullie krijgen in radicaal-Vlaamse kringen wel
eens het verwijt dat de VVB ‘voor de N-VA rijdt’.
De overstap van Peter De Roover versterkt die indruk…

De EU-leiders tonen wel maar weinig respect voor
de soevereiniteit van de lidstaten. Ze hebben er al
mee gedreigd Schotten en Catalanen uit de EU te
zetten als ze hun onafhankelijkheid zouden uitroepen…

Perceptie is natuurlijk perceptie. Maar sta me dan
toch toe om ook te verwijzen naar mensen als Peter
Logghe en Rita De Bont (gewezen VVB-voorzitter)
die uit onze rangen komen en die naar het Vlaams
Belang zijn gegaan. Wij zijn vaak de kweekvijver geweest voor de politiek en dat hoort ook zo te zijn.
Maar wij zijn en blijven politiek neutraal. Het is
niet altijd gemakkelijk om onpartijdig te zijn, maar
ik kan u zeggen dat we heel wat afdelingen hebben
waar mensen zitten uit het Vlaams Belang én de
N-VA en die werken er heel goed samen: Aarschot,
Brakel, Aalst... Wij zijn bruggenbouwers tussen twee
V-partijen. We willen alle mensen die achter Vlaamse

Van Barroso en Van Rompuy hadden we niets anders verwacht. Dat is ook de tactiek die de B-partijen
in België hanteren: de mensen schrik aanjagen en
doemscenario’s opdissen. Natuurlijk zeggen die niet:
‘oké jongens, doe maar’. Zij hebben uiteraard schrik
voor dergelijke tendensen binnen Europa. Dat is ook
logisch. Maar ze kunnen toch moeilijk zes miljoen
Catalanen uit de EU houden of schoppen…
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Het zelfbewustzijn groeit wel en Vlamingen komen er vaak zonder complexen voor uit dat ze
Vlaming zijn. Maar als het over onafhankelijkheid
gaat, is er nog altijd die koudwatervrees. Ook bij
de grootste Vlaamse partij…
Onafhankelijkheid is voor veel mensen geen tastbaar
begrip. Als VVB moeten we dat heel concreet gaan
invullen, zodat het duidelijk en aantrekkelijk wordt.
Willen jullie nog een pensioen straks, een beter pensioen? Kies dan voor Vlaamse onafhankelijkheid,
want het Belgische systeem is gewoon onhoudbaar.
Laat ons stoppen met die transfers, die alleen maar de
PS-staat in stand houden. Laat ons dat geld aanwenden voor eigen werkgelegenheid, voor het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector. We moeten de

onafhankelijkheid staan in die afdelingen een forum
geven om het debat aan te wakkeren. Een van de
mooiste projecten daarbij is onze vlaggenactie bij de
Ronde van Vlaanderen. Op dat moment is iedereen
Vlaming.

“

Een bekend en populair Vlaams politicus herleidde de Vlaamse beweging tot ‘folklore’: “De enige
bijdrage die ze nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan.” Zijn
jullie ‘folkloristen’?
Dat was een zeer ongelukkige uitspraak. Die is De
Wever ook niet in dank afgenomen door zijn eigen
middenkaders en aan de basis. De N-VA is, net zoals
het Vlaams Belang, ontstaan uit de Vlaamse beweging. Heel wat kaderleden komen uit die Vlaamse
beweging, dat was hun leerschool. Ik denk dat hij dat
gezegd heeft in een euforische bui. Als een speler het
hele schaakbord stilaan voor zich alleen krijgt, gaat
die misschien denken dat wij in de weg lopen, dat wij
niet meer nodig zijn of dat wij stokken in de wielen
kunnen steken. In die context kan ik het enigszins begrijpen. Maar verstandig was die uitspraak zeker niet.

