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Sociaal Vlaanderen =
Onafhankelijk Vlaanderen

Zelfbediening

Inhoud

Ten tijde van het WK voetbal een half jaar
geleden trokken Belgische regeringsleden tot
tweemaal toe met legervliegtuigen naar Brazilië om te gaan supporteren voor de Rode
Duivels. De delegatie omvatte naast het
koningspaar ook ex-premier Di Rupo (PS),
minister van Buitenlandse Zaken Reynders
(MR) en toenmalig defensieminister De
Crem (CD&V). Tevergeefs vroeg ik aan
die toenmalige excellenties de kostprijs van
die reisjes op... De aanhouder wint, vorige
maand kreeg ik uiteindelijk toch de duizelingwekkende cijfers: ruim een half miljoen
euro!
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Politieke recuperatie van voetbalresultaten
was al zeer bedenkelijk, maar de hoge uitgaven van de regering op het WK druisen in
tegen elk politiek fatsoen tegenover de belastingbetaler. Want ook de vorige regering
voerde veel belastingverhogingen door. Het
is wraakroepend dat ondertussen de politieke
zelfbediening gewoon doorgaat. Belastinggeld dient om essentiële publieke taken uit
te voeren, niet om plezierreisjes van politici
te betalen. Ik wens de huidige bestuursploeg
het fatsoen om in de eerste plaats zulke VIPreisjes aan banden te leggen. Dat zijn tenminste nuttige besparingen en voor de verandering eens niet op de kap van de burger...
Aan alle lezers van dit magazine wens ik een
jaar vol voorspoed en geluk. In het bijzonder een goede gezondheid, maar ook veel
strijdlust en een goede ingesteldheid om
datgene te doen wat nodig is. En vooral: de
grote nuchterheid om het fundamentele van
het pietluttige te onderscheiden in de missie die onze partij de komende jaren dient
te volbrengen. Samen met het nieuwe partijbestuur, dat in dit magazine aan u wordt
voorgesteld, werken we in 2015 rechtlijnig
en vastberaden voort om van België een herinnering te maken.
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Sociaal
Vlaanderen =
onafhankelijk
Vlaanderen
Nu het sociaal verzet tegen de regering-Michel almaar toeneemt, komt
de oude breuklijn tussen links en rechts opnieuw duidelijk tevoorschijn. De 19de eeuwse stelling dat arbeid en kapitaal elkaars vijanden
zijn, lijkt als een feniks te herrijzen.
Terwijl wegblokkades en stakingspiketten het land economisch verlammen, miskent de regering Michel-Dewever de sociale grieven van diegenen die géén ministerweddes opstrijken.

“WERKGEVERS
EN WERKNEMERS
WORDEN TEGEN
ELKAAR OPGEZET
IN EEN ACHTERHAALDE LINKSRECHTS TEGENSTELLING VAN
ARBEID VERSUS
KAPITAAL”

Het protest tegen de asociale maatregelen van de federale regering wordt
dan weer afgedaan als onbeduidend en zelfs marginaal. Werkgevers en
werknemers worden hierdoor tegen elkaar opgezet in een achterhaalde
links-rechts tegenstelling van arbeid versus kapitaal. De bunkermentaliteit ten huize Wetstraat 16 overheerst.
Intussen lijken steeds meer mensen te beseffen dat het huidige welvaartspeil niet kan worden aangehouden zonder bijkomend te belasten. Hierbij
wordt de geldverslindende Belgische mallemolen echter op geen enkel
moment in twijfel getrokken. Een mallemolen die de Vlaming jaarlijks
16 miljard euro kost. Of zowat het dubbele (!) van de verkapte belastingmaatregelen van de regering Michel-De Wever.

DE BELGISCHE TRANSFORMATIE
De stelling dat de prioriteit nu dient te liggen bij het sociaal-economische
en niet bij het communautaire gaat aan deze miljardenoverdracht kennelijk voorbij. Want met die centen zou Vlaanderen zijn welvaart wel
kunnen garanderen én een stevige sociale zekerheid financieren.
Het is dan ook bijzonder bitter dat De Wever en co nu plots de Belgische
kaart trekken en zo elk sociaal beleid in Vlaanderen onmogelijk maken.
KUL-politicoloog Bart Maddens verwoordde het zo: “Wie doorstoot tot de
hoogste Belgische machtscenakels heeft de neiging om zich te conformeren aan
de Belgische elitaire consensus.” De transformatie lijkt compleet.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
HOE HET
VERANDEREN KAN
In het Vlaams Parlement drong
Vlaams
Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens (opnieuw) aan op
de invoering van een algemeen
hoofddoekverbod voor overheidspersoneel met een loketfunctie.
Janssens wees erop dat ondertussen zelfs de Waalse regering had
aangekondigd een dergelijk
verbod te zullen invoeren.
In haar antwoord stelde
Vlaams minister voor
Bestuurszaken
Liesbeth Homans (N-VA)
echter geen algemene
richtlijn te willen uitvaardigen. Merkwaardig, want had de N-VA
in de aanloop naar de
verkiezingen van 25 mei
niet aangekondigd werk
te willen maken van de invoering van het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren op
alle bestuursniveaus? Of gaat het
hier om een – zoveelste – principe
dat weliswaar goed werd bevonden
om te worden opgenomen in een
verkiezingsfolder, maar niet in het
regeerakkoord?

GEEN
VERANDERING
Ondertussen is ook duidelijk geworden dat er geen sprake is van
de beloofde trendbreuk in het immigratiebeleid. In de Kamer stelde
Vlaams Belang-woordvoerder Barbara Pas dat de beleidsvoornemens
van de nieuwe staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, Theo Francken
(N-VA) in grote lijnen neerkomt op
een voortzetting van het beleid van
Maggie De Block, waarop Francken tijdens de vorige legislatuur

terecht veel commentaar had. Een
verstrenging van de nationaliteitswetgeving blijft uit. Zo wordt de
kennis van de streektaal nog steeds
niet als criterium opgenomen voor
het verkrijgen van de nationaliteit.
Nergens in het regeerakkoord is

slanken. Zo becijferde Pas dat een
kabinet onder de regering-Michel
gemiddeld 1,2 procent meer kost
dan onder de regering-Di Rupo.
Dezelfde vaststelling geldt voor de
kabinetsmedewerkers. Per kabinet
werd door de regering-Di Rupo in
de begroting van 2014 gemiddeld
2.326.473 euro uitgetrokken; voor
de regering-Michel is dat in 2015
2.342.833 euro. Dat is dus 0,7%
méér. Slotsom: deze regering
bespaart op alles, behalve op
zichzelf.

