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Gerolf Annemans:  
“Ik geef de 
jongeren carte 
blanche”
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BreekIjzer
Dat het Schots onafhankelijkheidsreferen-
dum bij het Vlaams Belang met bijzondere 
aandacht werd gevolgd, zal u niet verbazen. 
Het recht van een volk om zijn lot in eigen 
handen te nemen - zonder bloedvergieten, 
oorlog of conflict - is het hoogtepunt van 
volksbetrokkenheid, het summum van direc-
te democratie. Als gemeenschap over je eigen 
grenzen, je eigen centen en je eigen toekomst 
kunnen kiezen is de essentie van volksnatio-
nalisme en net daarom ook de bestaansreden 
van onze partij.

We hadden natuurlijk liever gezien dat een 
meerderheid van de Schotten deze unieke 
kans had gegrepen. Doch, wie twee jaar ge-
leden had durven voorspellen dat 45 procent 
van de Schotten zich vandaag achter onaf-
hankelijkheid zou scharen, hij ware levens-
lang tot de dwangbuis veroordeeld. 

Met veel zin voor optimisme stuurde de 
Schotse premier en roerganger van de onaf-
hankelijkheidsbeweging, Alex Salmond na 
afloop van de volksraadpleging dan ook het 
volgende bericht de wereld in: “Let’s not dwell 
on the distance we’ve fallen short - let us dwell 
on the distance we have travelled.” Hiermee il-
lustreerde Salmond perfect hoezeer de onaf-
hankelijkheidsidee is gegroeid en gebloeid in 
de harten van steeds meer mensen. Op eigen 
benen staan, was niet langer een utopie maar 
een reëel scenario dat het publiek debat vol-
ledig beheerste. 

In die zin hebben Alex Salmond en de 
Schotten sowieso de strijd gewonnen. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft reeds aangege-
ven meer macht aan de Schotten te zullen 
afstaan. Onafhankelijkheid eisen als breek-
ijzerstrategie werpt duidelijk zijn vruchten 
af. Vlaamse ‘confederalisten’ kunnen er mis-
schien nog iets van leren. 

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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De fakkel 
doorgeven
Dit is op deze plaats een afscheid. Het was mij 

een eer uw partijvoorzitter te hebben mogen 
zijn. Het schip van de partij is zonder schip-

breuk doorheen een heel moeilijke periode ge-
raakt. De partij is echter sterk verkleind, al bestaat 

ze nog. Zoals ik op die droeve verkiezingsavond zei: we 
zijn te klein om gelukkig te zijn, maar we zijn groot genoeg 

om door te doen.
 

Want al ben ik bescheiden als het er op aan komt precies te kunnen zeg-
gen hoe het mis ging en hoe het verder moet, ik weet wel één ding met 
grote zekerheid. Een beginselvaste onafhankelijkheidspartij, een partij die 
de grondvoorwaarden van onze cultuur en onze beschaving wil verdedi-
gen: zo’n partij is nodig in Vlaanderen.
 
Het Vlaams Belang is ontstaan als repliek op de verwatering die het 
Vlaams-nationalisme onderging in de jaren ‘70 toen de Volksunie omwil-
le van de machtsdeelname systematisch linkser werd en de Vlaamse eisen 
overboord gooide. Het Vlaams Belang was een correctie in een tijd dat het 
nodig was om over de dingen te spreken omdat iedereen er over zweeg.
 
Helaas is het zwijgen nog altijd een hoofdkenmerk van de Vlaamse poli-
tiek. In een periode waarin in verschillende delen van Europa referenda 
over ‘onafhankelijkheid’ de aandacht vasthouden, in een periode waarin 
de zuidflank van onze Middellandse Zee steeds meer in de greep van een 
kalifaat komt, de sharia er bijna overal in de grondwetten staat, en waarin 
de zee zelf bedekt is met bootjes waarin tienduizenden (Noord)-Afrikanen 
naar ons op weg zijn, zijn wij de enigen die spreken in een politiek koor 
van zwijgenden dat binnen België doet alsof alles goed komt.
 
Een partij als de onze blijft dus nodig. Maar zoals ik bij mijn aantreden als 
voorzitter zegde en blijf zeggen en ook aan de partij toezegde: een nieuwe 
generatie Vlaams Belangers moet nu de aloude principes en waarden naar 
de nieuwe tijd brengen. Mijn generatie heeft die taak in grote dankbaar-
heid uit handen van Karel Dillen en de vorige generatie ontvangen. Wij 
geven de fakkel nu door.
 
Het is mij als afscheidnemend voorzitter dan ook een groot genoegen 
om te weten dat de partij alles behalve dood is, groot en gezond genoeg 
gebleven is om ze te kunnen verderzetten en dat de taak om de partij ver-
der te zetten met gerust gemoed kan overgedragen worden aan bekwame 
idealistische en energieke jonge mensen. Zij kunnen op mijn inzet en 
steun blijven rekenen.
 
Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid 
verdient.

Gerolf Annemans
voorzitter@vlaamsbelang.org
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EBOLA

Een recente studie toont aan dat 
het ebolavirus maar liefst 70 mil-
joen mensen in 15 (Afrikaanse) 
landen bedreigt. Om de versprei-
ding van het ebolavirus in ons land 
te vermijden stelde Filip Dewinter 
voor de grenzen voor personen uit 
landen zoals Guinea, Siërra Leone 
en Liberia te sluiten en de slacht-
offers ter plekke op te vangen. 
Een voorstel dat intussen 
bijval krijgt van het Insti-
tuut voor Tropische Ge-
neeskunde. “Zaventem 
mag niet de Europese 
toegangspoort voor 
Ebola worden,” aldus 
Dewinter, die daarover 
een brief stuurde aan 
uittredend Minister 
van Buitenlandse Zaken 
Didier Reynders (MR). 

‘MOEILIJKE 
SCHOOL’ 

David Degreef, een homoseksuele 
leraar die zou gaan lesgeven in het 
tweede leerjaar van een zogenaam-
de ‘moeilijke school’ in Brussel, 
werd stellig afgeraden op welke ma-
nier dan ook zijn geaardheid ken-

baar te maken. Volgens de school-
directie heerst er immers “een taboe 
rond homoseksualiteit”. Tijdens 
zijn sollicitatiegesprek kreeg De-
greef te horen: “Het zal niet mak-
kelijk worden. Veel armoede, geen 
kennis van het Nederlands, ...” 

Directeur-generaal van het open-
baar onderwijs van de stad Brussel, 
Charles Huygens, topvrouw van 
het Gemeenschapsonderwijs (GO) 
Raymonda Verdyck en Lieven 
Boeve van het katholiek onderwijs 
stelden dat voorzichtigheid op het 
vlak van persoonlijke zaken steeds 
is aangewezen. Als leraar op school 
niet te koop lopen met wat tot de 
privésfeer behoort, vinden wij de 
logica zelve en een kwestie van ge-
zond verstand en professionaliteit. 
Er was echter meer aan de hand, zo 
bleek: het betrof een concentratie-
school met vooral moslims en de 
schooldirectie is bang voor agres-
sieve reacties van familieleden van 
de jonge moslimleerlingen. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Barbara 
Bonte zal dan ook aan Hilde Cre-

vits, Vlaams minister van Onder-
wijs, meer uitleg vragen over deze 
kwestie.

VOORRANG VOOR 
ALLOCHTONEN

Ter gelegenheid van de opening van 
het nieuwe werkjaar van VOKA 

riep Vlaams minister-presi-
dent Geert Bourgeois (N-

VA) ondernemers op om 
meer allochtonen aan te 
werven. Hij wees daar-
bij op de hoge werk-
loosheidscijfers onder 
allochtonen, waarbij 
meteen ook het grote 
woord ‘discriminatie’ 

viel. Maar de Vlaamse 
werkgevers moeten niet 

met de vinger worden 
gewezen: de hoge werk-

loosheidscijfers onder alloch-
tonen zijn een onvermijdelijk 

gevolg van enerzijds het desastreuze 
Belgische immigratiebeleid en an-
derzijds het falende Vlaamse inte-
gratiebeleid. Als minister bevoegd 
voor integratie tijdens de vorige 
legislatuur, moet Geert Bourgeois 
dus de hand in eigen boezem ste-
ken. Het Vlaamse integratiebeleid 
zet de allochtoon te vaak neer als 
‘slachtoffer’, zonder te wijzen op 
de eigen verantwoordelijkheid. At-
titudeproblemen, een gebrek aan 
integratiebereidheid, onvoldoende 
inspanningen om onze taal te leren 
en religieus fanatisme, worden door 
de beleidsmakers nog steeds te vaak 
met de mantel der multiculturele 
liefde bedekt. Zo stelde onder meer 
voormalig procureur-generaal Li-
égeois in zijn mercuriale van 2011 
dat “het genot van uitkeringen tot 
een cultuurverschijnsel is verheven 
bij grote groepen migrantenpopu-
laties.”

ACTUA KORT

© NIAID 
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GENOCIDE OP 
CHRISTENEN

Eind september nam een Vlaams 
Belang-delegatie deel aan een de-
monstratie tegen christenvervol-
ging. Door de Islamitische Staat 
(IS) worden duizenden christe-
nen en andere ‘ongelovigen’ op de 
meest gruwelijke wijze afgeslacht. 
Ook slavenhandel en massa-ver-
krachtingen behoren tot de han-
delsmerken van IS. Het is overigens 
al langer bekend dat christenen de 
meest vervolgde groep ter wereld 
zijn, in hoofdzaak als gevolg van 
de islam(isering). Broeder Benoît 
Wailliez van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X stelde: “Binnen-
kort zullen er geen christenen meer 
zijn in het Midden-Oosten, terwijl 
ze er al 600 jaar voor de moslims 
waren. Het is ontoelaatbaar dat ze 
vervolgd, gedood, weggejaagd wor-
den uit Irak.” Niets doen is voor het 
Vlaams Belang dan ook geen optie. 
Naast onze parlementaire initiatie-
ven tot interventie steunen we ten 
volle acties om de hulpverlening, 
diplomatieke druk en het militair 
optreden in het Midden-Oosten 
op te voeren. Steden Tegen Islami-
sering organiseert op zaterdag 15 
november een colloquium over de 
islamitische christenvervolging, in 

het Vlaams Parlement te Brussel. 
Meer informatie vindt u op blad-
zijde 24.

UITKERINGEN VOOR 
SYRIËSTRIJDERS?

In hoeverre hebben de ouders van 
islamitische jongeren die Vlaande-
ren achter zich laten om zich aan 
te sluiten bij de terreurbeweging 
Islamitische Staat (IS) nog recht op 
kinderbijslag? Dat vroeg Vlaams 
volksvertegenwoordiger Barbara 
Bonte zich af en kondigde aan mi-
nister Vandeurzen hierover te on-
dervragen. Bonte wil onder andere 
weten hoeveel kinderbijslag er in 
totaal sinds 2010 werd uitbetaald 
aan ouders van Syrië-jihadisten, en 
of de minister bereid is die uitbe-
talingen stop te zetten. Daarnaast 
eist het Vlaams Belang de terugvor-
dering van sociale uitkeringen aan 
zogenaamde ‘Brusselse Syriëstrij-
ders’, waarvoor ook procureur-ge-
neraal Johan Delmulle pleitte. Het 
Vlaams belang diende hiertoe ook 
een interpellatieverzoek bij Colle-
gevoorzitter Charles Picqué van de 
Brusselse Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie. 

NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS IN HET 
FRANS

Op 1 september startten 25 scholen 
in Vlaanderen met het zogenaamde 
immersieonderwijs. Dat betekent 
dat niet-taalvakken zoals aardrijks-
kunde en biologie in een andere 
taal dan het Nederlands worden ge-
geven. Immersieonderwijs is slechts 
weggelegd voor leerlingen die goed 
studeren, thuis tweetalig zijn en/of 
prima worden ondersteund. Het is 
dus elitair en verdiept nog meer de 
kloof tussen sterke en zwakke leer-
lingen die meer leerzorg nodig heb-
ben. Daarnaast zijn er een aantal 
pedagogische mankementen. Hoe-
wel ze goed begaafd zijn, vragen 
de ‘immersieleerlingen’ veel meer 
leerzorg, ondersteuning en bege-
leiding om dezelfde leerstof in een 
andere taal te leren. Een stuk leer-
stof moet dan ook grondig worden 
vereenvoudigd om het voor anders-
talige leerlingen toegankelijk te ma-
ken. Dat leidt opnieuw tot verder 
kwaliteitsverlies, wat ook binnen 
de verschillende onderwijskoepels 
werd en wordt gevreesd. Bovendien 
staat het Nederlands taalniveau bij 
de Vlaamse scholieren reeds op een 
bedroevend niveau. Toch koos de 
Vlaamse regering er dus voor om 
een aantal vakken in een andere 
taal aan te leren. Reeds in het ver-
leden heeft het Vlaams Belang zich 
hiertegen, samen met heel wat leer-
krachten, verzet. Niet uit Vlaamse 
kneuterigheid, maar omdat het 
aanleren van onze standaardtaal de 
basis vormt tot het aanleren van 
andere talen, en bovendien de basis 
vormt tot vlotte integratie in onze 
gemeenschap.
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Gaat komende winter het licht uit? 