De VVB is
bruggenbouwer en
waakhond.”

mensen duidelijk maken dat een keuze voor Vlaanderen ook de beste keuze is voor zichzelf, voor hun
eigen toekomst, voor hun kinderen en kleinkinderen.
Dat is de taak van de V-partijen, maar ook van de
Vlaamse beweging.
Zit de VVB (niet) gevangen of gekneld tussen ‘minimalisten’ en ‘maximalisten’, tussen de pragmatische vleugel die kiest voor de participatiestrategie
en de radicale vleugel die resoluut de kaart van de
onafhankelijkheid trekt?
Je hebt wel verschillende strekkingen binnen de VVB,
maar ons standpunt is heel duidelijk. Wij hebben in
1993 ons congres gehouden waar wij hebben gekozen
voor Vlaamse onafhankelijkheid, niet meer of niet
minder. Wij willen weg uit dat Belgische verband.
Wij zijn daarin altijd zeer duidelijk geweest en dat
zijn we nog. Wij zijn een onafhankelijkheidsbeweging! Iedereen die ons kent, weet waar wij voor staan.
Als je het hebt over ‘minimalisten’ en ‘maximalisten’,
staan wij zeker aan de kant van de maximalisten.

In Schotland, maar zeker in Catalonië wordt het
streven naar onafhankelijkheid gedragen door een
echte brede volksbeweging. In Vlaanderen nog altijd niet.
Zij hebben het voordeel van de ‘underdog’. Schotland heeft jarenlang (800 jaar) geleden onder het
Britse juk. En Catalonië lag onder de Spaanse plak,
heeft geleden onder het Franco-regime. Zij moeten
opboksen tegen een grote staat. Dat is de sympathieke strijd van David tegen Goliath. Dat hebben
wij in Vlaanderen niet meegemaakt. Wij hebben het
altijd relatief goed gehad. De Belgische constructie en
de B-partijen houden mekaar ook in leven omwille
van de macht. Plus de Vlaming is katholiek. De slogan van CD&V ‘lekker gezellig in het midden’, dat
is eigenlijk ook wat de Vlaming drijft. ‘We hebben
het niet slecht, we gaan onszelf toch niet in politieke
avonturen storten... Laat het maar zoals het is.’

Wat is uw eerste reactie op de verkiezingsuitslagen?
Tja, onze eerste vaststelling is dat de V-partijen niet
versterkt uit de verkiezingen komen. Helaas. Hun gezamenlijk stemmenaantal zakt. En dat is geen goed
nieuws. De N-VA heeft het Vlaams Belang bijna
leeggezogen, maar het zou beter geweest zijn als ze
hun winst bij de B-partijen hadden gehaald. Nu kunnen we alleen maar hopen op een blokkering van de
16
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nen dat gedwongen huwelijk dat België heet, zijn wij
de enige kostwinner. Dat krijg je toch niet meer aan
de straat verkocht. Wij zijn als Vlamingen gewend
geraakt om altijd maar te betalen, maar als het er op
aankomt, spuwen ze in ons gezicht. Hoelang gaan
we dat nog verdragen?

Belgische instellingen. Maddens heeft dat ook al
voorspeld.
Vlaanderen komt niet versterkt uit de stembus.
De B-partijen gaan vooruit…
Jammer genoeg wel. Dat komt ook omdat het principe van ‘one man, one vote’ niet opgaat in België.
Een Vlaamse zetel kost nog altijd veel meer stemmen
dan een Waalse. De democratie draait hier vierkant.
Dat klagen we nu ook aan met symbolische acties.

Er is veel onduidelijkheid over dat confederalisme. Voor sommigen is het een omweg naar onafhankelijkheid, volgens anderen zou confederalisme wel eens het eindstation kunnen zijn. Is dat
ook de visie van de VVB?

Welke boodschap hebt u voor de leiders van de
N-VA en het Vlaams Belang?

Wij hebben de knopen doorgehakt. Confederalisme
is voor ons niet genoeg. Het is geen oplossing en het
is ook niet haalbaar. Onafhankelijkheid is het einddoel. Je moet duidelijkheid scheppen voor de kiezers
en de Vlamingen: kijk, dat is wat ons te wachten
staat, dat is wat we u kunnen bieden. Dat is ook
onze boodschap aan de N-VA. Als je op een gegeven
moment zoveel macht en zoveel kiezers krijgt, moet
je daar ook wat mee doen. Dan moet je die kiezers
‘opleiden’ en meetrekken. Dan moet je klare wijn
durven schenken.