‘WIN FOR
LIVE’

sprake van bijkomende maatregelen die moeten leiden tot een effectieve immigratiestop. De regering
neemt zich in tegendeel voor de
economische immigratie nog verder aan te zwengelen. Het regeerakkoord houdt daarenboven vast aan
het dogma van het ongelimiteerde
vrij verkeer van personen binnen de
EU. Dit terwijl duizenden Vlaamse
jobs verloren gaan door oneerlijke
concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid Europa.

ZELFBEDIENING
Nog in de Kamer stelde Barbara
Pas dat de ministeriële kabinetten aandikken in plaats van af
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Begin vorige maand
raakte bekend dat voormalig ‘Europees president’ Herman Van Rompuy zich de komende jaren
uitgebreid laat verwennen op
kosten van de belastingbetaler.
Volgens documenten die de Britse
krant The Telegraph kon inkijken,
krijgt de voormalige voorzitter van
de Europese Raad – die zich graag
etaleert als een vurige tegenstander
van het ‘populisme’ – de volgende
drie jaar een toelage van 170.000
euro per jaar. Daarenboven heeft hij
recht op een jaarlijks pensioen van
meer dan 56.000 euro. Treffend is
bovendien dat dit alles buiten schot
blijft van de Belgische fiscus, gezien
Van Rompuy getaxeerd wordt op
de – veel gunstigere – EU-belastingtarieven. We kennen wel wat
‘gewone’ gepensioneerden die het
met iets minder moeten doen. De
voorbije weken stelde verschillende
waarnemers dat met het opstappen
van Van Rompuy als voorzitter van
de Europese Raad, het EU-scepticisme wel eens zou kunnen groeien.
Daartoe heeft hijzelf in ieder geval
een goede aanzet gegeven: terwijl
Van Rompuy zich verzekerd van

een riant ‘win for live’-ticket, lijden miljoenen Europeanen onder
de toegenomen werkloosheid en
armoede als gevolg van de eurocrisis. “Als de traditionele politieke
klasse haar geloofwaardigheid niet
helemaal wil verliezen, moet ze dringend werk maken van een herziening
van de voorkeursbehandeling die ze
voor zichzelf heeft bedacht”, stelde
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van
Grieken in een reactie.

‘VERLAAT DE
GEVANGENIS
ZONDER TE BETALEN’
Begin vorige maand werd Farid
Bamouhammad, beter bekend als
‘Farid le Fou’, na zijn hongerstaking voorlopig vrijgelaten en zonder bewaking opgenomen in een
ziekenhuis. Het gaat hier voor alle
duidelijkheid om een beroepscrimineel die in de loop der jaren een
indrukwekkende lijst criminele

feiten ( diefstallen, gewelddadige
overvallen, moordpoging, doodslag,
moord, gijzeling…) bij elkaar harkte en reeds herhaaldelijk pogingen
heeft ondernomen om uit de gevangenis te ontsnappen. Met deze onbegrijpelijke beslissing wordt aan de
criminele collega’s van Farid le Fou
de boodschap gegeven dat een hongerstaking voortaan gelijk staat met
het winnen van de kanskaart ‘Verlaat de gevangenis zonder te betalen’
en etaleert België zich andermaal als
paradijs voor gangsters en criminelen van alle slag. Het Vlaams Belang
heeft ondertussen een wetsvoorstel
ingediend dat onverantwoorde vrijlatingen zoals die van ‘Farid le fou’
onmogelijk moet maken. Als zware
criminelen moeten opgenomen
worden in het ziekenhuis, kan dat
enkel onder strenge bewaking.

TRANSFERS BLIJVEN
In het Vlaams Parlement voelde
Stefaan Sintobin minister-president

Geert Bourgeois aan de tand over de
beruchte geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië. Zoals een nieuw
onderzoek van Vives aantoont, blijven de jaarlijkse welvaartsoverdracht
ongewijzigd op 6 miljard euro per
jaar (staatsschuld niet meegerekend). Zoals bekend bevat noch het
federale, noch het Vlaamse regeerakkoord een communautair luik,
laat staan een passage die de afbouw
of het beëindigen van de miljardentransfers voorziet. Uit het antwoord
van Bourgeois bleek bovendien dat
er nog geen enkele duidelijkheid is
over het effect van het beleid van
de nieuwe federale regering op de
transfers. Sintobin betreurde het
stilzwijgen van de Vlaamse regering met betrekking tot de VlaamsWaalse geldstroom: “De Vlaamse
‘besparingen’ ten bedrage van 1,7
miljard worden via verkapte belastingverhogingen afgewenteld op
de burger, terwijl jaarlijks miljarden van Vlaanderen naar Wallonië
vloeien. Een Vlaamse regering met
ambitie zou tenminste ijveren voor
de afbouw van de transfers.”

IN MEMORIAM: LUK DIEDONNÉ (1955-2014)
militant en later als personeelslid
mee op de kaart.
Zijn Vlaams engagement vertaalde zich ook in zijn doorgedreven
en onbaatzuchtige inzet als ondervoorzitter van het Bormshuis en
tal van andere Vlaams-nationale
verenigingen.

Op 24 november 2014 moesten
we afscheid nemen van Luk Dieudonné. Na een slepende ziekte
ontviel Luk ons op 59-jarige leeftijd. Als overtuigd Vlaams-nationalist zette hij onze partij eerst als

Dankbaar voor wat hij voor ons
betekend heeft, bieden wij zijn
vrouw Lidwina en zijn familie
onze oprechte deelneming aan.
Naar aanleiding van het overlijden
van Luk schreef dichter Roni Ranke
dit eerbetoon:
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Luk Dieudonné ter ere
Alweer een struise boom,
die weerloos uit ons kostbaar landschap
ruw werd neergehaald.
Toch heeft hij lang
op zijn manier, met zijn talent,
het beste van zichzelf
over ons dierbaar Vlaand’ren uitgestraald.
Wij noemen hem nu de getrouwe,
die honkvast en paraat,
ook maar één moment
van ’t goede spoor is afgedwaald.
Roni Ranke

Onder het motto ‘stakingsrecht ≠ stakingsplicht’ blokkeerde
het Vlaams Belang symbolisch het ABVV-kantoor in Brussel.