Nu drie grote kernreactoren Ti-
hange 2, Doel 3 en Doel 4 stil-
liggen - samen goed voor meer 
dan een kwart van de gemid-
delde stroomproductie - neemt 
de angst voor een stroomuitval 
tegen het einde van het jaar toe. 
Het ziet ernaar uit dat we de vol-
gende maanden massaal elektri-
citeit uit het buitenland zullen 
moeten invoeren, als die landen 
tenminste overschotten hebben 
en als ons hoogspanningsnet dat 
aankan. Het zal ons in elk geval 
veel geld kosten.

GEEN LANGETERMIJNVISIE

Een fatsoenlijk land zorgt zelf 
voor zijn elektriciteitsproductie, 
en daarin hebben onze opeenvol-
gende regeringen gefaald. De drei-
gende stroomuitval is dan ook het 
resultaat van hun non-beleid. Een 
deftig energieplan werd nooit uit-
gewerkt. 

Yera, een denktank die zich fo-
cust op energie, formuleert het als 
volgt: “Dat de bevoorradingszeker-
heid in het gedrang komt hebben we 
wederom te danken aan een falend 
energiebeleid met gebrek aan lange-
termijnvisie. Het verbod op nieuwe 

kerncentrales in combinatie met de 
nakende sluiting van de oudste cen-
trales had moeten leiden tot een golf 
van maatregelen om onze bevoor-
rading te garanderen na 2015. Dat 
de helft van onze nucleaire capaciteit 
eind 2014 stilligt en er zo goed als 
geen vangnet is, is beschamend.”

ENERGIEMIX

Het Vlaams Belang heeft er steeds 
voor gewaarschuwd dat de beslis-
sing tot kernuitstap te ondoor-
dacht is, omdat wij hierdoor veel 
afhankelijker zullen worden van 
onzekere fossiele brandstoffen (met 
dure C02-rijke productie) én van 
de invoer van peperdure kernener-
gie uit Frankrijk. Een afhankelijk-
heid die de bevoorradingszekerheid 
in het gedrang brengt, maar ook 
onze economische welstand. In het 
licht van duurzame, toekomstige 
investeringen hamert het bedrijfs-
leven al jarenlang op de noodzaak 
van een stabiel energieklimaat en 
een verzekerde productie. Door de 
tegenovergestelde weg in te slaan, 
jaagt men de grote bedrijven en de 
potentiële investeerders weg.

We hebben snel nood aan een 
gediversifieerde energiemix die 

toereikend en betrouwbaar is en 
de bevoorradingszekerheid kan 
garanderen. Geen enkele techno-
logie mag daarbij a priori worden 
uitgesloten. Kernenergie is niet dé 
oplossing van de energieproblema-
tiek, maar alle opties moeten ob-
jectief bekeken worden alvorens 
er beslissingen genomen worden. 
Iedereen weet dat wind- en zonne-
energie intermitterend en onvoor-
spelbaar is. Het Vlaams Belang 
blijft dan ook voorstander van 
een goede, gebalanceerde mix van 
energiebronnen, waarbij kernener-
gie voorlopig een dragende factor 
blijft. Wij pleiten voor een door-
dachte lange termijnstrategie zon-
der taboes.

BANANENREPUBLIEK

Allerlei noodoplossingen worden 
nu onderzocht om de winter door 
te komen. De ene nog onrealisti-
scher dan de andere. Het kosten-
plaatje wordt er niet bij vermeld.

Het Nationaal Crisiscentrum 
waarschuwt alvast voor grote pro-
blemen in alle gebieden zonder 
elektriciteit bij toepassing van het 
afschakelplan: centrale verwarming 
kan uitvallen in de losgekoppelde 
gebieden, net zoals de verkeers-
begeleiding op de wegen. Vaste 
telefoons en het internet zullen 
bijna overal onbeschikbaar zijn. 
Men waarschuwt zelfs voor over-
stromingen en het stilvallen van 
het treinverkeer... Energiespecia-
list André Jurres “hoopt dat het een 
zachte winter wordt of België wordt 
een bananenrepubliek”.

België is reeds een bananenrepu-
bliek. Elektriciteit in België is zoals 
de pensioenen: je kan er maar beter 
zelf voor zorgen.

Barbara Pas
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Onverdoofde slacht: “geen revolutie”
Op 1 juli 2014 is Vlaanderen 
bevoegd geworden voor Dieren-
welzijn, een gevolg van de zesde 
staatshervorming. Minister van 
Dierenwelzijn werd Ben Weyts, 
wiens partij N-VA de voorbije ja-
ren in het federaal parlement – net 
zoals het Vlaams Belang – vanuit 
de oppositie diverse voorstellen 
indiende om de onverdoofde ritu-
ele slacht uit ons land te bannen. 

Maar nu heeft N-VA het zelf voor 
het zeggen. We weten intussen ech-
ter allemaal wel welke wereld van 
verschil er is tussen de woorden van 
de N-VA als oppositiepartij en de 
daden van beleidspartij N-VA. Tien 
jaar beleidsdeelname van de partij in 
de Vlaamse regering levert een kar-
renvracht aan voorbeelden op. Maar 
kijk… Op 12 september stuurde 
Weyts een persbericht de wereld in 
waarin hij aankondigde dat vanaf 
volgend jaar geen onverdoofde 
slachtingen meer zouden mogen 
plaatsvinden op tijdelijke slachtvloe-
ren in Vlaanderen, want strijdig met 
Europese regelgeving. 

DE ‘EVOLUTIETHEORIE’ 
VAN WEYTS

Voor dierenvrienden is er echter 
weinig reden om te juichen. Weyts 
voegde er in zijn persbericht aan toe 
“als minister van Dierenwelzijn van-
zelfsprekend voorstander te zijn van 
een volledig verbod op onverdoofd 
slachten.” “Maar” – en nu komt 
het – “dat nu plots opleggen zal er 
helaas niet toe leiden dat er minder 
dieren onverdoofd geslacht worden, 
misschien net integendeel.”, liet de 
minister ook weten. “Het dierenwel-

zijn heeft in dit geval meer belang 
bij evolutie dan revolutie”, besloot 
hij zijn persbericht. Een verbod dat 
zou leiden tot een toename van het 
aantal onverdoofde slachtingen? 
Wie verzint dergelijke onzin? 

In één adem sust Weyts ook de 
slachtgrage moslims: “Ik bespreek 
met de moslimgemeenschap en de 
slachthuizen hoe we volgend jaar 
het Offerfeest organiseren zonder de 
tijdelijke slachtvloeren waar onver-
doofd geslacht wordt.” Duidelijk is 
nu reeds dat het credo “geen evolu-
tie, maar revolutie” uiteindelijk be-
tekent dat er dus ook met de N-VA 
in de Vlaamse regering de komende 
legislatuur niet alleen geen verbod 
zal komen op de onverdoofde slacht, 
maar dat de Vlaamse overheid zelfs 
nog zal blijven optreden als een 
soort van mede-organisator van de 
onverdoofde slachtingen. 

VERDER FACILITEREN

Van een merkwaardig toeval gespro-
ken: op 12 september – de dag van 
het perscommuniqué van Weyts – 
besliste het Antwerpse stadsbestuur 
de flinke som van 157.300 euro te 
besteden aan de organisatie van een 
tijdelijke slachtvloer in de Schelde-
stad. Ondertussen ligt het Antwerp-
se bestuursakkoord dat bepaalde dat 
“met de moslimgemeenschap de 
dialoog zou aangegaan worden ten-
einde te stoppen met het faciliteren 
van onverdoofd slachten op het is-
lamitisch Offerfeest en alternatieven 
uit te werken” al twee jaar achter 
ons... Maar ook voor het Offerfeest 
van 2015 blijkt het stadsbestuur zijn 
best te doen om elke moslim die 
zijn schaap onverdoofd wil slachten 

te helpen. In de pers verklaarde be-
voegd N-VA schepen Fons Ducha-
teau: “Ik wil op zoek gaan naar extra 
capaciteit in de slachthuizen”.

VLAAMS BELANG MET 88% 
VLAMINGEN PRO VERBOD

Voor het Vlaams Belang moet het 
maar eens duidelijk gesteld wor-
den: onverdoofde slachtingen zijn 
in strijd met onze normen inzake 
dierenwelzijn en horen hier niet 
thuis. De regelgeving die voor-
schrijft dat dieren enkel verdoofd 
mogen worden geslacht, moet dan 
ook onverkort gelden. Dat betekent 
concreet dat de uitzondering die tot 
op heden wordt gemaakt voor ritu-
ele slachtingen moet worden afge-
schaft. Het kan niet dat onze wetten 
worden aangepast aan de religieuze 
voorschriften van een godsdienstige 
minderheid. 

Inmiddels diende het Vlaams Be-
lang in het Vlaams Parlement een 
voorstel van decreet in dat de on-
verdoofde slacht verbiedt. Uit een 
peiling blijkt dat 9 Vlamingen op 10 
voorstander zijn van een verbod, zo-
als dit overigens nu reeds van kracht 
is in IJsland, Letland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. 
Terwijl een verbod perfect mogelijk 
is, verschuilt onze Vlaamse dieren-
welzijnsminister zich achter onzin 
om de onverdoofde slachtingen 
verder te faciliteren. We zullen naar 
aanleiding van de stemming over 
het Vlaams Belang-voorstel zien of 
de parlementsleden van zijn eigen 
partij het met hem eens zijn. 

Wim Van Osselaer 
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“Vlamingen, gedenk de Slag der 
Gulden Sporen”
Wie de media volgde, kon 
niet weten dat eind augus-
tus zo’n 5000 Vlamingen 
present tekenden op de 
dertiende IJzerwake ter 
herdenking van de gesneu-
velde Vlaamse soldaten in 
WOI. Naast het Vlaams-
nationaal Zangfeest is de 
Wake het enige massa-eve-
nement dat onomwonden 
pleit voor Vlaamse onaf-
hankelijkheid. 

“Vlamingen, gedenk de Slag der 
Gulden Sporen.” De legendarische 
woorden van Albert I om Vlaamse 
jongens destijds te overtuigen mee 
te strijden tegen de Duitse inval-
ler vormde de rode draad van de 
Wake. De zinsnede van de derde 
Belgische monarch smaakt 100 
jaar later nog steeds bijzonder zuur, 
gezien het Vlaamse appèl van des-
tijds er enkel in bestond Vlaams 
kanonnenvlees te verzamelen ‘pour 
la besoin de la cause’ - la cause 
Belge welteverstaan. Zo bleven de 
Vlaamse soldaten gedurende de 
hele oorlog tweederangsburgers, 
misprezen en geminacht door 
hun Franstalige oversten. Van enig 
rechtsherstel was geen sprake. De 
‘Vlaamse kwestie’ bestond officieel 
niet. 

ALLES IS COMMUNAUTAIR

In zijn toespraak wees IJzerwa-
kevoorzitter, Wim De Wit op de 
parallellen met 2014: “Ook nu 
worden de Vlamingen verzocht om 
alle communautaire verzuchtingen 
op te bergen en enkel oog te heb-
ben voor de ‘sociaaleconomische’ 
problemen. Maar Vlaanderen kan 
geen antwoord bieden op deze pro-
blemen zolang de beslissingsmacht 
over alle belangrijke dossiers Bel-
gisch blijft en zolang de miljarden-

transfers naar Wallonië niet stop-
pen. Wie een herstelbeleid voert 
zonder dat aan te pakken, versterkt 
België op de kap van Vlaanderen,” 
klonk het op de IJzervlakte. 

De Wit hekelde ook de slappe hou-
ding van de N-VA in de Vlaamse 
regering, die aankondigde geen 
enkele communautaire belofte te 
realiseren. En ook de ‘loyale uit-
voering’ van de zesde staatsher-
vorming werd aanzien als een on-
geziene woordbreuk, gezien deze 
staatsmisvorming een stap is naar 
de ultieme Belgische vergrende-
ling. “We hadden van een V-partij, 
zeker als leidende partij, meer ver-
wacht”, aldus De Wit. 

NOOIT MEER OORLOG

In de traditie van het IJzertesta-
ment besteedde De Wit ook ruim 
aandacht aan de aan de gang zijnde 
internationale conflicten. Onder 
de noemer ‘Nooit Meer Oorlog’ 
pleitte hij voor een vreedzame 
oplossing in Oekraïne en de Ga-
zastrook. “Wij roepen vanop deze 
IJzervlakte op om het wapenge-
weld te stoppen en tot een vreedza-
me dialoog te komen, vooral nu de 
burgerbevolking zo zwaar lijdt, en 
ook vele onschuldige slachtoffers 
in dit drama betrokken zijn.” Dat 
de oorzaak van het wapengeklet-

ter steevast de negatie van 
het zelfbeschikkingsrecht is, 
was ook de IJzerwakevoor-
zitter niet ontgaan. 