Als culturele en neutrale organisatie kunnen we ons
eigenlijk niet inlaten met politieke standpunten of
de strategie van politieke partijen. Ik zie dat het
Vlaams Belang zware kloppen heeft gekregen en ik
vermoed dat de partij wel een intern onderzoek zal
voeren naar wat er is fout gelopen in de communicatie en strategie. Ik hoop wel dat het Vlaams Belang
sterk genoeg blijft staan om oppositie te voeren de
komende jaren. Het zal nodig zijn. De N-VA draagt
nu natuurlijk een zeer zware verantwoordelijkheid.
Ze moeten goed beseffen dat ze niet te veel water bij
de wijn mogen doen. Het Vlaams Belang en de VVB
zullen dus - elk op hun manier en op hun terrein hun rol van waakhond moeten spelen.

Misschien moeten we dan toch een voorbeeld nemen aan die ‘kleintjes’, aan Schotten en Catalanen?
Waarom niet? We moeten onze complexen afschudden. We moeten met de Vlaamse beweging de boer
op en overal verkondigen tot wat voor toestanden
België leidt. Hoe komt het dat je minder geld hebt
op je bankrekening? Hoe komt het dat die wachtlijsten niet weggewerkt raken? Daarom! Onze communicatie moet duidelijk en concreter. Wat hebben
wij te winnen bij Vlaamse onafhankelijkheid en wat
kost het voortbestaan van België ons allemaal? Dáár
gaat het over. Nee, we zijn er nog niet, maar Vlaamse
onafhankelijkheid is geen taboe meer. Het is een politieke optie geworden. En dat is al heel wat.

Als België straks een (centrumrechtse) herstelregering krijgt, zijn confederalisme of onafhankelijkheid wel erg ver weg.
Ja, ze spreken wel van een zeer korte sociaaleconomische herstelregering. Maar je kan op korte termijn
geen sociaaleconomisch herstelplan opstellen. Je
hebt dan minstens twee legislaturen nodig. Dus dat
zal faliekant aflopen. We zien ook dat de tegenstellingen bij de verkiezingen nóg scherper zijn geworden. Het geld zit niet ‘in de pocket van Mohammed’.
Het zit in ónze ‘pocket’ en de Franstaligen willen het
hebben! Dat is puur consumptiefederalisme. Hoelang gaat de Vlaming dat nog blijven pikken? Bin-

Opgetekend door Ludo Leen

BIO
BART DE VALCK
Geboren in Aalst op 8 oktober 1965
Werkt als kleuterleider
Werd in 1989 actieleider en in 1994
woordvoerder van het Taal Aktie Komité
Was van 2004 tot 2013 provinciaal voorzitter van
VVB Vlaams-Brabant
Is sinds 2013 nationaal VVB-voorzitter
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Slotmeeting Antwerpen
Meer dan 1000 leden en sympathisanten waren onder een stralende zon afgezakt naar Antwerpen voor het slotcongres van het
Vlaams Belang.
Dat de partij aan boord ging van
een mooi schip, was volgens Marijke Dillen, die de aanwezigen verwelkomde, geen toeval. “Dit schip
staat symbool voor de politieke
ijsbreker die wij waren, die wij
zijn en wij ook altijd zullen blijven!” Dillen beklemtoonde dat het
Vlaams Belang nodig was, nodig is
en ook nodig zal blijven. “Want,
wij zijn een partij die trouw aan
haar principes was, trouw is en
ook altijd trouw zal blijven.”

GPS
Filip Dewinter riep de kiezers die
het beu zijn op hun middenvinger
op te steken naar de politiek en
Vlaams Belang te stemmen. Hij
vergeleek de partij met een navigatietoestel. “Wanneer het over
immigratie, multikul en islam
gaat. Wanneer het over veiligheid,

criminaliteit en justitie gaat. Wanneer het over Vlaamse onafhankelijkheid en zelfstandigheid gaat,
dan wijst het Vlaams Belang de
weg. Wij moeten de GPS van de
Vlaamse politiek zijn en blijven.”