Vlaams Belang met piket aan
ABVV-kantoor
Militanten en mandatarissen van
het Vlaams Belang stonden half
december piket aan het nationaal
ABVV-kantoor in Brussel. Dit
om de wegblokkades van de vakbonden tijdens de stakingsdagen
aan te klagen.
Naast het lamleggen van het openbaar vervoer zorgden de provinciale en nationale stakingsdagen voor
heel wat hinder op de weg. Bepaalde vakbondsleden achtten het
immers nodig wegblokkades in te
zetten waardoor werkwilligen niet
op hun werkplek geraakten.
Onder het motto ‘stakingsrecht

≠ stakingsplicht’ blokkeerde het
Vlaams Belang daarom symbolisch
diegenen die Vlaanderen al wekenlang blokkeren. In zijn actietoespraak wees partijvoorzitter Tom
Van Grieken erop dat wij als sociale volkspartij de eisen van de werknemers die bezorgd zijn over hun
toekomst volmondig delen. “De
maatregelen die de regering Michel
en Bourgeois nemen zijn asociaal én
een slechte zaak voor onze economie.
Zo zal de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd geenszins
zorgen voor meer werkgelegenheid,
maar voor minder koopkracht, minder consumptie en dus minder jobs,”
aldus Van Grieken.
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Het Vlaams Belang is echter van
oordeel dat het blokkeren van toegangswegen niet bijdragen tot een
oplossing, integendeel. “Het recht
op staken is een grondrecht waar wij
niet wensen, op af te dingen, maar
dat betekent niet dat men het recht
op werken van anderen niet dient te
respecteren,” aldus Van Grieken.
In het pamflet dat tijdens de actie
werd verspreid eiste het Vlaams Belang een verbod op het blokkeren
van de toegangswegen en een minimale dienstverlening bij het openbaar vervoer en in de zorgsector.

Duitsland demonstreert
De voorbije weken was Duitsland
in de ban van ‘Pegida’, een afkorting die staat voor ‘Patriotische
Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes’. Sinds oktober
vorig jaar demonstreert de burgerbeweging elke maandagavond
vreedzaam in de Saksische hoofdstad Dresden. In geen tijd groeiden
de ‘maandagavondwandelingen’
uit tot een fenomeen: kwamen er
de eerste keer hooguit 250 mensen
opdagen, waren er dat twee maand
later al 15.000. Ondertussen heeft
het initiatief ook navolging gekregen in andere Duitse steden. Hoe
men het ook draait of keert: nog
nooit trokken zoveel mensen in
Duitsland de straat op om hun
ongenoegen over de massale immigratie en de negatie van het probleem door de politiek kenbaar te
maken.

BANVLOEKEN
De deelnemers aan de maandagavondwandelingen trotseren

niet alleen regen, wind en bittere
koude, maar ook de banvloeken
van het gevestigde politieke bestel.
Naarmate het succes van de Pegida-bijeenkomsten groeide, nam
ook de radeloosheid bij het gevestigde politieke bestel toe. Politici
van diverse pluimage – gaande van
de gerecycleerde communisten van
‘Die Linke’ tot en met de christendemocratische CDU – staken
vermanende vingertjes op, spraken
regelrechte schande en riepen op
tot deelname aan tegenbetogingen. De koosnaampjes waarmee de
vreedzame demonstranten werden
bedacht, getuigden van weinig originaliteit. Ze werden betiteld als
“rechtspopulisten”, “xenofoben”
en natuurlijk ook “nazi’s” – het
scheldwoord dat wordt gehanteerd
tegen iedereen die van de politiekcorrecte consensus afwijkt en wanneer niets anders meer helpt.

KLOOF
Met haar reacties heeft de politieke
klasse in ieder geval bevestigd wat
de betogers in Dresden aanklagen,
namelijk dat de politiek het gevoel
met de realiteit verloren heeft. Hoe
diep de kloof tussen de burger en
de politiek wel is, werd ook geïllus-

treerd door verschillende enquêtes.
Zo bleek uit een peiling die werd
uitgevoerd in opdracht van het
Duitse weekblad ‘Die Zeit’ dat
niet minder dan de helft van de
Duitsers met de demonstranten
in Dresden sympathiseert, terwijl
slechts 23 procent afwijzend reageert. Uit een peiling van het linkse
weekblad ‘Der Spiegel’, bleek dan
weer dat liefst twee derde van de
ondervraagden van oordeel is dat
de regering te weinig rekening
houdt met de zorgen die inzake
immigratie onder de bevolking leven.

SIGNAAL
Ook onze oosterburen zijn het in
toenemende mate beu de gevolgen
van een compleet uit de hand gelopen immigratiepolitiek te moeten
dragen, en bij de minste kanttekening als een xenofoob, nazi of
minstens als idioot aan de kant te
worden gezet. In die zin hebben
de duizenden demonstranten die
de afgelopen weken de straat optrokken een onmiskenbaar signaal
gegeven aan het zelfgenoegzame
wereldje van politiek en media.
Dirk De Smedt

Nog nooit trokken zoveel Duitsers de
straat op om te protesteren tegen de
massa-immigratie
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Eind vorig jaar keek heel Duitsland richting Dresden, waar burgers massaal op straat kwamen
om te protesteren tegen de massa-immigratie.

Klimaatcensuur

Het is opvallend: wetenschappers die sceptisch staan tegenover
de klimaatconsensus komen in de
Vlaamse media amper of niet aan
bod. Hierdoor ontstaat vaak het
beeld dat alle klimaatwetenschappers eenzelfde mening vertolken.
Niets blijkt echter minder waar. Zo
woedt er in Nederland, Duitsland,
Engeland en zelfs in Wallonië een
hevige discussie tussen klimaatwetenschappers waarbij de toedracht
van de mens op het klimaat sterk
in twijfel wordt getrokken.

DDR-SYSTEEM
Volgens academicus Gerard Bodifée heeft deze klimaatcensuur alles
te maken met het beklemmende
eenheidsdenken dat ons wordt opgelegd. “We leven in een tijd met
een beangstigend politiek correctklimaat, ook in de wetenschap. We
hebben een soort DDR-systeem gecre-

ëerd. Wie tegenwoordig carrière wil
maken als klimatoloog of onderzoeker of wat dan ook, moet wel opletten
met wat hij zegt, of hij krijgt geen
geld meer” stelt Bodifée in een interview op de nieuwssite De Bron.
Tekenend voor de manier hoe
klimaatoptimisten (klimatologen
die geloven dat de mens weinig
invloed heeft op het klimaat) worden genegeerd, is de manier hoe de
Vlaamse openbare omroep Bodifée
behandelde na diens uitlatingen
over de minimale impact van de
mens op het klimaat. Bodifée werd
er prompt geschrapt als vaste gespreksgast in het radioprogramma
‘De Ochtend’.

MENS NIET
VERANTWOORDELIJK
Als planeetonderzoeker vergeleek
Bodifée de aarde met Mars en
kwam hierbij tot ‘nieuwe’ inzichten in het klimaatonderzoek. Volgens Bodifée is niet CO2 maar waterdamp, die in veel grotere mate
aanwezig is dan CO2, de oorzaak
van het broeikaseffect. En daar is
de mens of de industrie geenszins
verantwoordelijk voor.
Bodifeées ‘analyse wordt bovendien onderschreven door onder

meer Hans Labohm, expert reviewer van het aan de VN gelieerde
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ook volgens hem is het belangrijkste broeikasgas waterdamp. “Uit alles blijkt
dat de menselijke bijdrage aan het
totale broeikaseffect erg klein is,
waterdamp is het probleem”, concludeerde Labohm enkele jaren
terug nog in het nieuwsmagazine
Trouw.