Uiteraard kon ook de gru-
wel die IS momenteel aan-
richt in het Midden-Oosten 
niet onbesproken blijven. 
De Wit: “Een kalifaat van 
radicale moslims in de 
vlakte van de Tigris en de 
Eufraat dat de maatschap-

pij wil ontwrichten door het be-
grip ‘God’ te misbruiken om op 
te roepen tot de meest uitzinnige 
gruweldaden, en dat de christenen 
van het Midden-Oosten en an-
dere religieuze minderheden zoals 
de Yezidi’s discrimineert, verjaagt, 
uitmoordt, is een misdaad tegen de 
mensheid”, luidde de boodschap. 

“NATIONALISME MAAKT 
RECHTSTAAT MOGELIJK”

Gastspreker op de weide was 
Thierry Baudet. De Nederlandse 
eurosceptische auteur en colum-
nist pleitte er onomwonden voor 
de ontmanteling van de Europese 
Unie. In zijn scherpe redevoering 
verwierp hij de gedachte dat nati-
onalisme tot oorlog zou leiden en 
Europese eenwording tot vrede. 
“Zowel fascisme als nazisme was 
expliciet op Europese eenwording 
gericht”, stelde hij. “Verre van een 
bron van oorlog is nationalisme 
de kracht die de democratische 
rechtstaat mogelijk maakt. Het 
Belgische voorbeeld illustreert bo-
vendien dat gebrek aan nationale 
eenheid het bestuur van een land 
net bemoeilijkt”, betoogde Baudet. 
Daarom: “Gun de Vlamingen een 
onafhankelijke staat. Ontbind Bel-
gië.”

Klaas Slootmans
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De Frontbeweging 
We worden dezer dagen om de 
oren geslagen met allerlei activi-
teiten omtrent het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog, nu hon-
derd jaar geleden. Een aspect dat 
daarbij, al dan niet moedwillig, 
vaak sterk onderbelicht blijft, is 
de rol die de Vlaamse Beweging 
in deze oorlog heeft gespeeld. 
Die is nochtans niet onbelang-
rijk geweest en heeft mee de 
grondslagen gelegd voor het stre-
ven naar de zelfstandigheid van 
Vlaanderen.

In de ontwikkeling van het Vlaams-
nationalisme, als georganiseerde 
politieke stroming die een plaats 
voor Vlaanderen in het politieke 
landschap opeist, heeft de Eerste 
Wereldoorlog een belangrijke rol 
gespeeld. Waren er voor deze oor-
log ongetwijfeld reeds individuele 
en zelfs al enkele georganiseerde 
sporen van Vlaams-nationalisme te 
bespeuren, dan zal het pas met en 
in de loop van de Eerste Wereld-
oorlog zijn dat het echt ontluikt 
en een hoge vlucht neemt. Con-
creet zijn er twee hoofdstromingen 
te onderscheiden. In het bezette 
land is er het activisme, dat van de 
Duitse bezetting en het Belgische 
machtsvacuüm gebruik maakt om 
Vlaanderen politiek op de kaart te 
zetten. Langs geallieerde zijde is er 
de Frontbeweging die in de schoot 
van het Belgisch leger actief is om 
iets gelijkaardigs te bereiken.

RIMPELLOOS

Bij het uitbreken van de oorlog 
begint het voor België nochtans al-
lemaal vrij rimpelloos. Zo goed als 
iedereen is uiterst verontwaardigd 
over de Duitse inval in België. Dat 
geldt ook voor de meest overtuigde 
Vlaamsgezinden. Voor hen komt 
daar nog bij dat koning Albert na 
de inval de Vlamingen oproept 
om de slag der Gulden Sporen te 
gedenken. Heel wat flaminganten 

melden zich dan ook vrijwillig aan 
in het Belgisch leger om het vader-
land te verdedigen. Zij zijn bereid 
hun vooroorlogse taaleisen, zoals 
een Nederlandstalige universiteit te 
Gent, even opzij te schuiven. Maar 
zij koesteren wel de verwachting 
dat deze na de oorlog verwezenlijkt 
zullen worden.

In het Belgisch leger moeten zij 
echter al snel vaststellen dat de 
Vlamingen er erg stiefmoederlijk 
worden behandeld. Het officieren-
kader is eentalig Frans, kijkt vaak 
neerbuigend neer op de Vlamingen 
en beveelt doorgaans in het Frans. 
In de militaire hospitalen wor-
den gewonden vaak in het Frans 
behandeld, gesneuvelden krijgen 
Franstalige grafzerken, enzovoort. 
Een bepaalde Franstalige Belgi-
sche pers is ook zeer giftig naar 
de Vlaamsgezinden toe. Wanneer 
eind 1914 het front gestabiliseerd 
wordt aan de IJzer, duiken daar-
over dan ook de eerste klachten 
op. Enkele Vlaamsgezinde politici 
trekken daarom aan de alarmbel 
bij de Belgische regering. Zij vra-
gen om maatregelen, zoals de toe-
passing van de taalwet in het leger 
en willen dat er aan de Vlamingen 
beloftes worden gedaan voor na 
de oorlog. De Belgische regering 
reageert echter nauwelijks en op 
het terrein verandert er niets. De 
Vlaamsgezinden krijgen dan ook 
stellig de indruk dat de regering de 
kant van de francofonie kiest.

BRAAF EN BESCHEIDEN

Uit de onvrede die hierover groeit 
bij de Vlaamsgezinde intellectuele 
soldaten ontstaan in de loop van 
1916 de eerste initiatieven. Die 
zijn vooralsnog al bij al zeer braaf 
en bescheiden. Om de verveling in 
de eentonige en afstompende loop-
gravenoorlog te bestrijden, richten 
zij studiekringen, bibliotheken, 
zangverenigingen en dergelijke 

meer op. Er is ook nood aan nieuws 
van thuis en aan contacten met 
streekgenoten en daartoe worden 
frontblaadjes uitgegeven. Om de 
Vlaamse gesneuvelden een waardig 
graf met een Vlaams grafopschrift 
te bezorgen, wordt Heldenhulde 
in het leven geroepen. Op die ma-
nier ontstaan verschillende kanalen 
waarlangs de Vlaamsgezinden met 
elkaar in contact kunnen komen. 
En zij zoeken – en krijgen – zo 
ook voeling met de gewone volks-
jongens waarmee ze aan het front 
staan. Zo krijgt de Frontbeweging 
stilaan gestalte als een gestructu-
reerde organisatie in de schoot van 
het leger. Vanzelfsprekend zijn de 
blijvende mistoestanden op taal-
gebied regelmatig onderwerp van 
discussie, waardoor de Frontbewe-
ging evolueert tot een organisatie 
die politieke eisen begint te formu-
leren aan het adres van de Belgi-
sche regering. Men wil dat de situ-
atie van de Vlamingen in het leger 
verbetert, maar men wil ook dat er 
concrete toezeggingen komen voor 
de toekomst van Vlaanderen.

COUP DE THÉÂTRE

In oktober 1916 grijpt er in het 
bezette land een coup de théâtre 
plaats. Met medewerking van de 
bezetter wordt in Gent een Neder-
landstalige universiteit geopend. 
Daarmee krijgen de Vlamingen in 
één klap wat het onwillige franco-
fone België jarenlang heeft tegen-
gehouden. De Belgische regering 
reageert hierop afwijzend en wei-
gert tegelijkertijd om ter zake be-
loftes te doen voor na de oorlog. 
Dat maakt voor iedereen die zien 
wil duidelijk dat er van officiële 
Belgische zijde eigenlijk niets te 
verwachten is voor wat het inwil-
ligen van de Vlaamse eisen betreft. 
Het is dan ook begrijpelijk dat in 
dergelijke omstandigheden het 
België, waarvoor de Vlamingen in 
augustus 1914 nog zo enthousiast 
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ten strijde trokken, nog nauwelijks 
krediet krijgt bij een groeiend deel 
van de Vlaamse soldaten. 

In plaats van tegemoetkoming 
krijgen de Vlamingen integendeel 
een repressiever optreden vanwege 
leger en regering. In oktober 1916 
wordt de censuur op de front-
blaadjes flink verscherpt. In febru-
ari 1917 worden alle verenigingen 
in het leger, dus ook de studiekrin-
gen, verboden. En tegelijkertijd 
zet de staatsveiligheid de 
jacht in op uitingen van 
Vlaamsgezindheid in het 
leger. 

IN DE CLANDESTI-
NITEIT

In dergelijke omstan-
digheden is de Front-
beweging genoopt om 
ondergronds te gaan, wat 
ze ook doet. Ze structu-
reert zich strakker, wordt 
geleid door een legerver-
gadering en heeft vertak-
kingen in alle divisies. 
Als dusdanig wordt zij 
een macht in het leger, 
een macht die ook poli-
tiek haar standpunten 
scherper stelt als reactie 
op de blijvende Belgische 
onwil en repressie ten 
aanzien van de Vlaams-
gezinden en hun eisen. 
Zij ontwikkelt zich in de 
loop van 1917 dan ook 
tot een zelfstandige po-
litieke beweging. Haar 
actiemiddelen zijn voor-
namelijk het ondergronds, maar 
ruim verspreiden van een aantal 
pamfletten, waaronder de ‘open 
brieven’. Tevens organiseert zij 
nachtelijke ‘vliegtochten’, waar-
bij muren en straten met slogans 
worden bekalkt. Haar boodschap-
pen hebben één ding gemeen: het 
formuleren van klachten tegen 

het Belgische regime en van ei-
sen, waaronder voortaan ook de 
eis voor zelfbestuur. De Belgische 
overheid reageert daarop nog re-
pressiever: het regent tuchtstraffen, 
overplaatsingen en zelfs veroorde-
lingen tot zware dwangarbeid in 
strafcompagnieën.

PREREVOLUTIONAIR

Deze gang van zaken creëert uitein-
delijk een prerevolutionair klimaat 

bij een deel van de Frontbeweging. 
Het leidt er onder meer toe dat 
enkele soldaten door de frontlinie 
worden gestuurd om contact op 
te nemen met het activisme in het 
bezette land. Bij een aantal ont-
staat ook de overtuiging dat na de 
oorlog de Frontbeweging als gewa-

pende macht moet worden ingezet 
om een aantal Vlaamse eisen door 
te drukken. Dat blijkt evenwel een 
flinke misrekening te zijn. Met het 
geallieerde eindoffensief van sep-
tember 1918 komen de fronten 
plots in beweging. Meteen verliest 
de Frontbeweging ingevolge de 
gebrekkige communicatiemoge-
lijkheden in belangrijke mate haar 
greep op haar achterban. 

Na de wapenstilstand heeft een 
harde kern weliswaar nog 
de intentie om de activis-
tische verwezenlijkingen 
en eisen, zoals de verne-
derlandste universiteit 
en zelfbestuur, gewapen-
derhand te verdedigen. 
Maar daar komt niets 
van in huis. Het land 
leeft in een bevrijdings-
roes. De bevolking baalt 
doorgaans van het acti-
visme. De frontsoldaten 
zijn na 4 jaren oorlog 
oorlogsmoe en willen 
naar huis. En een deel 
van de leiding van de 
Frontbeweging wil hele-
maal geen revolutionaire 
avonturen, maar kiest 
voor actie in het kader 
van het parlementair-de-
mocratische systeem. 

Daarmee loopt het avon-
tuur van de Frontbewe-
ging definitief op zijn 
einde. Zij heeft evenwel 
een generatie jonge Vla-
mingen ingeleid in de 
Vlaamse strijd, politieke 
eisen geformuleerd die 

voor de oorlog ondenkbaar of zeer 
marginaal waren, en mee de basis 
gelegd voor de Vlaams-nationale 
politieke strijd van na de oorlog. 
België, hoewel erg taai en weerbar-
stig, zal het geweten hebben.

Peter Lemmens
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De IS-lam als bron van geweld
De gruwelijke beelden van IS 
choqueren de wereld. Dat België 
intussen verhoudingsgewijs het 
meest jihadstrijders levert, doet 
dat nog meer.

In tegenstelling tot u en ik blijken 
de massa-executies en onthoofdin-
gen van IS geen afkeer te veroor-
zaken op moslimjongeren in dit 
land. Integendeel: de jongste we-
ken zien de veiligheidsdiensten een 
opvallende stijging van het aantal 
jongeren dat uit België vertrekt om 
te gaan vechten aan de zijde van 
IS. Meer zelfs, uit cijfers van het 
International Centre for the Study of 
Radicalization aan het King’s Col-
lege van Londen blijkt dat België 
bovenaan het lijstje staat van IS-
vrijwilligers. “Belgium is actually 
way off the charts”, stelde de Britse 
academicus, gespecialiseerd in is-
lamradicalisme, Shiraz Maher in 
The Economist. Of: het percentage 
van België is veel hoger dan eender 
welk land. 

En in Nederland zijn er alarmeren-
de berichten. Daar wees een studie 
van het onderzoeksbureau Mo-
tivaction uit dat niet minder dan 
73 procent van de Marokkanen en 
Turken de strijders van IS helden 
vinden. Een hallucinant cijfer dat 
aangeeft hoe groot de verankering 
van het islamfundamentalisme in 
onze contreien is. 