WIJ EN WIJ ALLEEN
Een bijzonder scherpe Joris Van
Hauthem wees er in zijn toespraak
op dat het Vlaams Belang het thema
van de Vlaamse onafhankelijkheid
op de politieke agenda heeft gezet.
Het vreemdelingenthema (migratie, asiel, islamisering). Veiligheid.
En nu ook Europa. Al die thema’s
staan nu op de agenda. “Dat hebben wij gedaan. Dat hebben alleen
wij gedaan en dat hebben we alleen
gedaan.” Van Hauthem kreeg een
onbehaaglijk déjà-VU-gevoel bij
het bochtenwerk van de N-VA en
riep de Vlaamsgezinde kiezers dan
ook op om goed na te denken.
Want “de stem van het radicale
Vlaams-nationalisme moet ook
na 25 mei blijven weerklinken in
de verschillende parlementen” om
de “waakhond te kunnen spelen.”

“HET
VLAAMS BELANG
IS EEN UNIEKE
EN ONVERVANGBARE PARTIJ EN
IK ROEP DE
VLAMINGEN OP
OM ZE
TE KOESTEREN.
HET VUUR AAN
DE SCHENEN
Jongerenvoorzitter Tom Van Grieken oogstte warm applaus en bewees dat de nieuwe Vlaams Belanggeneratie klaar staat om de fakkel
over te nemen. Hij bracht hulde
aan de ervaren coaches en aan “de
échte helden” van deze verkiezingen. Niet de door de media tot tvsterren opgeblazen politici, maar
de kiezers en militanten die de
partij zijn trouw gebleven ondanks
leugens en mediaboycot. “Niets zal
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ons tegenhouden. Geen gedachtepolitie, geen rode staatszenders,
geen systeemkranten, geen valse
profeten, geen misleidende peilingen.” Van Grieken pakte uit met
een belofte. “Wij jongeren gaan
het Belgische systeem vurig bekampen. Ik beloof u dat we aan de
boom van postjes, corruptie en politieke correctheid gaan schudden
als nooit tevoren. Wij zullen niet
rusten tot België barst!”

GEEN REGERING MAAR
LAND ZONDER PS
Gerolf Annemans kreeg het laatste woord op het slotcongres. De
voorzitter maakte brandhout van
de peilingen en de stemmingmakerijen en riep de Vlaamse kiezer
op om tegen de journalisten en de
peilingen te stemmen: “Bezorg ze
straks allemaal kiespijn!” Annemans richtte zich ook in het bij-

zonder tot de politie, brandweer,
veiligheidsagenten en immigratieambtenaren. “Veiligheidsmensen
en hulpverleners weten dat het
Vlaams Belang aan hun kant staat.
Veiligheidsmensen weten waarom.
Op ons kan u rekenen!” De tijd
is rijp, stelde Gerolf Annemans:
“Wat we nodig hebben is geen regering zonder PS, maar een land
zonder PS!” Het Vlaams Belang
is de partij van het onafhankelijke
Vlaanderen, vrij van Belgische en
EU-voogdij, de partij van minder
immigratie en meer veiligheid.

CONSEQUENT EN
PRINCIPIEEL
Nadat politicoloog Carl Devos in
Terzake 14 reeds had gesteld dat
het Vlaams Belang het woord ‘consequent’ gerust mag claimen, wees
ook Gerolf Annemans op de principiële houding van onze partij.
“Het Vlaams Belang is een unieke
en onvervangbare partij en ik roep
de Vlamingen op om ze te koesteren. De kracht van een overtuiging
en de moed van een overtuiging is
zeldzaam in de middelmatigheid
van de Vlaamse politiek. Er moet
in Vlaanderen tenminste één partij
zijn die luidop spreekt waar anderen zwijgen.”
Klaas Slootmans
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Planckendael, Mechelen
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Rebellie tegen ‘Brussel’