VERBORGEN AGENDA
Het Vlaams Belang is geen wetenschappelijk onderzoekscentrum,
maar is van mening dat er geen
taboes mogen bestaan over maatschappelijk gewichtige thema’s
zoals klimaat. Wanneer wetenschappers de mond gesnoerd of
gebroodroofd worden omwille van
de ongemakkelijke waarheden die
ze verkondigen, maakt men zich
bijzonder verdacht aan het hebben
van een verborgen agenda. Het
huidige klimaatverhaal is immers
een prima voorwendsel om de belastingen nog maar eens te verhogen in de vorm van CO2-taksen en
milieuheffingen om de begrotingen op orde te krijgen. Of is dat te
ver gezocht?
Klaas Slootmans

Gerard Bodifée: “We leven in een tijd met een beangstigend
politiek correct-klimaat, ook in de wetenschap.”
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Nadat 11 BV’s de Vlaamse en federale overheid in gebreke stelde
omdat ze ‘te weinig’ inspanningen leveren tegen de opwarming
van de aarde, stortte de federale
regering prompt 50 miljoen euro
in het Klimaatfonds van de VN.
Intussen maken steeds meer wetenschappers brandhout van de
klimaatdogma’s.

Verkiezingsthema: immigratie
In mei zijn er in Groot-Brittannië parlementsverkiezingen. Het
grote thema is al langer bekend:
immigratie.

en de hete adem van UKIP in de
nek, kondigde de Britse premier
David Cameron aan de immigratie
aan banden te willen leggen.

Jarenlang stond Groot-Brittannië
wereldwijd bekend voor zijn uitermate liberale immigratiebeleid. De
linkerzijde vormde er een objectief
bondgenootschap met het liberale patronaat dat meer immigratie
wenste om kunstmatig de lonen
laag te houden. Samen vormden ze
een coalitie tegen de samenleving:
beiden behartigden hun eigen belangen, terwijl de gevolgen ervan
op de samenleving afgewenteld
werden.

CONCRETE
VOORSTELLEN

DE MAAT IS VOL
Jaarlijks vestigden zich meer dan
een half miljoen immigranten in
Groot-Brittannië. Eind vorig jaar
raakte zelfs bekend dat de immigratie in één jaar tijd nog eens met
43 procent was gestegen. De gevolgen van deze massale instroom zijn
ondertussen voor iedereen zichtbaar geworden en zorgen voor toenemende onvrede bij de publieke
opinie. Voor veel Britse kiezers is
de maat vol, wat zich op zijn beurt
vertaalt in het groeiend succes van
de United Kingdom Independence
Party (UKIP). Met de parlementsverkiezingen in mei voor de deur

Na het opvoeren van de strijd tegen de illegale immigratie vanuit
voornamelijk niet-Europese landen en een snellere uitwijzing van
criminele vreemdelingen, stelde
Cameron ook een verstrakking
van de immigratieregels voor EUonderdanen in het vooruitzicht. In
een langverwachte toespraak deed
hij eind vorig jaar zijn plannen ter
zake uit de doeken. Samengevat
pleit de Britse premier niet langer
voor het plafonneren of contingenteren van het aantal EU-immigranten dat jaarlijks Groot-Brittannië
binnen mag, maar stelt hij wel een
aantal maatregelen voor die de instroom beter moeten sturen. Als
het van Cameron afhangt, moeten
EU-immigranten voortaan minstens vier jaar in Groot-Brittannië
hebben gewerkt voor ze aanspraak
kunnen maken op dezelfde sociale
voorzieningen als de Britten. Daarnaast zouden immigranten niet
langer kinderbijslag krijgen voor
kinderen die niet in Groot-Brittannië wonen en dienen immigranten
die na zes maanden geen werk heb9

ben gevonden, het land te verlaten.
Nieuwe EU-lidstaten tenslotte,
zouden langer moeten wachten
voor zij beroep kunnen doen op
het vrij verkeer van personen.

BREXIT?
Het spreekt voor zich dat de plannen van Cameron een herziening
van de geldende EU-regels inzake
het vrij verkeer van personen veronderstellen en het is zeer de vraag
of die daar ook toe bereid zal zijn.
Eerdere ervaringen – herinner u de
kwestie van het sociaal toerisme
in Duitsland en het probleem van
de sociale dumping in eigen land
– zijn wat dat betreft alvast weinig
hoopgevend. Bovendien is de kans
reëel dat datgene wat voor de EU
al te ver gaat, voor het thuisfront
niet volstaat.
De EU zou er in ieder geval goed
aan doen de pleidooien voor een
begrenzing van de immigratie eindelijk ernstig te nemen. Doet ze
dat niet, ontpopt ze zich de facto
als de beste propagandist voor de
United Kingdom Independence
Party en van de uiteindelijke Britse
EU-exit.

Dirk De Smedt

Belgische kabinetten kosten
belastingbetaler 54 miljoen euro
In de media verklaarde premier
Michel dat de federale regering
het soberder aan zal doen voor wat
de ministeriële kabinetten betreft.
Bekijkt men evenwel de cijfers wat
van dichterbij, dan blijkt veeleer
het tegendeel het geval te zijn.
In de pers pakte eerste minister
Michel triomfantelijk uit met het
bericht dat zijn regering 63 kabinetsmedewerkers minder zal tellen
dan de regering-Di Rupo. In totaal
gaat het wel nog altijd om 769 man.
De kostprijs voor al die medewerkers bedraagt op jaarbasis iets meer
dan 42 miljoen euro. Bij de vorige
regering was dat nog 44 miljoen
euro. Ook de totale kostprijs van
de ministeriële kabinetten zakt, van
56,6 naar 54,3 miljoen euro per jaar.
Ogenschijnlijk heeft Michel dus een
punt.

MISLEIDEND
Dit beeld is echter heel misleidend.
De regering-Michel telt om te beginnen immers één excellentie, en
dus ook één kabinet, minder dan
de regering-Di Rupo. Berekent men
de gemiddelde kostprijs van één
kabinet, dan blijkt dat de regeringMichel op dat vlak helemaal geen
besparingen doorvoert. Onder Di
Rupo kostte één kabinet gemiddeld
immers 2.978.493 euro; onder Michel is dat 3.014.833 euro. Een –

weliswaar lichte – stijging met 1,2%.
In de regering-Di Rupo zaten ook 6
partijen die zichzelf moesten “bedienen”. De regering-Michel daarentegen bestaat slechts uit 4 partijen.
Er moeten dus veel minder partijen
“bediend” worden om hun mannetjes te plaatsen. Vanuit die optiek
gezien, kan zelfs worden gesteld dat
de uitgaven voor de kabinetten buitensporig zijn. Oordeel zelf.