DISCRIMINATIE ALS ALIBI

Ondanks de horrorberichten die 
ons dagelijks bereiken, blijven 
multiculturalisten steevast het 
licht van de zon ontkennen. Niet 
de islam maar het oorlogszuchtige 
Westen is volgens hen verantwoor-
delijk voor de aan de gang zijnde 
slachtpartijen. Wat vandaag ge-
beurt, is immers niets meer dan de 
logica van actie-reactie, klinkt het 
in koor. 

Zo ziet Vlaams Groen-fractieleider 
Elisabeth Meuleman in het succes 
van ‘Belgische’ IS-strijders vooral 
de gevolgen van jarenlange discri-
minatie van moslims. “Het gebrek 
aan kansen voor jongeren in onze 
samenleving in het algemeen liggen 
zonder twijfel mee aan de basis van 
veel onbehagen en radicalisering bij 
jongeren,” poneerde de ecologiste 
onlangs in De Morgen. Misschien 
kan mevrouw Meuleman eens na-
gaan of de (echt) gediscrimineerde 
Tibetanen in China ook overgaan 
tot onthoofdingen en massa-execu-
ties. 

Waar mevrouw Meuleman het 
bovendien over heeft, mag Joost 
weten. Gratis onderwijs, werkloos-
heidsuitkeringen, sociale huisves-
ting, kindergeld, leefloon, positieve 
discriminatie, enz. Stuk voor stuk 
zijn het faciliteiten die de moslim-
gemeenschap hier de afgelopen ja-
ren kreeg aangereikt. En stuk voor 
stuk bleken ze niet op te kunnen te-
gen de eeuwige klaagzang van links 
en diens electorale moslimaanhang.

ACADEMISCHE  
TEGENWIND

De strategie om de rol van de islam 
stelselmatig te minimaliseren krijgt 

ook tegenwind uit onverwachte 
hoek. In een brandbrief aan de 
Nederlandse regering schreeuwde 
‘Vluchtelingen Organisaties Ne-
derland’ (VON), een ngo die meer 
dan vierhonderd vluchtelingenor-
ganisaties overkoepelt, om de kop 
niet langer in het zand te steken. 
Het Westen moet volgens VON 
dringend af van het idee dat het 
jihadisme iets te maken heeft met 
‘uitsluitingsmechanisme op de 
arbeidsmarkt’. Letterlijk: “De im-
pliciete bewering dat jongeren hier 
gefrustreerd raken wegens uitsluiting 
en discriminatie en daarom ver-
trekken naar Syrië en Irak om daar 
vervolgens mee te doen aan massa-
verkrachtingen en –onthoofdingen 
heeft geen wetenschappelijke basis. 
Noch kan iemand met gezond ver-
stand deze bewering serieus nemen.” 
Dit soort beweringen mist niet alleen 
elke grond, maar voedt bovendien 
een soort agressief slachtofferschap.” 

In hun noodkreet onderlijnde de 
VON dat de oorzaak van dit blind 
geweld de islam is. “De misplaatste 
bescherming van de islamitische 
religie belemmert diepgaande ana-
lyse van de problematiek en daarmee 
echte oplossingen voor religieus extre-
misme”, aldus nog de VON.
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In een sterke column in De 
Morgen (13.09.2014) toon-
de ook Maarten Boudry, 
wetenschapsfilosoof aan de 
UGent haarfijn het verband 
aan tussen de islamitische 
ideologie en de aan de gang 
zijnde gruweldaden. “Op bij-
na elke pagina van de Koran, 
en ook in de Hadith, wordt 
opgeroepen tot haat tegen on-
gelovigen,” stelde de acade-
micus.

POLITIEK-CORRECT  
NEGATIONISME

Maar ook andere academici wei-
geren nog langer het islamtaboe te 
handhaven. In een opiniestuk in 
De Standaard (22.08.2014) maak-
te Patrick Loobuyck, hoofddocent 
religie aan de Universiteit Antwer-
pen, brandhout van de redenering 
dat discriminatie en niet de islam 
de oorzaak is van de IS-wreedhe-
den. Zo verwijst Loobuyck onder 

meer naar de zogenaamde ‘verzen 
van het zwaard’ in de Koran waarin 
wordt opgeroepen om te strijden 
tegen al diegenen die niet in Allah 
geloven of niet volgens diens regels 
leven.

In zijn betoog hekelt de academi-
cus het “politiek-correct negatio-
nisme” en wijst hij op de verant-
woordelijkheid van diegenen die 
steevast hun kop in het zand steken 
door de rol van de islam te mini-
maliseren, zoals Bart De Wever en 
zelfs president Obama recentelijk 

deden. Volgens Loobuyck 
moet men de islam immers 
maar een beetje kennen om 
te weten dat ze makkelijk in 
een totalitaire ideologie kan 
omgezet worden. “Dat in de 
huidige context verzwijgen is 
laf en inefficiënt. (..) Jongeren 
komen er vanzelf wel achter 
dat dit desinformatie is, en 
trekken dan al gauw de con-
clusie dat in het Westen een 
foute islam wordt beleden en 
ze voor de echte islam bij IS 

moeten zijn,” aldus de wetenschap-
per.

Dat de doorgeslagen politieke cor-
rectheid mede de oorzaak is van 
het toegenomen islamfundamen-
talisme en het piekend aandeel van 
‘Belgische’ jihadstrijders is een ver-
antwoordelijkheid die de multicul-
turele lobby met het schaamrood 
op de wangen op haar conto mag 
schrijven. 

Klaas Slootmans

VLAAMS BELANG STEUNT MILITAIRE INTERVENTIE TEGEN IS 

Het Vlaams Belang schaarde zich in de Kamer achter de resolutie tot militaire interventie tegen Islamitische 
Staat. 

Bij monde van Filip Dewinter pleitte het Vlaams Belang voor de maximale inzet van logistieke en militaire 
steun, ook zonder VN-mandaat. “Deze barbarij moet stoppen. Maar wij waarschuwen voor halfslachtig optre-
den. IS is geen geregeld leger. Met alleen luchtaanvallen dreigen we in een sukkelstraatje terecht te komen,” stelde 
Dewinter.

Voor het Vlaams Belang is naast Irak ook een militair optreden in het noorden van Syrië noodzakelijk. Filip 
Dewinter: “De gruwel van IS eindigt niet aan de landsgrenzen van Irak. Bovendien vormt de terreurgroep 
niet alleen een bedreiging voor Syrië en Irak, maar ook voor de hele Westerse wereld.” De aanslagen in het 
Joods museum in Brussel en in Anderlecht bewijzen volgens het Vlaams Belang-kamerlid hoezeer IS ook 
invloed heeft op onze binnenlandse veiligheid: “We moeten dit monster met alle mogelijke middelen en op 
zo kort mogelijke termijn bestrijden.”

Het Vlaams Belang is het voorstel om de huurlingenwet te activeren in de strijd tegen IS-strijders genegen, 
maar wijst erop dat ook het ontnemen van de nationaliteit primordiaal is als afschrikkingsmiddel. “De na-
tionaliteitswetgeving voorziet een procedure tot vervallenverklaring van de nationaliteit wanneer een persoon na 
de verkrijging van de nationaliteit ernstig tekort schiet aan zijn verplichtingen als Belgisch burger. Deze procedure 
kan worden opgestart via een rechtsvordering van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep. Wie zich dan nog 
aansluit bij IS tekent eigenlijk een permanent terugkeercontract,” aldus nog Dewinter.
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Brussel: al decennia draaischijf 
voor moslimextremisten

In Frankrijk sympathiseert 27% 
van alle jongeren tussen de 18 en 
24 jaar met de terroristen van IS. 
Trek dat door naar het percen-
tage islamitische jongeren in dat 
land, en we bekomen schrikba-
rende cijfers.. 

Voor België zijn er geen cijfers ge-
kend. Maar wat we wel weten, is 
dat zowat 400 “jongeren” vanuit 
dit land naar Syrië en Irak trok-
ken om er te gaan vechten met de 
meest fundamentalistische bendes 
van ISIS en Jabhat an-Nusra. Het 
leeuwendeel onder hen komt uit 
Brussel. Geronseld door bendes 
zoals Sharia4Belgium, maar ook 
in de talrijke extremistische mos-
keeën die Brussel kent. 

Onder hen onder meer een 13-ja-
rige uit Sint-Jans-Molenbeek waar-
van via de sociale media regelma-
tig foto’s in gevechtstenue en met 
oorlogswapen in de hand te zien 
zijn. Niet weinigen vragen zich af 
wat staat te gebeuren wanneer zo 
iemand morgen opnieuw in de 

straten van Brussel rondloopt. 

VAN ALGERIJE 
TOT 9/11

Het is niet de eerste keer dat Brus-
sel fungeert als draaischijf voor 
moslimfundamentalisten. In de 
jaren negentig zetten Algerijnse is-
lamisten vanuit Europa hun strijd 
tegen het regime van het land van 
herkomst verder. In Brussel waren 
groepen actief die gelieerd waren 
aan de Algerijnse “Groupe Islami-
que Combattant” en de “Groupe 
Salafiste pour la Prédication et le 
Combat”. Twee dagen voor de aan-
slagen in New York ‘9/11’ pleegde 
Abdessatar Dahmane - de man van 
de later berucht geworden Malika 
El Aroud - in Afghanistan een 
gelukte moordaanslag op de Af-
ghaanse oppositieleider Massoud. 
El Aroud zelf werd enkele jaren 
geleden veroordeeld voor het ron-
selen voor de jihad.

En dan is er natuurlijk nog de be-
ruchte Bassam Ayachi, gekend van 

zijn “Centre Islamique Belge”. Zijn 
zoon Ayachi junior, en zijn ‘part-
ner in crime’ Gendron. Ayachi ju-
nior, in Brussel bij verstek veroor-
deeld voor terrorisme, kreeg vorige 
zomer van niemand minder dan 
Brussels Sp.a-parlementslid Fouad 
Ahidar op Facebook nog wat va-
derlijk advies mee: “Pas goed op 
jezelf, beste Abderahman. Iemand 
moet het doen, maar let goed op. 
Onze gebeden zijn met jou!” Veel 
geholpen hebben ze niet: zowel 
Ayachi jr als Gendron genieten in-
tussen van hun 70 maagden in het 
paradijs.

Het is ondertussen best angstwek-
kend dat de mensonterende bar-
barij van IS kan rekenen op steeds 
meer sympathie van islamitische 
jongeren in Brussel. En dat diezelf-
de jihadisten, een pak ervaring ‘rij-
ker’, binnenkort weer in onze stra-
ten en wijken zullen rondlopen.

UITKERINGEN AFPAKKEN

In zijn toespraak ter gelegenheid 
van de opening van het gerechte-
lijke jaar, pleitte de Brusselse pro-
cureur-generaal ervoor de sociale 
uitkeringen voor Syriëstrijders te 
schrappen en terug te vorderen, en 
de extremistische vzw’s op te spo-
ren en op te doeken. Ook Vlaams 
Belang-fractievoorzitter Dominiek 
Lootens lanceerde in de Brusselse 
GGC een voorstel om er alles aan 
doen om de uitkeringen (zowel 
werkloosheids- als OCMW-uitke-
ringen en kindergeld) aan terroris-
tische moslimfundamentalisten uit 
Brussel stop te zetten en terug te 
vorderen. Het kan namelijk niet 
zijn dat deze criminelen nog lan-
ger worden ondersteund met ons 
belastinggeld!

Stijn Hiers
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Vrije baan voor crimineel toerisme
De gelegenheid maakt de dief. 
Aan deze oude volkswijsheid wor-
den heel wat Vlamingen vandaag 
meer herinnerd dan hen lief is. 

206 INBRAKEN PER DAG

Uit de nieuwste cijfers van de fede-
rale politie blijkt dat vorig jaar in 
dit land 660 inbrekersbendes actief 
waren die verantwoordelijk teken-
den voor liefst 75.000 geregistreer-
de feiten. Dat betekent concreet 
dat er om de zeven minuten ergens 

in dit land wordt ingebroken. Daar 
moet voor de volledigheid worden 
aan toegevoegd dat het reële aantal 
(pogingen tot) inbraak volgens de 
politie nog eens twintig tot dertig 
procent hoger ligt aangezien veel 
feiten gewoon niet meer worden 
aangegeven. 

In totaal telde de politie vorig jaar 
2.440 bendeleden, waarvan er 
ondertussen welgeteld 2.003 zijn 
geïdentificeerd. Daaruit blijkt dat 
het gros van inbrekers afkomstig is 
uit Oost-Europa. Eén derde komt 
uit Roemenië, op afstand gevolgd 
door andere Oost-Europese lan-
den. Ongeveer 11 procent heeft de 
Belgische nationaliteit. 