© Europees Parlement 2014

De Europese verkiezingen draaiden uit op een rebellie tegen het
EU-establishment. Eén op vijf
parlementsleden in het nieuw samengestelde Europees Parlement
is EU-kritisch ingesteld.
Hoe men het ook draait of keert:
de Europese verkiezingen van 25
mei draaiden uit op een ferme oorvijg voor het zelfgenoegzame EUestablishment. Dat blijkt om te
beginnen uit het feit dat een massa
kiezers het - uit onverschilligheid

of onmacht - niet eens de moeite
achtte een stem uit te brengen.
Met een opkomst van amper 43,09
procent lag het enthousiasme voor
deze verkiezingen nagenoeg even
laag als vijf jaar geleden, toen met
een opkomst van 43 procent een
absoluut diepterecord werd gevestigd.
Daarnaast is er natuurlijk het feit
dat EU-kritische partijen in zowat
alle landen (forse) winst boekten.
Een overzicht.

FRANKRIJK
Een van de meest besproken verkiezingsresultaten was zonder twijfel dat van het Franse Front National (FN). De partij die sinds het
aantreden van Marine Le Pen werk
maakte van een nieuwe aanpak,
stijl en strategie, zette op 25 mei
haar steile electorale klim verder en
werd met 25 procent van de stemmen (2009: 6,3) de grootste partij
van Frankrijk.

GROOT-BRITTANNIË

Geert Wilders
van de Nederlandse PVV

Matteo Salvini van de Italiaanse
Lega Nord

In Groot-Brittannië zorgde de
United Kingdom Independence
Party (UKIP) voor een politieke
aardbeving. De partij van Europarlementslid Nigel Farage wist
zo’n 30 procent van de Britse
kiezers te bekoren (2009: 16,1)
en boekte daarmee in alle opzichten een historische overwinning.
Het is immers meer dan honderd
jaar geleden dat bij een landelijke
verkiezing een andere partij dan
Labour of de Conservatieven de
grootste werd.
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SCANDINAVIË
Een resultaat dat in onze contreien
minder aandacht kreeg, maar minstens even spectaculair is, is dat van
de Deense Volkspartij (DF). De
partij die bekend staat voor haar
rol in de verstrakking van het immigratiebeleid en de verdediging
van de Deense verzorgingsstaat,
groeide met liefst 26,6 procent van
de stemmen (2009: 14,8) uit tot de
eerste van het land en wist meteen
haar zetelaantal tot 4 te verdub-

Marine Le Pen van het Franse
Front National
belen. De Zweden Democraten
(SD), die goede banden onderhouden met de DF, veroverden 9,7
procent van de stemmen (twee zetels). Dat is bijna een verdubbeling
tegenover de parlementsverkiezingen van 2010, toen de partij met
5,7 procent haar eerste electorale
doorbraak beleefde. Nog in Scandinavië klokten de ‘Ware Finnen’
af op 12,9 procent, goed voor een
extra zetel (totaal: 2) in het Europees Parlement.

OOSTENRIJK EN
DUITSLAND
In Oostenrijk stootte de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) door
naar de 20 procent-grens (2009:

12,7). Daarmee herbevestigt de
partij zich als derde politieke formatie van de Alpenrepubliek en
verdubbelt ze haar aantal Europese
parlementszetels van twee naar
vier. In Duitsland behaalde de Alternative für Deutschland (AfD) 7
procent van de stemmen. Met eenzelfde aantal zetels doet de partij
die nog maar een jaar geleden boven de doopvont werd gehouden
en bij de Bondsdagverkiezingen
eind vorig jaar nipt de kiesdrempel
miste, voor het eerst haar intrede in

zich uit voor een grondige hervorming van de EU en de terugkeer
van bepaalde bevoegdheden naar
de lidstaten, terwijl anderen - zoals
de PVV en UKIP - ervoor pleiten
dat hun land uit de Unie stapt.
Op sociaaleconomisch gebied stellen partijen zoals UKIP en de AfD
zich dan weer liberaler op dan de
meeste andere EU-kritische partijen. Ondanks deze verschillen
houden voornoemde partijen er op
een aantal belangrijke domeinen
gemeenschappelijke opvattingen op

Heinz-Christian Strache en Harald Vlimsky van de Oostenrijkse
FPÖ
het Europees Parlement.