GROOT LOT
CD&V had in de regering-Di
Rupo 4 excellenties (2 ministers en
2 staatssecretarissen) en heeft er in
de regering-Michel nog 3 (2 ministers en 1 staatssecretaris). Met één
op vier excellenties minder moet
CD&V evenwel slechts 8% aan
geldmiddelen voor kabinettards inboeten. Open VLD had in beide
regeringen hetzelfde aantal excellenties (2 ministers en één staatssecretaris). Het budget dat zij voor haar
medewerkers krijgt, stijgt evenwel
met meer dan 12%.
Het groot lot wordt echter gewonnen door N-VA en MR. N-VA krijgt
ineens bijna 11 miljoen euro ter beschikking om kabinettards aan te
werven. De MR van haar kant had
onder Di Rupo 3 ministers en nu
niet minder dan 7. Maar het budget
dat zij voor kabinettards krijgt, stijgt
met bijna 143%!

Enkel de N-VA-kabinetten kosten
de belastingbetaler jaarlijks
11 miljoen euro
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MINDER WERK
Een andere bedenking die men hierbij moet maken, is dat er met de
zesde staatshervorming een aantal
federale bevoegdheden, middelen en
personeel zijn overgedragen aan de
deelstaten. De regering-Michel heeft
dus ook een kleiner takenpakket dan
de regering-Di Rupo.
Neemt men dit allemaal in ogenschouw, dan is er maar één besluit
mogelijk. Op de ministeriële kabinetten wordt helemaal niet bespaard. De meerderheidspartijen
hebben integendeel zichzelf heel
goed bediend om hun mannetjes geplaatst te krijgen.
Voor het Vlaams Belang moet deze
vorm van politiek cliëntelisme fors
worden ingeperkt want het is niet
efficiënt, noch gewenst. Een ministerieel kabinet is uiteindelijk niets
anders dan een parallelle administratie, maar dan wel een die door en
door gepolitiseerd is. Als dusdanig
is het een enorme geldverspilling.
Daarom moeten ministers, net zoals
dat in het buitenland het geval is,
leren om beleid te voeren met hun
administratie. Het aantal persoonlijke medewerkers moet drastisch
worden ingeperkt. Maar daar is deze
regering duidelijk niet aan toe.
Peter Lemmens

Rijkentaks
Ook onder de regering-Michel
spant België nog steeds de kroon
inzake lasten op arbeid. Dat
stelde het Internationaal Monetair Fonds onlangs in zijn rapport. Intussen lijken steeds meer
Vlamingen gewonnen voor een
verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op kapitaalwinsten.
Dat werknemers en KMO’s een
pak meer belastingen betalen dan
een multinational op zijn miljoenenwinst is niet alleen onrechtvaardig; het benadeelt ook onze
concurrentiepositie. Een ‘taksshift’ met een eerlijkere spreiding
van de lasten dringt zich dan ook
steeds meer op. Uit een peiling
van Het Laatste Nieuws bleek dat
84 procent van de Vlamingen gewonnen is voor een zogenaamde
rijkentaks waarbij de winsten die
men maakt op kapitaal worden
belast.
Echt verbazend is dat niet. Na de
berichten over gigantische onbelaste meerwaarden, Lux Leaks en
andere ontwijkingsmogelijkheden,
beseffen steeds meer
Vlamingen dat er
in dit land vooral
genomen wordt van
diegene die amper iets
heeft. Terwijl meer dan
de helft van ons
loon blijft hangen in de
belas-

tingsnetten, zijn de lasten op kapitaalwinsten zo goed als onbestaande en bovendien makkelijk
te ontwijken. En die schrijnende
onrechtvaardigheid stuit bij een
steeds groter wordende groep op
verzet. Als wondermiddel pleiten
steeds meer economen voor een
vermogenswinstbelmasting.

CORRECTE
HERVERDELING
Het economisch recept van de
belasting op vermogens is niet
nieuw. In Zweden heft men reeds
jaren belastingen op dividenden en
meerwaarden uit aandelen. Hierdoor kon men de lasten op arbeid
laten dalen en verbeterde de concurrentiepositie van het Scandinavisch land aanzienlijk, wat zich
uitte in een opvallende stijging van
buitenlandse investeringen.
Als sociale volkspartij pleit het
Vlaams Belang voor een correcte
herverdeling tussen wie heel veel
en wie weinig heeft. Indien men een
vermogens-
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winstbelasting invoert vanaf een
vrijgesteld minimum, naar Zweeds
model, blijven de kleine meerverdieners buiten schot. Uit de
beurscijfers van 2013 blijkt dat een
meerwaardebelasting op aandelen
5,2 miljard zou opleveren. Dat is
goed voor de helft van de aangekondigde besparingen van Michel
I die de rekening vandaag enkel
aan de werkende Vlaming presenteert.
Door een belastingverschuiving
in de vorm van een vermogenswinstbelasting zorgen we voor
meer koopkracht bij de mensen én
creëren we bijkomende jobs. De
‘Zweedse coalitie’ zou zich op dit
vlak dus niet alleen in woord maar
ook in daad aan Zweden moeten
spiegelen.
Klaas Slootmans

Stop de politieke benoemingen
Bestuursmandaten bij overheidsbedrijven worden traditiegetrouw aan het begin van de
legislatuur netjes verdeeld tussen de regeringspartijen. Even
traditioneel ontstaat er dan ook
een hoop getouwtrek over welke
partij welke topbenoeming mag
opeisen. De politieke benoemingen – waarvan iedereen steeds
maar weer herhaalt dat er een
einde aan moet komen – worden
ook deze legislatuur gewoon verdergezet.
Tussen de Vlaamse regeringspartijen wordt er in de achterkamers
momenteel aardig wat gekibbeld
over welke partij aanspraak kan
maken op welke topmandaten binnen de raden van bestuur van de
Vlaamse overheidsbedrijven, zoals
De Lijn, de VDAB, de VRT en
de investeringsmaatschappij PMV.
Meerderheidspartijen
CD&V,
N-VA en Open VLD azen bijvoorbeeld alle drie op het voorzitterschap van de raad van bestuur van
De Lijn. Bij topbenoemingen telt
inderdaad niet de bekwaamheid
van de kandidaten, maar wel de
politieke kleur en het evenwicht
tussen de meerderheidspartijen.