GROEIEND  
MARKTAANDEEL

Hoe men het ook draait of keert: 
feit is dat sinds de afschaffing van 

de grenscontroles met een groot 
aantal voormalige Oostbloklanden 
(eind 2007) het ‘marktaandeel’ van 
rondrekkende buitenlandse bendes 
stelselmatig is gegroeid. Experts 
bestempelden België eerder al als 
een paradijs voor buitenlandse in-
brekersbendes en gaan ervan uit 
dat hun activiteit nog zal toene-
men, nu de EU sinds 1 januari haar 
grenzen ook verder heeft openge-
zet voor landen zoals Roemenië en 
Bulgarije. “Gelukszoekers zullen 
al snel ondervinden dat het toch 

niet zo simpel is om aan een goed-
betaalde job te geraken. Die groep 
wordt in geen tijd een visvijver 
voor het criminele circuit, dat zo 
makkelijk nieuwe leden kan re-
kruteren”, stelde veiligheidsexpert 
Brice De Ruyver begin dit jaar (in 
Het Laatste Nieuws, 24.01.2014). 
Hij voegde er in één adem aan toe 
dat de misdaad in Oost-Europa 
ondertussen is afgenomen en dat 
daar een logische verklaring voor 
bestaat. “Hun criminelen zitten 
hier” en “beschouwen België als 
één grote bollenwinkel waar ze ge-
woon hun hand moeten uitsteken 
en wat grabbelen.”

REMEDIES

De remedies die tegen de inbraak-
plaag naar voren worden gescho-
ven, zijn bekend en zijn diegene 
die het Vlaams Belang al vele jaren 
bepleit. Wil dit land zichzelf niet 

degraderen tot de Europese vrij-
haven voor het banditisme, moet 
aan de feitelijke straffeloosheid 
een einde komen. Straffen moeten 
daadwerkelijk worden uitgevoerd 
en buitenlandse criminelen dienen 
hun straf uit te zitten in hun land 
van herkomst. Dat zou niet alleen 
een aardige besparing opleveren, 
maar meteen ook een oplossing 
bieden voor het probleem van de 
overbevolking in onze gevangenis-
sen. Het vooruitzicht een gevange-
nisstraf te moeten uitzitten in hun 

thuisland zou bovendien een sterk 
ontradend effect hebben op poten-
tiële misdadigers.

GRENZEN

Tot slot moet eindelijk werk wor-
den gemaakt van de (her)invoering 
van gerichte grenscontroles. Het 
verdrag van Schengen - en de daar-
mee gepaard gaande openstelling 
van de Europese binnengrenzen - 
mag geen doel op zich zijn. Nog 
minder mag het een instrument 
zijn dat de georganiseerde crimina-
liteit in de meest letterlijke zin van 
het woord vrije baan geeft, zoals 
vandaag onmiskenbaar het geval 
is. Dit land kan en mag niet langer 
een zelfbedieningswinkel voor cri-
minele toeristen blijven.

Dirk De Smedt
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“Ik geef de jongeren carte blanche”
Onmiddellijk na de verkiezingen kondigde 
Gerolf Annemans nieuwe voorzittersverkie-
zingen aan. De generatiewissel was voorbe-
reid en de fakkel diende nu te worden doorge-

geven. Vlaams Belang-magazine strikte de 
uittredende Vlaams Belang-voorzitter 
om terug te blikken op twee jaar voor-
zitterschap en een blik te werpen op de 

toekomst van onze partij. 

U bent nu bijna twee jaar voorzitter van het 
Vlaams Belang. Hoe kijkt u terug op deze peri-
ode?

Ik ben aangetreden als voorzitter op een moment 
dat ik dat het meest nuttig en noodzakelijk achtte. 
De partij had nood aan een persoon die enerzijds 
de ervaring had om de moeder aller verkiezingen te 
trotseren en anderzijds een generatiewissel door te 
voeren. De partijraad zag in mij de juiste figuur om 
die taak aan mij toe te vertrouwen en ik heb mij ten 
volle van die taak gekweten, denk ik. 

U ziet zichzelf dus als een tussenpaus van het 
Vlaams Belang?

Neen, toch niet. Een tussenpaus is vooral een on-
zichtbaar figuur. Ik was eerder een crisismanager die 
het een en ander op punt moest zetten. Zowel finan-
cieel, communicatief, organisatorisch als op het vlak 
van lijstvorming heb ik een aantal zaken doorge-
voerd waardoor de volgende generatie met een pro-
pere lei kan beginnen. Men mag veel van me zeggen, 
maar ik durf te stellen dat ik daar in geslaagd ben. 

Bij uw aantreden stelde u dat het Vlaams Belang 
best wel wat minder grimmig en wat meer grappig 
mocht worden. Bent u geslaagd in die opdracht?

Als ik de kiezer mag geloven, en dat doe ik altijd, 
ben ik daar niet in geslaagd of heeft de kiezer het 
alvast niet opgemerkt. Ik ben er echter van overtuigd 
dat de nieuwe generatie die nu in onze parlementen 
zetelt zich dit imago beter zal aanmeten. Wat min-
der Robocop en wat meer Uilenspiegel mag hierbij 
gerust het nieuwe credo zijn. 
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ik niet wens te zijn is het wel de knorrige stiefvader 
die over de schouders meekijkt van de nieuwe Vlaams 
Belang-generatie. Net als Karel Dillen dat destijds bij 
ons deed, geef ik de jongeren carte blanche. Door 
hun leeftijd hebben zij per definitie een beter zicht 
op nieuwe samenlevingsontwikkelingen die wij als 
oude rotten over het hoofd zien. Voor de duidelijk-
heid: ik verdwijn niet. Indien nodig zal ik hen met 
raad en daad bijstaan, maar telkens vanuit een onder-
steunende en niet vanuit een dirigerende rol. Die tijd 
is nu definitief voorbij. 
 

De gangmakers van het cordon 
klopten zich na 25 mei op de 
borst door te poneren dat het 
cordon eindelijk begint te wer-
ken. Deelt u die analyse?

Hun bedoeling om ons electoraat 
uit te putten is inderdaad deels ge-
lukt. Maar belangrijker voor hen 
was dat zij door het cordon, on-
geacht het oordeel van de kiezer, 
aan de macht konden blijven en 
de Belgische stilstand handhaven 

uit puur eigenbelang. Niettegenstaande hebben wij, 
meer dan gelijk welk andere partij, gewogen op het 
beleid. Toen wij begin jaren ’90 de multiculturele sa-
menleving in vraag stelden, werden wij behandeld als 
te mijden racisten. Vandaag wordt deze analyse zelfs 
gemaakt door mensen als Yves Leterme. Die omslag 
in de geesten is een pluim die wij met recht en rede 
op onze hoed mogen steken. 

Maar is het doel dan niet bereikt?

Neen, hoewel de geesten zijn gerijpt blijven de im-
migratiepoorten in België wagenwijd openstaan. Er 
is tot op heden nog steeds geen immigratiepolitiek 
die naam waardig. Landen zoals Zwitserland of De-
nemarken staan op dat vlak een pak verder. Lidstaten 
van de EU moeten opnieuw de bevoegdheid krijgen 
om hun grenzen te controleren. Dat is een boodschap 
die enkel het Vlaams Belang verkondigt en dat moe-
ten we blijven doen. 

“ Onze partij 
klaarmaken 

voor de nieuwe 
tijden

“Ik geef de jongeren carte blanche”
De verkiezingen van 25 mei waren voor het Vlaams 
Belang niet goed. Worden er lessen getrokken uit 
de verkiezingsuitslag?

Het omgekeerde zou erg zijn. Wie na een zware ne-
derlaag overgaat tot de orde van de dag ontkent het 
licht van de zon. Daarom hebben we onmiddellijk na 
de verkiezingen onze ondervoorzitter Chris Janssens 
belast met het uitwerken van een uitgebreide analyse. 
De partijraad heeft intussen kennis genomen van dit 
document en zich er ten volle achter geschaard. De 
aanbevelingen die hierin worden gemaakt, zijn intern 
maar ik kan u met veel 
overtuiging zeggen dat zij 
onze partij klaarmaken 
voor de nieuwe tijden.  

Hoe hebt u deze uitslag 
persoonlijk verwerkt?

Ik heb op de verkiezings-
avond reeds gezegd dat 
het oordeel van de kiezer 
me diep heeft geraakt. 
Dat was ook echt zo. Dat 
uitblinkers als Joris Van Hauthem, Bart Laeremans, 
Hagen Goyvaerts of Peter Logghe niet werden her-
kozen is een enorm verlies. Maar ik heb intussen een 
dik vel gekweekt waardoor ik snel de rug kan rechten 
om weer door te gaan. Ik wist op de verkiezingsavond 
dat de verjongings- en vernieuwingsoperatie waaraan 
ik de afgelopen jaren hard had gewerkt nu moest aan-
vatten. En met Chris Janssens als aanvoerder in het 
Vlaams Parlement en Barbara Pas in de Kamer lijkt 
dat alvast gegarandeerd. Zij zijn de nieuwe gezichten 
van het Vlaams Belang van morgen.

Het Vlaams Belang heeft zich in het verleden steeds 
gekenmerkt als een kordate en principiële opposi-
tiepartij. Moet aan dat profiel worden gesleuteld?

Het Vlaams Belang is al jarenlang dé waakhond van 
de Belgische politiek. Wij waren en zijn de luis in de 
pels van de Belgische status-quo partijen. Maar het is 
niet aan mij om te oordelen of wij onszelf nu een an-
dere rol moeten gaan aanmeten. Als er één ding is dat 
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De Wever leeft momenteel in een ‘état de grâce’. Of 
dat zal blijven duren, is nog maar de vraag.

Hoe interpreteert u de strategie van de N-VA om 
haar confederaal programma overboord te gooien? 

De lokroep van de macht was blijkbaar te verleidelijk. 
Het is een wet van Meden en Perzen dat als de drang 
naar de macht de overhand krijgt op de drang naar de 
inhoud men op termijn altijd verliest. Men weet waar 
men begint maar niet waar men eindigt. Jammer ge-
noeg heeft de N-VA zich laten vangen, maar eigenlijk 
was dit te voorspellen. Die partij hanteerde vroeger 
een onafhankelijkheidsdiscours, later een confederaal 
discours en nu een Belgisch hersteldiscours. De ver-
velling was al een tijdje ingezet.

Krijgt Vlaanderen met de Zweedse coalitie niet wat 
het gevraagd heeft op 25 mei?

Ik weet niet of Vlaanderen aan het wachten was 
op een regering die gedomineerd zal worden door 
de MR. Vergeet niet dat die partij tot voor kort in 
kartel zat met het FDF. Communautair vrees ik dan 
ook het ergste. Maar ook economisch vrees ik dat de 
kiezer er bekaaid vanaf zal komen. Als ik zie wat de 
partijen beloofd hebben voor de verkiezingen inzake 
het opkrikken van het concurrentievermogen en het 
afbouwen van de loonkost en wat er vandaag wordt 
gecommuniceerd, dan zie ik alles behalve een omme-
keer. Die analyse wordt trouwens ook gemaakt door 
mensen als Karel Van Eetvelt van Unizo. 

U trekt nu richting Europees parlement. Dit is dus 
geen afscheid van de politiek?

Nee, van vaandelvlucht zal u mij niet kunnen verden-
ken. U zal zeker nog wat van mij horen, maar dan in 
een andere rol. Europees beleven we momenteel zeer 
boeiende tijden. Men wil stelselmatig evolueren naar 
een politieke unie waar de lidstaten herleid worden 
tot ‘quantités négligeables’ en de volkeren geen enkele 
zeggenschap meer hebben. Samen met onze collega’s 
van PVV, Front National, FPÖ en Lega Nord zullen 
wij ons hier met hand en tand tegen verzetten. 

U heeft het nu over immigratie, maar heeft het 
Vlaams Belang in de afgelopen jaren ook de 
Vlaamse onafhankelijkheid dichterbij gebracht? 

Wie Vlaanderen vandaag vergelijkt met dat van der-
tig jaar geleden, stelt vast dat Vlaanderen inderdaad 
meer autonomie heeft gekregen. Onze opeenvolgende 
overwinningen waren daar uiteraard niet vreemd aan. 
We hebben een eigen parlement met eigen bevoegd-
heden en eigen middelen, maar het fundamentele 
probleem is dat de prijs die we daar als Vlaanderen 
steeds voor moesten betalen zo buitenproportioneel 
was, dat de remedie erger was dan de kwaal. De zesde 
staatshervorming is daar een schoolvoorbeeld van. In 
ruil voor wat restbevoegdheden werden de facilitei-
tengemeenten electoraal verkocht aan Brussel en wer-
den de miljardensluizen richting Wallonië en Brussel 

nóg verder opengezet. De opeenvolgende staatsher-
vormingen hebben het Belgisch systeem ironisch 
genoeg versterkt en zij bewijzen eens te meer onze 
stelling dat we eenzijdige stappen richting onafhan-
kelijkheid zullen moeten zetten. Zoals u weet, heb ik 
daarover een blauwdruk geschreven waarin dit proces 
gedetailleerd wordt uitgewerkt. 

Over naar de federale regeringsvorming. Het ziet 
ernaar uit dat we eindelijk een regering krijgen 
zonder de PS. Dat is toch een natte droom voor 
het Vlaams Belang?