NEDERLAND EN ITALIË
De Nederlandse kiezers stemden
vier vertegenwoordigers van de
Partij voor de Vrijheid (13,4 procent) in het Europees Parlement.
De Lega Nord, bekend voor haar
pleidooi voor meer autonomie
voor het noorden van Italië, is met
6,2 procent goed voor vijf zetels.

EUROPESE FRACTIE?
Tussen al deze partijen bestaan zowel programmatorisch als op het
vlak van ideologische achtergrond
en structuur heel wat verschillen.
Zo bijvoorbeeld spreken sommigen

na. Dat geldt in het bijzonder wanneer het gaat om het behoud van de
identiteit van de Europese volkeren,
de afwijzing van de massa-immigratie, en het verzet tegen de concentratie van (nog) meer macht en geld
op EU-niveau en de (verdere) evolutie naar een Europese superstaat.
Verenigd rond deze gemeenschappelijke benadering, besloten het
Vlaams Belang, het FN, de FPÖ, de
PVV en de Lega Nord onmiddellijk na de verkiezingen de krachten
te bundelen. Daarmee werd de basis
gelegd voor een Europese politieke
fractie met andere, gelijkgezinde partijen. Voor Europa, tegen deze EU.
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!
Schilder- en
decoratiewerken
Petra
Zelfwerkend patroon
Vrijblijvende oﬀerte
Alle schilderwerken binnen en buiten.
Renoveren en schilderen van oude
eiken keukens en meubels.

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

Gsm: 0499/75 85 43
Na 18u: 03/663 70 27
defeyter.jongenelen@gmail.com
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KoninKlijKe Kommer en Kwel
Door Nerdom
Ja, hij had er van genoten..., van het bezoek dat de burgemeester van Antwerpen zonet aan hem had gebracht na de
verkiezingen. Hij had hem met lood in de schoenen zien arriveren ten paleize en met nog zwaarder lood zien vertrekken. Een vreemde kerel vond hij hem. Geen gewone Vlaming, zoals hij er zoveel kende uit de rode, blauwe en gele
politieke families.
De burgemeester was niet eens blij en trok enkel zijn rechter bovenlip op toen hij de man feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning en hem bedankte dat hij het Vlaams Belang en niet de traditionele partijen een opdoﬀer had
verkocht. Want nu konden de traditionele partijen toch samen regeren en aan Vlaamse kant hebben ze voortaan zelfs
een meerderheid?! Wat is dan het probleem, vroeg de nieuwe koning zich in alle ernst af. De man uit Antwerpen die
tijdens tv-optredens altijd wel een kwinkslag of een één-lijner kwijt wil, was niet veel van zeggen en voelde zich duidelijk onwennig in het paleis. Hij had er overigens ook niet meteen een pasklaar antwoord op. Hij dremmelde wat
rond en maakte zich haastig uit de voeten, goed wetende dat ook zijn achterban niet erg houdt van ‘rendez-vous-kes’
bij de Coburgers.
De nieuwe koning gaf hem meteen de opdracht om te informeren naar de mogelijkheden voor een nieuwe Belgische
regering. Hoezeer de burgemeester ook aandrong dat hij eerst met de Vlamingen een regering wilde vormen, het kon de
koning geen moer schelen. Eerst aan het werk voor België, vond hij. En zo geschiedde. De burgemeester kon niet anders
dan zich schikken. Vertwijfeld droop hij af.
De nieuwe koning zag het helemaal zitten om zich te moeien in de vorming van een nieuwe regering. Voor hem is het
overigens allemaal klaar en duidelijk dat hij en hij alleen de ultieme redder des vaderlands is en zal zijn. En meteen
gingen zijn gedachten naar de wereldbeker voetbal, waar ‘de belgitude’ alom zal aanwezig zijn, alleen al door het
eentalig Franse lied dat de Belgische troepen zal vergezellen en zijn aanwezigheid in de tribunes. Met tricolore sjaals en
vlaggen. Schone tijden breken aan, zo vindt hij met een brede glimlach. Als de burgemeester van Antwerpen buitenspel
zal zijn gezet, is de match gewonnen.
Met een fristi in de hand riep hij dan ook redelijk ongecontroleerd ‘Vive la Belgique!’ doorheen zijn hoge kantoor.
Waarop de kabinetschef zich haastig aanmeldde met de vraag of er iets scheelde. “Neen, neen,” zei de vorst, “we gaan
winnen. Na de verkiezingen, nu de wereldbeker.” En luid zong hij: “We are the champignons euh… the champions!” Zijn dag kon niet
meer stuk.
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ZWEEDSE PUZZEL