POLITIEK BENOEMDE
VRIENDJES
Chris Janssens zette de politieke
benoemingen op de agenda van
het Vlaams Parlement. Hij wilde
weten op welke wijze de regering

het verderzetten van de politieke
benoemingen rijmt met de belofte
van “verandering”. Minister Homans die namens de Vlaamse regering antwoordde kwam niet verder
dan te zeggen dat “we niets verkeerd
doen en dat de wetgeving wordt nageleefd, net zoals tijdens de vorige
legislaturen”.
Janssens vond dat de regering
het zichzelf wel heel gemakkelijk
maakt. Hij riep de regering op
“werk te maken van de depolitisering van raden van bestuur van de
Vlaamse overheidsbedrijven zodat ze
niet langer geleid worden door politiek benoemde vriendjes, maar door
onafhankelijke bestuurders die alleen
op basis van hun competenties worden aangesteld.”
Hij hekelde ook het gekibbel over
de benoemingen tussen de Vlaamse regeringspartijen “voor wie het
blijkbaar gemakkelijker is om een
beslissing te nemen over de tariefverhoging bij De Lijn, een vermindering van de Woonbonus of duurder
onderwijs, dan een beslissing te nemen over welke partij de baas mag
leveren bij De Lijn”.

EIGEN PARTIJKAART
EERST
Chris Janssens spaarde daarbij ook
de N-VA niet die van ‘verandering’
een verkiezingsthema maakte,
maar nu volop meedoet aan deze
kwalijke traditie: “Blijkbaar is be-
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kwaamheid nog steeds niet het meest
essentiële criterium bij de benoeming van bestuurders in Vlaamse
overheidsbedrijven. Een partijkaart
blijkt nog steeds belangrijker.” Hij
wees er daarbij ook op dat tal van
N-VA-kopstukken in het verleden
al pleidooien hadden gehouden
voor de depolitisering van deze raden bestuur. “Maar eens men in de
meerderheid zit, verdeelt men blijkbaar toch liever de postjes”, stelde hij
vast.

DEPOLITISERING NU!
Het Vlaams Belang wil dat bestuurders en directeurs van overheidsbedrijven niet meer worden
aangesteld op basis van een koehandel tussen de regeringspartijen,
maar via een onafhankelijke en
transparante procedure, op basis
van deskundigheid. Uiteraard wil
dit niet zeggen dat de regering alle
controle zou verliezen over de overheidsbedrijven en deze instanties
niet meer beleidsmatig zou kunnen
sturen. Overheidsbedrijven moeten immers de wetgeving respecteren en zijn allen gebonden door
een zogenaamde “beheersovereenkomst” die wordt afgesloten. Er is
inderdaad geen enkel excuus om
de praktijk van de politieke benoemingen verder te zetten. Aan die
politieke zelfbediening moet nu
eindelijk een einde komen.
Wim Van Osselaer

Geen Nederlands,
geen sociale woning!
Eén op vier Vlaamse sociale woningen wordt toegewezen aan
iemand die niet over onze nationaliteit beschikt. In steden ligt
dit aandeel zelfs nog hoger. In
Antwerpen is bijvoorbeeld bijna
de helft van de nieuwe huurders
vreemdeling. Een deel van hen
spreekt geen of nauwelijks Nederlands.
Sociale huurders die onze taal niet
spreken zijn een probleem voor de
huisvestingsmaatschappij. Ze kennen hun plichten als huurder niet
en kunnen maar moeilijk afspraken maken met de andere huurders, bijvoorbeeld over het onderhoud van de gemene delen van
een appartementsgebouw. In 2007
besliste de Vlaamse regering (toen
CD&V-N-VA-SP.a-Open VLD)
dat Nederlandsonkundige vreemdelingen die een sociale woning
willen betrekken voortaan een verklaring zouden dienen te ondertekenen waarin ze zich “bereid verklaren” Nederlands te leren. Wie
een taalcursus weigert te volgen,
kan in theorie beboet worden. Veel
boetes werden er echter niet opgelegd en nog minder betaald.

Wie een eerste keer faalt, krijgt
overigens drie maanden de tijd om
een nieuwe test af te leggen. Er is
ook een tweede herkansing mogelijk en pas daarna kan er eventueel
een administratieve boete volgen.

door één duidelijke en kordate regel
in de toelatingsvoorwaarden voor
een sociale woning: geen Nederlands,
geen sociale woning!”

NODELOOS
INGEWIKKELD

Het Vlaams Belang wil trouwens
nog verder gaan. Volgens onze partij moeten dringend maatregelen
worden genomen om de enorme
toestroom van vreemdelingen in
de sociale huisvesting en de daaraan gekoppelde gettovorming een
halt toe te roepen. Het is onaanvaardbaar dat één vierde van onze
sociale woningen wordt toegewezen aan vreemdelingen, terwijl
104.976 personen op de wachtlijst
staan. De gemiddelde wachttijd
voor een sociale woning bedraagt
bijna 3 jaar. Het Vlaams Belang
wil bij de toewijzing van sociale
woningen voorrang geven aan wie
over onze nationaliteit beschikt.
Vreemdelingen die aanspraak willen maken op een sociale woning
moeten tenminste hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid.

Voor het Vlaams Belang is de nieuwe regeling die Homans voorstelt
nodeloos ingewikkeld en onvoldoende. Chris Janssens maakte in
het Vlaams Parlement duidelijk
voor welk beleid het Vlaams Belang staat: “Er mag toch worden
verwacht dat een nieuwkomer die
zich in ons land gevestigd heeft en op
de koop toe zijn weg heeft gevonden
naar de sociale huisvesting, in die
tijd ook al eens de moeite gedaan zou
hebben om een fatsoenlijk woordje
Nederlands te spreken. Als men niet
bereid is om Nederlands te leren, dan
moet men volgens ons ook geen voordelen krijgen van onze samenleving,
dan moet men ook geen sociale uitkering en geen sociale woning krijgen.”
Hij voegde eraan toe: “Minister,
ik verzoek u: stop met die hopeloos
ingewikkelde regeling en vervang die

VLAMINGEN EERST

Wim Van Osselaer

NIEUWE TAALTEST
Met veel mediageruis kondigde
Vlaams minister van Wonen Homans nu aan deze regeling te zullen aanpassen. Ze wil de verplichte
deelname aan een cursus nu vervangen door een taaltest. De huurder moet via die test aantonen dat
hij over een “minimaal taalniveau”
beschikt. “Het gaat over een zeer
laag niveau”, stelde Homans in het
Vlaams parlement. “Het is niet de
bedoeling dat we mensen uit hun sociale woning zetten en we zullen ook
niemand een toewijzing ontzeggen”,
benadrukte de minister bovendien.