Maar dat is enkel een vormelijk gegeven. Ons gaat 
het om de inhoud en daar is op dit moment bitter 
weinig over bekend. Communautair heeft Bart De 
Wever de witte vlag gehesen door zelfs zijn confede-
raal programma, waar het voor de verkiezingen alle-
maal om te doen was, overboord te gooien. Dat had 
Hugo Schiltz destijds niet moeten proberen. Maar 

“ De omslag in de 
geesten is een pluim 

die wij op onze 
hoed mogen steken. 
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De aangekondigde Europese fractievorming lijkt 
mislukt. Is er nog kans dat er in de loop van de 
legislatuur witte rook verschijnt? 

Reken maar. Er zijn momenteel nog gesprekken be-
zig en het ziet ernaar uit dat er binnenkort witte rook 
verschijnt. We mogen ons echter niet overhaasten. 
Immers: meer dan bij gelijk welk andere fractie zul-
len nieuwe fractieleden onder de loep worden ge-
nomen om ons te kunnen schaden. Maar laat ons 
zeggen dat de toekomst wat dat betreft hoopvol is. 

Intussen schoof de partijraad Tom Van Grieken 
naar voor als kandidaat- voorzitter van het Vlaams 
Belang. Hebt u een wijze raad voor de volgende 
voorzitter van het Vlaams Belang?

Neen (kordaat). Laat de volgende voorzitter van het 
Vlaams Belang maar doen wat hij het beste voor de 
partij acht. Mijn enige hoop was dat het een jongere 
zou zijn omdat zij per definitie een betere voeling 
hebben met de tijdsgeest. Dat zal met Tom alvast 
het geval zijn en ik roep alle leden dan ook hartelijk 
op om naar het voorzitterscongres van 19 oktober 
te komen.

Opgetekend door Klaas Slootmans
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Continent zonder (binnen)grenzen

De Europese buitengrenzen zijn 
zo lek als een zeef. De Europese 
binnengrenzen zijn afgeschaft. 
De illegale immigratie neemt 
verder toe.

De immigratiegolf richting Europa 
zwelt almaar verder aan. Voor de 
kusten van Italië werden dit jaar al 
130.000 ‘irreguliere immigranten’ 
onderschept. Dat zijn er nu al drie 
keer zoveel als vorig jaar, toen er in 
totaal ‘slechts’ 43.000 werden gere-
gistreerd. Naar verklaringen voor 
deze evolutie hoeft niet ver te wor-
den gezocht. Minstens één daarvan 
is het feit dat de Italiaanse marine 
reeds geruime tijd opereert als een 
soort veerdienst tussen Noord-
Afrika en het Europese continent, 
wat er uiteraard heeft voor gezorgd 
dat steeds meer mensen de over-
tocht wagen. 

DOORREIS

Eens voet aan wal gezet op Euro-
pese bodem, is de kans groot dat 
deze ‘irreguliere immigranten’ ook 
blijven. Na hun aankomst worden 
zij in het beste geval ondergebracht 
in een opvangcentrum waar ze, in 
afwachting van de behandeling van 
hun asielaanvraag, in de illegaliteit 
onderduiken en dankzij de open 
binnengrenzen naar de noordelijke 

EU-lidstaten doorreizen. Het dient 
gezegd dat Italië maar weinig doet 
om betrokkenen van hun verdere 
reisplannen af te houden. Wel in-
tegendeel. Eerder reeds raakte be-
kend dat de Italiaanse instanties 
asielzoekers geld betaalden om het 
land te verlaten en hen een visum 
bezorgde waarmee ze ongehinderd 
naar eender welk Europees land 
konden doorreizen. 

ALARMEREND

Ondertussen gaat er geen dag meer 
voorbij zonder dat er in landen 
zoals Duitsland en Oostenrijk il-
legalen worden onderschept die 
vanuit Italië het land zijn binnen-
komen. Een recent rapport van de 
Duitse federale politie bevestigde 
andermaal dat de illegale immi-
gratie hoofdzakelijk plaatsvindt 
via de Europese binnengrenzen en 
alarmerende proporties aanneemt. 
Vorig jaar pakte de politie 32.533 
illegalen op, een stijging van bijna 
dertig procent in vergelijking met 
2012. Volgens Dieter Romann, 
hoofd van de Duitse federale po-
litie, zet de stijgende tendens zich 
dit jaar onverminderd verder. Tij-
dens de eerste zes maanden van 
dit jaar werden al 29.000 illegalen 
– dat zijn er bijna evenveel als in 
heel het voorgaande jaar – onder-

schept. Voor een goed begrip voe-
gen we eraan toe dat het hier dan 
alleen nog maar gaat over diegenen 
die bij steekproefsgewijze controles 
in het Europa van de open gren-
zen eerder toevallig tegen de lamp 
liepen en het werkelijke aantal il-
legale immigranten dus beduidend 
hoger zal liggen. 

MISLUKKING

Geconfronteerd met de feiten, ha-
gelt het kritiek aan het adres van 
de Italiaanse regering. In die mate 
zelfs, dat prominente Duitse en 
Oostenrijkse politici er onder-
tussen openlijk voor pleiten het 
verdrag van Schengen (tijdelijk) 
buiten werking te stellen en over 
te gaan tot de (her)invoering van 
permanente grenscontroles om de 
illegale instroom vanuit Italië een 
halt toe te roepen. 

Terecht wordt eraan herinnerd dat 
een efficiënte en effectieve beveili-
ging van de Europese buitengren-
zen de voorwaarde was voor het 
wegvallen van de binnengrenzen. 
Vandaag kan iedereen vaststellen 
wat daar in de praktijk van terecht 
is gekomen. De buitengrenzen zijn 
zo lek als een zeef, terwijl ‘Schen-
gen’ er op zijn beurt voor zorgt dat 
de noordelijke lidstaten (mee) de 
prijs betalen voor het falende be-
leid in Zuid-Europa. Het Europese 
asiel- en immigratiebeleid is com-
pleet mislukt, zoveel is duidelijk. 
Alhoewel de problematiek van de 
illegale immigratie almaar nijpen-
der wordt, blijven de EU-instanties 
opvallen door oorverdovend stil-
zwijgen en complete inactiviteit. 
De Zwitsers de les lezen omdat ze 
er in een democratisch referendum 
voor kozen opnieuw baas te wor-
den over de eigen grenzen was dui-
delijk iets gemakkelijker. 

Dirk De Smedt
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Schots referendum:  
belangrijke les voor EU 
en Vlaanderen
Ondanks de overwinning voor het neen-kamp, stemt het Schotse re-
ferendum hoopvol.

Het langverwachte Schotse onafhankelijkheidsreferendum draaide uit op 
een nipte overwinning voor het neen-kamp. Dat, ondanks de emotio-
nele chantage en enorme tegenstand van het Brits-unionistische establish-
ment, 45 procent van de Schotten toch de moed had om ja te stemmen, 
is een overwinning voor alle volkeren die streven naar onafhankelijkheid.

DYNAMIEK

De dynamiek die het Schots referendum heeft ingezet, is hoopgevend 
voor onder meer de toekomst van de Bretoenen, de Catalanen, de Basken, 
de Galiciërs en de Vlamingen. Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat de 
Vlaamse regering de Schotse premier Alex Salmond, de grote bezieler van 
het referendum, feliciteert en uitnodigt voor een bezoek aan het Vlaams 
Parlement. Het vrijheidsstreven van de Schotten is immers een voorbeeld 
voor Vlaanderen. Het Vlaams Belang hoopt dat de uitslag van het Schotse 
referendum de Europese beleidsmakers duidelijk maakt dat volkse identi-
teit ook in de 21e eeuw een belangrijke factor zal blijven en dat een EU-
eenheidsworst, die geen rekening houdt met de eigenheid en de noden 
van de volkeren binnen zijn grenzen, geen lang leven beschoren is.

VOORBEELD

Als partij die de onafhankelijkheidsgedachte als eerste op de politieke 
agenda plaatste en het draagvlak voor de Vlaamse onafhankelijkheid de 
voorbije decennia gevoelig wist uit te breiden, betreurt het Vlaams Belang 
dat het institutionele debat in Vlaanderen – door toedoen van de N-VA 
– volledig van de politieke en maatschappelijke agenda is gebannen. Het 
Vlaams Belang is van mening dat ook de Vlamingen een ernstig debat 
verdienen over de voordelen van Vlaamse onafhankelijkheid en wil dat 
het Vlaams parlement als legitieme vertegenwoordiger van het Vlaamse 
volk deze legislatuur daartoe de nodige stappen zet. 

Zweden 
worden 
wakker
Jarenlang gold Zweden als poli-
tiekcorrect ‘gidsland’ bij uitstek, 
maar daar is nu een einde aan 
gekomen. Bij de parlements-
verkiezingen die midden vorige 
maand in het Scandinavische 
land plaatsvonden, sleepte de 
rechts-nationale partij ‘Zweden 
Democraten’ (SD) immers 12,9 
procent van de stemmen uit de 
brand. 

Dat is een verdubbeling tegenover 
vier jaar geleden. Dit resultaat is 
hoe dan ook een nieuwe mijlpaal 
in de electorale opmars van de par-
tij, die inzette toen Jimmie Akas-
son op vijfentwintigjarige leeftijd 
het voorzittersroer van de partij 
overnam en werk maakte van een 
nieuwe aanpak, stijl en strategie.

De SD groeit niet alleen uit tot de 
derde politieke formatie van het 
land, maar komt meteen ook ‘op 
de wip’ te zitten tussen het linkse 
en het liberaal-conservatieve blok, 
die beide onvoldoende stemmen 
halen om over een meerderheid in 
het parlement te beschikken. Het 
kan de komende maanden dan 
ook nog spannend worden in de 
Zweedse politiek.

De electorale opmars van de SD 
toont in ieder geval eens aan dat de 
ideeën van rechts-nationale partij-
en in Europa – voor identiteit, vei-
ligheid en sociale rechtvaardigheid, 
tegen massa-immigratie en Euro-
pese superstaat – in brede lagen 
van de bevolking ingang vinden. 
Het partijbestuur van het Vlaams 
Belang maakte ondertussen zijn 
felicitaties over aan SD-voorzitter 
Jimmie Akesson.
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Het altaar van de politieke correctheid
De zaak Rotherham - of hoe een 
doorgeslagen politieke correct-
heid blind maakt.

Begin dit jaar klapte Nick Robin-
son, Chef Politiek van de BBC, uit 
de biecht toen hij bekende dat de 
Britse openbare omroep jarenlang 
al te positief en veel te eenzijdig 
over het immigratiethema heeft 
bericht uit angst om met de on-
verbloemde waarheid om te gaan. 
De publieke biecht van de BBC-
topman vormde een treffende il-
lustratie van hoe in naam van de 
politieke correctheid feiten, statis-
tieken en uitspraken systematisch 
en uitsluitend op hun bruikbaar-
heid worden beoordeeld. “Een ver-
schrikkelijke fout”, zo voegde Ro-
binson er bij die gelegenheid aan 
toe. Zo’n half jaar later zou blijken 
dat het nog verschrikkelijker kan.

DE MOND GESNOERD

Eind augustus kwam aan het licht 
dat tussen 1997 en 2013 in Ro-
therham, een stad vlakbij Sheffield, 
niet minder dan 1.400 minder-
jarigen – hoofdzakelijk meisjes – 
werden verkracht, gefolterd en als 
handelswaar misbruikt. De slacht-
offers werden daarenboven op alle 
mogelijke manieren geterroriseerd 
en onder druk gezet om hun mond 
te houden. Maar dat deden ze niet 
allemaal. Sommigen vonden toch 
de moed om naar de bevoegde in-
stanties te stappen, maar – en hier 
begint meteen het tweede schan-
daal – noch de politie, noch de 
sociale diensten, noch de politieke 
verantwoordelijken grepen in. In-
tegendeel: de slachtoffers werden 
steevast wandelen gestuurd of zelfs 
weggehoond – en kregen zo een 
tweede keer het zwijgen opgelegd.

‘SOCIALE VREDE’

Het officiële onderzoeksrapport 
dat onlangs werd voorgesteld, leest 

niet alleen als een gruwelverhaal, 
maar ook als een verslag van de 
schande. Het feit dat de slachtof-
fers blank waren en hun folteraars 
van Pakistaanse origine, bleek vol-
doende om de weerzinwekkende 
zaken die zich in het midden van 
Engeland voordeden in de doofpot 
te stoppen en – erger nog – feite-
lijk op hun beloop te laten. Om 
toch maar niet van racisme te wor-
den beschuldigd, bleven zowel de 
politie als de sociale diensten en 
het stadsbestuur zestien jaar lang 
moedwillig en hardnekkig weg-
kijken. Volgens sommige mede-
werkers zouden hooggeplaatste 
verantwoordelijken bovendien wel 
degelijk op de hoogte zijn geweest 
van wat er zich in en rond Rother-
ham afspeelde, maar werd er niets 
ondernomen om de ‘sociale vrede’ 
niet in het gedrang te brengen. Het 
ontstellende resultaat is dat ander-
half decennium lang het lijden van 
kinderen werd gebagatelliseerd, 

noodkreten werden genegeerd en 
slachtoffers in de steek gelaten. 