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

oplossing vorige maand:
TOTEMPAAL

stuur uw oplossing
voor 5 augustus
met vermelding van
naam en adres
naar

vlaams belang-redactie
• madouplein 8 bus 9 •
1210 brussel oF
puZZel@vlaamsbelang.org
WINNAARS
VORIGE MAAND:
Dirk Devoldere, Kortrijk
Joris Driessens, Tisselt
Patrick Valcke, Menen
Miranda Vander Zwalmen,
Everbeek
Raf de Smet, Zottegem
1

2

3

4

5

6

7

8

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

VUL IN EN WIN.

9
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Kalender

Activiteiten voor het septembernummer dienen via uw
regiosecretariaat doorgegeven te worden voor 5 augustus

VRIJDAG 28 JUNI
DUFFEL. Afdelingsetentje in taverne
De Warande, Kapelstr. Inl.: Francis Loos,
0468/25.93.28.

J. Deckmyn en B. Bonte in Kantine
Standaard Muide, Galvestonstr. 37 om
11u. Org.: VB Koepel Gent. Inl.: J.
Deckmyn, 0476/26.97.38.

ZONDAG 29 JUNI
LOVENDEGEM. Eetfestijn in Parochiaal Centrum, Kasteeldreef 75 van
11.30 tot 16u. Org.: VB LovendegemVinderhoute. Inl.: Geert Neirynck,
0475/55.67.88.

LEOPOLDSBURG. Barbecue in parochiezaal Heppen, Beringsestwg. 15 van
14 tot 20u. Org.: VB Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Luc Coninx, 011/34.65.82.

ZATERDAG 5 JULI
LIER. Braai aan visput Moed en Geduld, Aarschotsestwg. Org.: VB LierKoningshooikt. Inl.: Olivier Peeters,
0485/16.26.15.
GENT. Leden- en militantenfeest met

VRIJDAG 11 JULI
ANTWERPEN. 11 juliviering met
Johan Velghe, voorzitter Priester Daensfonds op het H. Conscienceplein, van
14 tot 18u. Org.: Gulden Sinjoren. Inl.:
www.guldensinjoren.org, 03/216.92.13.
ZATERDAG 12 JULI
DILBEEK. 11 juli braai in JC Castel-

hof, Molenstr. 102, Sint-Martens-Bodegem van 11.30 tot 20u. Inl.: Dieter Van
Lierde, 0485/69.31.66.
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
HOBOKEN. Tuinfeest in café Nello’s,
Kioskplaats 32 om 14u. Inl.: Machteld
Fitters, 0471/18.77.59.
ZATERDAG 13 SEPTEMBER
LENNIK. Mossel- en stoofvleesfestijn
in sporthal Jo Baetens, Algoetstr. 77 van
11.30 tot 21u. Inl.: Filip Rooselaers,
0476/92.81.84.
VRIJDAG 26 SEPTEMBER
NIJLEN. Mosselfeest in Gemeenschapshuis ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Kessel. Inl.:
Ingrid Van Wunsel, 0495/61.46.62.

De redactie wenst u ﬁjne vakantiedagen

2014

Ierland
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19 �.�.�. 27 ����
Inschrijven kan door het juiste
bedrag te storten op
rek. BE 16 7512 0169 5574
(BIC AXAB BE22)

met vermelding
“Zomeruniversiteit 2014”,
naam, voornaam en adres.
Werkenden: 345 euro;
werkzoekenden
en studenten: 295 euro.

ZOMERUNIVERSITEIT.VBJ.ORG
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