Eén op vier sociale woningen wordt
toegewezen aan vreemdelingen
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Graaicultuur nog altijd
springlevend
De excellenties die ons besturen hebben altijd al goed voor
zichzelf gezorgd. Dat was zo in
het verleden en is vandaag niet
anders. In tijden van crisis en
besparingen zou men nochtans
ook van de politieke klasse enige
soberheid mogen verwachten.
Het was onze partijvoorzitter Tom Van Grieken die in het
Vlaams parlement in herinnering
bracht dat er nog altijd een regeling bestaat waardoor voormalige
Vlaamse ministers op kosten van
de gemeenschap twee voltijdse
medewerkers mogen aanwerven.
En dat voor een periode van niet
minder dan 5 jaar. Ook op Belgisch niveau bestaat een dergelijke
regeling.
Dat deze regeling de gemeenschap
heel wat centen kost, bleek uit de
antwoorden die Van Grieken, en
in de Kamer Barbara Pas, kregen
van respectievelijk minister-president Bourgeois (N-VA) en premier Michel (MR). Op Vlaams
niveau zal dit de belastingbetaler
in totaal zo’n 2,5 miljoen euro
kosten. Op Belgische niveau kan
de totale factuur zelfs oplopen
tot niet minder dan 6,25 miljoen
euro.

PRIVÉDIENSTEN OP
STAATSKOSTEN
Men kan zich bij deze regeling
uiteraard heel wat vragen stellen.
Waarom, bijvoorbeeld, hebben
voormalige regeringsleden nog
gedurende vijf jaar twee voltijdse
medewerkers op staatskosten nodig, hoewel zij geen enkele bestuursverantwoordelijkheid meer
dragen? Komt deze regeling in
feite niet gewoon neer op het verlenen van privédiensten op staats-

kosten? En zo ja, is zulks deontologisch wel te verantwoorden? De
vraag stellen is ze beantwoorden.
Bovendien is het in deze tijden
van crisis, waarbij de regering
zware inspanningen oplegt aan
de bevolking, wel erg onkies om
dergelijke praktijken uit de politieke graaicultuur nog langer in
stand te houden. Wie als bestuurder of voormalige bestuurder enig
fatsoen heeft, geeft in tijden van
forse besparingen het goede voorbeeld door zélf de nodige soberheid aan de dag te leggen.

KAVIAARSOCIALISME
Maar zo heeft de politieke klasse
het dus niet begrepen. Alle traditionele partijen zijn wat dat betreft
overigens in hetzelfde bedje ziek.
Maar het is toch opvallend dat het
juist de socialisten zijn die er als
de kippen bij zijn om gebruik te
maken van deze regeling. De 5
voormalige ministers die op
basis van deze regeling
al personeel in dienst
hebben genomen zijn
immers stuk voor stuk
socialisten. De 9 overblijvende excellenties die daarop aanspraak kunnen maken,
waaronder 5 van niet-socialistischen huize, hebben zich al
wel geïnformeerd, maar zijn nog
niet tot effectieve aanwervingen
overgegaan. Als er nog bewijzen
moeten zijn voor het totale morele
failliet van de sociaaldemocratie,
dan is dit er wel een.

MAATREGELEN?
Vanzelfsprekend vroegen onze
parlementsleden ook aan de
regeringsleiders of ze deze
regeling zouden afschaf14

fen. Op Vlaams niveau liet Bourgeois weten dat er voorstellen zijn
die “op dit moment worden onderzocht”. In de Kamer antwoordde
Michel dat dit niet in het regeerakkoord staat. Wel verklaarde hij
zich bereid om voorstellen ter
zake te bestuderen. Dat zijn evenwel veeleer vage verklaringen, te
meer omdat grondwettelijk gezien
het parlement hierin niet kan tussenkomen en het enkel de regeringen zelf zijn die deze regelingen
kunnen aanpassen. Het Vlaams
Belang zal hoe dan ook beide excellenties met deze graaicultuur
blijven confronteren tot er een
einde aan komt.
Peter Lemmens

Vlaams Belang vraagt
moskeestop in Brussel
Officieel zijn het er een zestigtal,
maar in realiteit gaat het over
minstens dubbel zoveel, en waarschijnlijk nog meer. We hebben
het over de moskeeën in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Sommigen obscuur weggestoken
in een garagebox, anderen dan
weer opzichtig en prominent in
het straatbeeld aanwezig.
Sedert begin juli heeft de Malik
Ibn Anas-moskee in de Brusselse
gemeente Ganshoren haar deuren
geopend; genoemd naar een 8ste
eeuwse imam die zich zeer sterk
verzette tegen iedere vorm
van vernieuwing binnen
de islam. In 2012 had
de gemeente Ganshoren nochtans de werken laten stilleggen,
omdat ze illegaal
waren. Daarenboven was de inplanting van een
moskee volgens
de toen bevoegde
schepen niet mogelijk, wegens niet
in overeenstemming
met het bestemmingsplan. Indien om
het even wie een woning
zou bouwen op een plaats
waar het niet mag, zouden
de werken ook stil gelegd worden. En waarschijnlijk definitief.
Zo niet echter voor een moskee in
Brussel.

MOSLIM EXECUTIEVE
STAAT BOVEN DE WET
Want desondanks dit bestemmingsplan, en desondanks het feit
dat de werken illegaal waren, besliste het Hoofdstedelijk Gewest
toch om de nodige vergunningen
af te leveren, en dit zonder vooraf-

gaand openbaar onderzoek. Nochtans goed wetende (of misschien
net omdat) dat de buurt heel wat
bezwaren had en nog steeds heeft
tegen de inplanting van een moskee in hun woonbuurt.
Omwonenden klagen vooral over
geluidsoverlast sedert de komst
van de moskee. Maar de moskeegangers zorgen ook voor enorme
verkeersproblemen in de buurt:

openbaar onderzoek niet meer nodig, enkel omdat de Moslim Executieve een attest had opgesteld
waarin ze de moskee erkent. Kortom: een attest van de Moslim Executieve staat in dit land blijkbaar
boven de regels en wetten van het
land. Daarenboven verklaarde Vervoort dat de buurt zich maar dient
aan te passen aan de veranderende
realiteit, dus aan de komst van een
moskee. De wereld op zijn kop;
behalve dan voor de islamosocialisten van de PS die in de moslimpopulatie in Brussel al langer dan
vandaag een groeiend electoraat
heeft gezien.