HYSTERIE

Naar aanleiding van de ‘zaak Ro-
therham’ stelde het Britse blad 
Spectator treffend dat het begrip 
racisme doorheen de jaren een op-
merkelijke carrière heeft gemaakt 
en ondertussen is verworden tot 
een dermate hysterisch ‘argument’ 
dat het elke andere morele overwe-
ging of bekommernis – in dit geval 
zelfs de zorg voor kinderen – onder- 
ploegt. 

Hoe men het ook draait of keert: 
men kan niet om de akelige vast-
stelling heen dat in Rotherham 
de zwaksten in de samenleving de 
facto werden geofferd op het altaar 
van de politieke correctheid. Een 
verschrikkelijke fout. 

Dirk De Smedt

Foto: Chris - Flickr



23

BUSREGELING VOORZITTERSCONGRES
GRATIS BUSSEN WORDEN INGELEGD VANUIT ELKE PROVINCIE

Voor inschrijvingen en verdere informatie kan u terecht op www.vlaamsbelang.org/bussen  
of bij de provinciale coördinatoren.

ANTWERPEN
Chris Luyckx - 03 257 24 95

Berchem, kerk 12.45 u.
Kalmthout, Heide NMBS station 
12.00 u.
Brasschaat, kerk 12.15 u.
Schoten, Carrefour thv Pizzahut 12.35 u.
Turnhout, station 12.30 u.

OOST-VLAANDEREN
Kristof Slagmulder – 09 234 27 72

Aalst, café ’t Apostelken (kerk Mijl-
beek) 12.00 u.
Ninove, Stationsplein 12.20 u.
Gent, Charles de Kerchovelaan/hoek 
Leopold II-laan (parkeerstrook) 11.30 u.
Gentbrugge, carpoolparking  
(Land van Rodelaan) 11.45 u.
Dendermonde, de Bruynkaai 12.15 u.
Sint-Niklaas, parking Syntra 12.45 u.

WEST-VLAANDEREN
Andy Desmet – 051 33 60 30

Ieper, randparking winkelcentrum 
Rijselsepoort 10.30 u.
Roeselare, Kop van de Vaart  
(Kaaistraat) 11.15 u.
Kortrijk, carpoolparking Oudenaardse-
steenweg (cowboy Henk) 11.45 u. 
Blankenberge, voorkant stadhuis 
10.30 u.
Oostende, Mercatorparking 11.00 u.
Brugge, Magdalenaparking 11.30 u.

PROVINCIE LIMBURG
Annick Ponthier – 011 23 33 49

Maasmechelen, gemeentehuis  
(Heirstraat 210) 10.30 u.
Lanaken, Cultureel Centrum  
(Engelse Hof 10) 10.45 u.
Bilzen, GB  
(Tongersestraat – afrit 31) 11.00 u.
Hasselt, parking Carrefour  
(Kuringersteenweg 491) 11.15 u.

Paal/Beringen, carpoolparking  
(afrit 26) 11.30 u.

VLAAMS-BRABANT
Eddy Longeval – 02 582 91 75
Jan Meulepas – 016 20 43 01

Halle, kerk St.-Rochus 11.00 u. 
Dilbeek, parking cc Westrand 11.30 u. 
Affligem, carpoolparking E40 11.55 u.
Vilvoorde, kerk Portaelsplein 12.25 u.
Grimbergen, parking voetbalveld 
Brusselsesteenweg 12.35 u.
Bekkevoort, carpoolparking E314 
(uitrit 24) 11.20 u.
Tienen, parking Carrefour 11.45 u.
Leuven, parking Bodart 12.15 u.

BRUSSEL
Bob De Brabandere – 02 219 37 79

Brussel, metrostation Heizel (Keizerin 
Charlottelaan) 12.30 u.

www.vlaamsbelang.org/bussen

Programma
Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer
Chris Janssens
Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Gerolf Annemans
voorzitter

Tom Van Grieken
kandidaat-voorzitter

Tijdens het congres voorzien 
we kinderopvang in een nabij-
gelegen zaaltje.
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Vindevogel of de onmogelijkheid van 
Vlaanderen binnen België
Het tragische verhaal van de 
meest bekende en invloedrijke 
politicus in de Vlaamse Arden-
nen in het interbellum – de 
eigenzinnige Leo Vindevogel – 
zal zeker bij ons oudere publiek 
meer dan voldoende bekend 
zijn. Maar voor de volledig-
heid toch even zeggen dat deze 
Vlaamse frontsoldaat onderwij-
zer werd in de Oost-Vlaamse 
grensstad Ronse, en dat hij er 
de progressief-christelijke (ar-
beiders-) beweging gestalte zou 
helpen geven. Hij werd er ge-
meenteraadslid en verdedigde 
zijn leven lang een radicaal 
flamingantisme gecombineerd 
met een progressief sociaal 
christelijk programma, en ver-
zette zich met hand en tand te-
gen de invloedrijke Franstalige 
katholieke bovenlaag. 

Hij droomde van een brede 
concentratie van rechtse en ka-
tholieke politici, steeds binnen het 
Belgisch staatskader, en zou uitein-
delijk, na de Tweede Wereldoorlog, 
in een Belgisch showproces dat tot 

het laagste behoorde dat ooit werd 
getoond, ter dood worden veroor-
deeld. En geëxecuteerd worden. 
Het gepeupel eiste bloed en werd 
bediend op zijn wenken. Op geen 

enkel moment werden de rech-
ten van verdediging nageleefd. 

Als deze vlot geschreven biogra-
fie van Pieter Jan Verstraete – 
voor onze leden en lezers al lang 
geen onbekende – iets leert, 
dan wel dit: van België moest 
Vlaanderen niets verwachten. 
Vlamingen die netjes binnen 
de lijntjes kleuren – zoals Vin-
devogel – worden net als recht-
geaarde Vlamingen die buiten 
het Belgisch kader kleuren, fijn-
gemalen en zo nodig vermoord. 
Als deze biografie ons iets leert, 
dan wel dat we dringend het 
Belgische kader zélf moeten 
afschaffen. Het heeft intus-
sen voldoende slachtoffers ge-
maakt. Ook jonge mensen zul-
len in dit boek véél opsteken! 

Peter Logghe

Verstraete, Pieter Jan, Leo Vinde-
vogel, een biografie, 2013, Pieter 

Jan Verstraete, 672 pagina’s. 
ISBN 978 90 7949 704 1 

Steden Tegen Islamisering nodigt u uit om deel te nemen aan het colloquium

“Islamrepressie tegen christendom”
Zaterdag 15 november 2014  

van 10.00u tot 12.30u
 Zaal ‘De Schelp’, Vlaams Parlement

Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

Inschrijven verplicht via inschrijven@stedentegenislamisering.be - Tel.: 02 549 87 86 (Nancy Verrijke)

Inleiding door VB-senator en voorzitster Vrouwentegenislamisering.be Anke Van dermeersch
Lezing door arabist en Europarlementslid Hans Jansen (Partij Voor de Vrijheid)

Videoboodschap van pater Daniël Maes (Syrië)
Panelgesprek o.l.v. Sam van Rooy, met o.a.: Dr. Bital Nabin (Syrië, Melkitisch Grieks-katholiek), Souheil A. Sneij (Syrië, 

Melkitisch Grieks-katholiek), Yusra Nazar (Irak, Aramese christen), Pater Paulus Sati (Irak, Chaldeeuws-katholiek)
Slotwoord door Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Filip Dewinter
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IN MEMORIAM BALDWIN VANDENBULCKE

Op 1 september overleed Baldwin Vandenbulcke na een slepende ziekte. Hij werd 77 jaar.

Baldwin was licentiaat pedagogische wetenschappen en enkele jaren leraar 
Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.

Van 1967 tot 1997 was hij schooldirecteur aan het Spes Nostra-instituut 
in Kuurne. Na het Egmontpact stapte Baldwin over van de Volksunie 
naar het Vlaams Blok, en na zijn afscheid als schooldirecteur zette hij zich 
actief in voor het Vlaams Belang.

Hij was jarenlang afdelingsvoorzitter in Kuurne, zetelde twee legislaturen 
in de gemeenteraad, en was van 2000 tot 2012 provincieraadslid.

Over de partijgrenzen heen zal Baldwin herinnerd worden als een over-
tuigde Vlaams-nationalist en een idealistisch, gedreven, trouw en on-
baatzuchtig vrijwilliger.

Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, bieden wij zijn 
vrouw, Roos Dujardin, zijn vijf kinderen en de vele kleinkinderen 
onze oprechte deelneming aan.

IN MEMORIAM GHISLAIN NOTELAERS

Op zaterdag 30 augustus 2014 overleed Ghislain Notelaers op 70-jarige 
leeftijd. Ghislain was in de periode 2006-2012 opeenvolgend OCMW-
raadslid en gemeenteraadslid in Bilzen. Als voorzitter van de afdeling Bil-
zen en regioraadslid in Zuid-Limburg droeg hij zijn Vlaamse idealen op 
een rechtlijnige, professionele en krachtdadige manier uit. 

Zijn gedrevenheid binnen de partij, zijn trouw aan Vlaanderen en 
zijn warme persoonlijkheid zorgen ervoor dat hij zeer gemist 

zal worden door allen die de eer hadden hem te leren ken-
nen. 

Het Vlaams Belang wenst zijn echtgenote, familie en 
vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

IN MEMORIAM MARC HEYNDRICKX
12 december 1944 - 21 augustus 2014

Op donderdag 21 augustus 2014 is Marc Heyndrickx op 69-jarige 
leeftijd overleden. Marc was van 2000 tot 2012 gemeenteraadslid in 
Merelbeke en tussen 2006 en 2012 Oost-Vlaams provincieraadslid voor 
het Vlaams Belang. Hij was een gedreven mandataris en tevens een 
loyaal militant. Marc was niet alleen jarenlang bestuurslid van 
de afdeling Merelbeke maar ook lid van het regiobestuur en de 
regioraad in Gent-Eeklo. Het Vlaams Belang wenst zijn familie 
en vrienden veel sterkte.
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Hoe duur is een Kamerzetel?
Het lijkt de logica zelve dat in een 
democratie de burgers evenre-
dig vertegenwoordigd zijn in een 
wetgevend orgaan zoals de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. In 
België is echter niets wat het lijkt 
en durft het dus wel eens anders 
uitpakken.

Zo bepaalt artikel 63 van de Grond-
wet dat de Kamer van volksverte-
genwoordigers 150 leden telt en dat 

het aantal te verdelen zetels per kies-
kring bepaald wordt op basis van 
het bevolkingscijfer. Elke kieskring 
telt zoveel keren een zetel als de fe-
derale deler, zijnde het bevolkings-
cijfer van het rijk gedeeld door 150, 
in het cijfer van de bevolking van 
de kieskring begrepen is. De over-
blijvende zetels worden toegewezen 
aan de kieskringen met het grootste 
nog niet vertegenwoordigde bevol-
kingsoverschot. Het cijfer van de 

bevolking van elke kieskring wordt 
om de tien jaar vastgesteld door een 
volkstelling of door enig ander mid-
del, bepaald door de wet. Dat lijkt 
dus een objectieve verdeelsleutel. 

ONGELIJKHEID

Na de federale verkiezingen van 25 
mei 2014 is evenwel eens te meer 
gebleken dat deze regeling nade-
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lig voor de Vlamingen uitvalt. Er zijn 
immers meer Vlaamse stemmen nodig 
voor een zetel dan Franstalige stemmen. 
Zo haalde bijvoorbeeld de MR 650 260 
stemmen, wat omgerekend 20 Kamerze-
tels opleverde. Open VLD daarentegen 
haalde 659 571 stemmen en kreeg slechts 
14 zetels toegewezen. Nog een voorbeeld: 
cdH behaalde 336 184 stemmen en kreeg 
daarvoor 9 zetels, terwijl Groen 358 947 
stemmen kreeg en slechts 6 zetels. En nog 
een: de PS haalde 787 058 stemmen – 
goed voor 23 zetels – en CD&V 783 040 
stemmen –goed voor 18 zetels. Deze on-
gelijkheid is precies het gevolg van het feit 
dat het aantal te begeven zetels per kies-
kring vastgesteld wordt aan de hand van 
het bevolkingscijfer van de desbetreffende 
kieskring. 

OPTELLING

Het rechtvaardigheidsgevoel en het gelijk-
heidsbeginsel vereisen een eerlijkere verde-
ling waarbij elke stem van elke burger die 
effectief een stem op een partij uitbracht, 
gehonoreerd wordt en meetelt.

Het Vlaams Belang is daarom van oordeel 
dat een absolute recht evenredige verde-
ling van de stemmen zich opdringt. In een 
voorstel tot herziening van de Grondwet 
– dat aangepast bij de aanvang van elke 
legislatuur wordt ingediend – stelt onze 
partij dan ook een ander berekeningssys-
teem voor. 

Zo willen wij een optelling te maken van 
het totaal aantal geldig uitgebrachte stem-
men in de Vlaamse kieskringen, aan-
gevuld met de geldige uitgebrachte 
stemmen op de Vlaamse lijsten uit 
de kieskring Brussel-Hoofdstad, 
enerzijds, en het aantal gel-
dig uitgebrachte stemmen 
in de Waalse kieskrin-
gen, aangevuld met de 
geldig uitgebrachte 
stemmen op de 
Franstalige lijs-
ten uit de kies-
kring Brussel-
H o o f d s t a d , 
a n d e r z i j d s . 
Hierbij worden ook 
nog de geldig uitgebrachte 
stemmen op de tweetalige lijs-

ten van Brussel-Hoofdstad gevoegd. Dit totaal aantal uitgebrachte 
geldige stemmen gedeeld door 150 levert dan de kiesdeler die wordt 
gehanteerd om het aantal zetels per taalgroep te bepalen. De uitge-
brachte blanco of ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Er wordt ook geen rekening gehouden met een kiesdrempel. De 
kiesdrempel zorgt er immers voor dat stemmen op een partij die 
onder de kiesdrempel blijft, nutteloos is omdat die stemmen ver-
loren gaan. Elke stem moet kunnen meetellen om de kiesdeler te 
berekenen en zetels toe te kennen.

Op basis van de cijfers van de verkiezingen van 25 mei 2014 zou 
dit 94 Vlaamse en 56 Franstalige zetels opleveren in plaats van res-
pectievelijk 87 en 63 nu.

Vlaamse kieskringen + Ned. B-H = 4.171.869 + 49.449 
= 4.221.318 geldig uitgebrachte stemmen

Waalse kieskringen + Frans. B-H = 2.073.953 + 448.681 
= 2.522.634 geldig uitgebrachte stemmen.

Tweetalige lijsten in B-H= 595 geldig uitgebrachte stemmen

Totaal: 6.744.547 : 150 = 44.963,65 à 44.964 als kiesdeler.

Vlaamse zetels: 4.221.318 : 44.964 = 93,88 à 94
Franstalige zetels: 2.522.634 : 44.964 = 56,10 à 56

De verdeling gebeurt dan per kieskring 
en de zetels worden toegekend aan de 
partijen die hun behaalde resultaten de-

len door de kiesdeler. De overblijvende ze-
tels worden toegewezen aan de partijen over 

de kieskringen heen met het grootste nog niet 
vertegenwoordigde kiezersoverschot. De zetel 

valt dan in die kieskring die de meeste stemmen 
aanbrengt voor dat totaal.

Vreemd toch dat het in België nooit kan zoals het zou 
moeten…

Paul Meeus

Huidige regeling verkiezingen 25 mei 2014 – 
met inachtneming van de kiesdrempel 

  Zetels   Zetels
Vlaams Belang 247 738 3 FDF 121 384 2
CD&V 783 040 18 ECOLO 222 524 6
Sp.a 595 466 14 CDH 336 184 9
Open VLD 659 571 18 MR 650 260 20
N-VA 1 366 397 33 PS 787 058 23
Groen! 358 947 6 PTB-GO! 132 943 2
TOTAAL  87 TOTAAL  63
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A L G E M E N E 
DAKWERKEN

UW HUIS, MIJN ZORG

opstijgend vocht
kelderdichting

ventilatie

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

Schilder- en 
decoratiewerken 
Petra
Zelfwerkend patroon
Vrijblijvende offerte
Alle schilderwerken binnen en buiten.
Renoveren en schilderen van oude 
eiken keukens en meubels.
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

Aaaahhh… het was een heerlijke zomer geweest…, kreunde de nieuwe koning tevreden met de voeten op het 
schrijfblad van zijn werktafel en met de handen achter het hoofd ruim achterover leunend in zijn bureaustoel, 
onderwijl luid slurpend aan het rietje in alreeds de vierde fristi vandaag. 

Er waren de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe regering met informateurs die eens langs-
kwamen, de festiviteiten op 21 juli, een lange vakantie op het Ile d’Yeu voor de kusten van de Franse, maar 
royalistische Vendée en dan wat aan en af geloop van formateurs en eedafleggingen van een stel nieuwe staats-
secretarissen en ministers. En natuurlijk de geregelde bezoekjes van de echte regeringsleider: de gestrikte uit 
Bergen. Ja, zelfs de nieuwe Vlaamse minister-president was in hun handen de eed van trouw aan hem, de 
grondwet en de wetten van het Belgische volk komen afleggen. Jaja, Vlaanderen blijft Belgisch, zoveel is zeker 
en de heer Gérard Bourgeois heeft dat hondstrouw komen beloven. Geen Vlaamse republiek vooralsnog en ook 
geen eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in het gedweeë Vlaams parlement, waar men overigens gehoor-
zaamheid aan België zweert terwijl men bovenop de Vlaamse leeuw staat die in het vasttapijt geweven is… 
Wat een symboliek! Heerlijk, toch?! 

Een zorgeloze zomer dus, die veel te snel voorbij was. Hij zou nu weer terug opgezadeld worden met de sleur 
van alledag: bedrijfsbezoeken, festiviteiten opluisteren, toegejuicht worden door schoolkinderen met tricolore 
vlagjes, zieken- en bejaardentehuizen bezoeken,… Jammer dat de kroonprinselijke leiding van de handelsmis-
sies de wereld rond zijn weggevallen. Want dat was nog eens leuk. En zijn eega was daar ook altijd graag bij. 
Maar ach, dacht de nieuwe koning, ik zal het nog wel redden. Als de vorige minister-president van Vlaanderen 
én de burgemeester van Antwerpen samen met Charles Michel er in slagen een Belgische regering uit de grond 
te stampen die de communautaire kwelduivels achter slot en grendel steken, én van de koninklijke dotaties en 
prerogatieven blijven, dan is alles weer mogelijk. Dan mogen ze elke week bij hem eens op de koffie komen. 
Hij zal hen dan met open armen ontvangen.

België, land van melk en honing… Maar plots veert de vorst recht en verslikt zich in z’n fristi als hij zich 
plots realiseert dat deze winter de stroom wel eens zou kunnen uitvallen. Hoe moet dat dan met de lichtjes in 
de kerstboom tijdens zijn royale toespraak? Gelukkig heeft hij 
een scheerapparaat op batterijen, zodat hij er toch nog proper 
kan voorkomen. Ja, de problemen zijn toch nog niet alle-
maal het land uit… Zijn luie zomerblik 
is plots verdwenen. En het regent 
buiten. Snel drukt hij op het 
belletje om de kabinetschef 
te ontbieden voor drin-
gend advies… Het 
werkjaar is begonnen.
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VUL IN EN WIN.
ZWEEDSE PUZZEL
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

oplossIng zomernummer: 
BADSCHUIM

oplossIng septemBer: 
SNOEPGOED

stuur uw oplossIng 
voor 13 oktoBer  

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe 
• madoupleIn 8 Bus 9 • 

1210 Brussel of  
puzzel@vlaamsBelang.org

WINNAARS JUNI, JULI EN 
AUGUSTUS: 

Tine Heyrman, Zwijndrecht - A. 
Mertens, Balen - Peggy Dom, Den-
derleeuw - Bekaert Johan, Heule - 
Magdalena Allemand, Antwerpen

WINNAARS SEPTEMBER:
Robert Bove, Wichelen - Erwin 
Maurissen, Deurne - Willy Dillis - 
Bernard De Paepe, Burcht - Patrick 
Valcke, Menen
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Activiteiten voor het novembernummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 10 oktoberkalender

Programma: o.a. bezoek nationaal secretariaat Vlaams Belang, Lambiekwande-
ling, brouwerijbezoek, tafelgesprek met oud-senator Roeland Van Walleghem

Meer info & inschrijving:
 Bob De Brabandere: 0484 18 52 58 - bob.debrabandere@vlaamsbelang.org

VRIJDAG 10 OKTOBER 
ANTWERPEN. Kaas- en Wijnavond in 
Van Maerlantstr. 14 om 18u. Org.: OCJ-
VM. Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13

ZATERDAG 11 OKTOBER 
EPPEGEM. Kippenfestijn 25 jaar 
Vlaams Belang Zemst in Parochiezaal, 
Zenneweg 7 om 17u. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496 62 42 54
GENT. Oktoberfest: oldies- en schla-
geravond in Zaal Buurtloods, Patrijsstr. 
10 om 19u. Org.: Vlaams Belang Oost-
kamp-Beernem. Inl.: Joris De Rynck, 
0495 60 82 16

VRIJDAG 24 OKTOBER 
ANTWERPEN. Mosselen in Van 
Maerlantstr. 14 om 13u. Org.: OCJVM. 
Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13

ZATERDAG 25 OKTOBER 
DEURNE. Gespreksnamiddag met Sam 
Van Rooy in Secr. Vlaams Belang, Turn-
houtsebaan 105 om 14u. Org.: Vlaams 
Belang Deurne. Inl.: 03 326 03 12
TREMELO. Eetdag in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 16.30u. Inl.: Alain 
Verschaeren, 0474 691 070
MERELBEKE. Eetfestijn met Guy 
D’haeseleer in CC Groenendal, Bran-
degems Ham 5 om 19u. Inl.: Coppejans 
Carine, 0498 39 36 41

ZONDAG 26 OKTOBER 
BLANKENBERGE. 2de Mosselfestijn 
in Zaal Forum, Kerkstr. 66 om 11.30u. 
Org.: Vlaams Belang Blankenberge, De 
Haan en Zuienkerke. Inl.: Tanguy Veys, 
0477 36 52 34

ZONDAG 2 NOVEMBER 
ROESELARE. Rodenbachwandeling 
in Taveerne Gezelle, Stationsplein 48 om 
14.30u. Inl.: Peter Logghe, 0485 36 61 52

ZATERDAG 8 NOVEMBER 
LEUVEN. Eetfestijn in Zaal Pacem, 
Hagelandstr. 4 om 17.30u. Org.: Vlaams 
Belang Leuven. Inl.: Jean Holemans, 
0499 32 50 76

DINSDAG 11 NOVEMBER 
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarkt-
stand in Centrum Rink, om 8u. Inl.: 
Eddy Longeval, 0494 17 39 19

ZATERDAG 15 NOVEMBER 
SINT-PIETERS-LEEUW. 8ste Leeuws 
Eetfestijn - Pensenkermis in Taverne ’t 
Pauwke, J. Depauwstr. 112 om 11.30u. 
Inl.: Eddy Longeval, 0494 17 39 19

ZONDAG 16 NOVEMBER 
SINT-PIETERS-LEEUW. 8ste Leeuws 
Eetfestijn - Pensenkermis in Taverne ’t 
Pauwke, J. Depauwstr. 112 om 11.30u. 
Inl.: Eddy Longeval, 0494 17 39 19

VRIJDAG 21 NOVEMBER 
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Tom 
Van Grieken in Zaal ‘Nieuw Gemeen-
tehuis’, Kachtemsplein 13 om 20u. Inl.: 
Stefaan Sintobin, 0495 36 00 75

ZATERDAG 22 NOVEMBER 
BOOM. Kip met frietavond in Paro-
chiezaal, Hoogstraat 19 om 18u. Inl.: 
Hans Verreyt, 0496 53 31 38

VRIJDAG 28 NOVEMBER 
ANTWERPEN. Jan Penris kookt ever-
zwijn in Van Maerlantstr. 14 om 12u. 
Org.: OCJVM. Inl.: Chris Luyckx, 03 
216 92 13
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 16u. 
Org.: Vlaams Belang regio Kortrijk-
Roeselare-Tielt. Inl.: Jan Deweer, 0486 
22 90 43
 

ZATERDAG 29 NOVEMBER 
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 10u. 
Org.: Vlaams Belang regio Kortrijk-
Roeselare-Tielt. Inl.: Jan Deweer, 0486 
22 90 43
NEDEROKKERZEEL. Wildfestijn in 
Parochiezaal, Bogaertstr., Kampenhout 
om 11.30u. Inl.: Marleen Fannes, 0496 
55 73 36
HOBOKEN. Mosselsouper in RVC 
Hoboken, Lumbeeckstr. 161, Antwerpen 
om 18u. Org.: Vlaams Belang Hoboken. 
Inl.: Machteld Fitters, 0471 18 77 59

ZONDAG 30 NOVEMBER 
KORTRIJK. HAK-kaarting in Taverne 
Schinckel, Rekolettenstr. 27a om 10u. 
Org.: Vlaams Belang regio Kortrijk-
Roeselare-Tielt. Inl.: Jan Deweer, 0486 
22 90 43

ZATERDAG 6 DECEMBER 
SINT-NIKLAAS. GoeD Gezind in ‘t 
Bau-huis, Slachthuistr. 66 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Jongeren. Inl.: Angie Bos-
mans, 0486 875 883

ZONDAG 7 DECEMBER 
AACHEN. Bezoek kerstmarkt Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Benny Can-
derbeek, 0476 20 63 07

ZONDAG 7-13 DECEMBER 
ANTWERPEN. Kerstmarkt in Van 
Maerlantstr. 14 om 10u. Org.: OCJVM. 
Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13



Zondag 19 oktober, 14u.
AED Studios, Lint

Ook rechtstreeks te bekijken op
www.vlaamsbelang.org