MOSKEESTOP

buurtbewoners vinden in hun
eigen wijk nog nauwelijks parkeerplaats. Daarom interpelleerde
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Dominiek Lootens de Brusselse
minister-voorzitter Vervoort (PS)
hierover. Het antwoord van Vervoort was ontluisterend. Zo bleek
het bestemmingsplan plots niet
meer belangrijk, en bleek een
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Uit onvrede met
deze gang van zaken diende het
Vlaams
Belang
in het Brussels
Parlement
een
motie in, waarbij gevraagd werd
de voor overlast
zorgende moskee
te Ganshoren per
direct te sluiten, en
tevens een algemene
moskeestop in Brussel
in te stellen. Het mag natuurlijk niet verbazen dat de
verzamelde linkse meute moord
en brand schreeuwde, en dat het
voorstel van het Vlaams Belang
werd weggestemd. Ook de N-VA
– de partij van Geert Bourgeois
die in de rest van Vlaanderen de
moskeeën steeds rijkelijk van belastinggeld heeft voorzien – durfde
het niet aan om de motie van het
Vlaams Belang te steunen. Een
gemiste kans voor de kracht van
échte verandering.
Stijn Hiers

Vlaams Belang kiest nieuw
partijbestuur
Eind vorig jaar koos de partijraad een nieuw partijbestuur.
Het partijbestuur organiseert de
dagelijkse werking van de partij
en is, na de partijraad, het hoogste beslissingsorgaan van het
Vlaams Belang.
Nadat Tom Van Grieken met 93
procent van de stemmen door het
ledencongres verkozen werd tot

voorzitter, ontfermde de partijraad
van het Vlaams Belang zich over
het nieuwe partijbestuur. De partijraadsleden bereikten een consensus over volgende samenstelling:
Tom Van Grieken toonde zich na
afloop van de partijraad bijzonder
tevreden. “Ik kijk ernaar uit om met
deze mensen samen te werken. Het is
een ambitieuze ploeg die zowel ver-

jonging als ervaring in zich draagt.”
Volgens de Vlaams Belang-voorzitter illustreert dit partijbestuur
dat de vernieuwing van de partij
onverkort wordt doorgezet. “Alleen een onwetend iemand kan zich
aan vernieuwing onttrekken, wist
Socrates al. Wij volgen vandaag zijn
devies,” aldus Van Grieken.

v.l.n.r.: Guy D’haeseleer (Nationaal secretaris) - Dominiek Lootens (Fractievoorzitter Brussels
Hoofdstedelijk Parlement) - Filip De Man (Partijraadsvoorzitter) - Philip Claeys (Ondervoorzitter)
Joris Van Hauthem (Partijbestuurslid) - Chris Janssens (Fractievoorzitter Vlaams Parlement)
Anke Van dermeersch (Fractievoorzitter Senaat) - Patsy Vatlet (Penningmeester)
Barbara Bonte (Partijbestuurslid) - Tom Van Grieken (Voorzitter) - Barbara Pas (Ondervoorzitter)
Stefaan Sintobin (Partijbestuurslid) - Reccino Van Lommel (VBJ-voorzitter)
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Eerste kras op Juncker-carrosserie

Europa beleeft een crisis van ongekende omvang, met vooral in
Zuid-Europa sociaal-economische
drama’s tot gevolg, met een torenhoge
jongerenwerkloosheid,
verdoken en openlijke armoede en
de onmogelijkheid om de gezondheidszorgen op peil te houden,
waardoor in Griekenland bijvoorbeeld TBC opnieuw opduikt. Terwijl Europa naar een moreel gezag
op zoek is om de nieuwe strategie
te bepalen, zette de EU de Luxemburger Juncker aan het hoofd van
de Europese instellingen. Tot vorig
jaar was hij eerste minister van het
Groothertogdom en in die hoedanigheid verantwoordelijk toen
in zijn land de grote jongens faciliteiten kregen om miljarden voor
de fiscus verborgen te houden. De
affaire leidde onmiddellijk tot de
vaststelling: er is een probleem met
Juncker.

MOTIE VAN
WANTROUWEN
Alsof dat nog niet genoeg was,
betoonde Juncker weinig spijt en
wimpelde kritische vragen in het
Europees Parlement laconiek af.
Dat was het sein voor een aantal
EU-kritische stemmen om een
motie van afkeuring in te dienen.
De Italiaanse Vijfsterren-beweging, UKIP, Front National, Lega
Nord, PVV en anderen sloegen de
handen in elkaar. Voor het Vlaams
Belang ondertekende Gerolf Annemans de motie. Ook de linkerzijde
riep op tot ontslag van Juncker,

Foto: Europees Parlement

Begin november lekte uit dat meer
dan 300 multinationals door geheime deals met de Luxemburgse
overheid honderden miljarden
euro’s in het Groothertogdom
parkeerden en zo miljarden aan
belastingen ontweken. De affaire
werd gemeenzaam bekend onder
de naam ‘Lux Leaks’ en zindert
tot op vandaag na.

Tot 2013 was Juncker premier van Luxemburg en in die hoedanigheid verantwoordelijk toen in zijn land de grote jongens faciliteiten kregen om miljarden voor de fiscus verborgen te houden.

maar kreeg niet voldoende steun
en weigerde tegelijk de motie van
de EU-critici te ondertekenen.
De motie stelde dat de Luxemburgse belastingakkoorden de vrije
mededinging tussen de lidstaten
in gevaar brachten en hield JeanClaude Juncker verantwoordelijk
voor dit agressief beleid van belastingontwijking. De ondertekenaars van de motie achtten het
onaanvaardbaar dat Juncker voorzitter van de Europese Commissie
zou blijven.
Bij de stemming bleek voor de liberalen, christendemocraten en socialisten het hemdje nader dan de
rok. Aan hun machtsevenwichten
kon niet geraakt worden, dus ook
niet aan Juncker. De motie werd
blindelings weggestemd, een opgezweepte Guy Verhofstadt nam
zowaar de woorden xenofobie, racisme en islamofobie in de mond!
De Britse conservatieven, de Deense Volkspartij en andere leden van
de ECR-fractie onthielden zich of
stemden voor de motie, behalve
de N-VA’ers die als enigen binnen
hun fractie tegen de motie en dus
voor Juncker stemden...

PROBLEEM JUNCKER
Bij de bespreking van het pakket
inzake werkgelegenheid, groei en
investeringen herhaalde Europees
parlementslid Gerolf Annemans dat
Juncker met een probleem zit: “Nadat u zich aan uw zetel hebt moeten
vastklampen wegens een ongehoord
schandaal was uw mandaat van
voorzitter van de Europese Commissie reeds onomkeerbaar bevlekt. Vanaf
vandaag weten we bovendien dat u er
niet voor terugdeinst om ons allemaal
maandenlang een rad voor de ogen
te draaien. Uw grootste probleem is
vanaf vandaag, nu en tot wanneer
wij u hier wegkrijgen, uw geloofwaardigheid. Egredere, verdwijn en
stuur ons iemand die wij tenminste
kunnen geloven en vertrouwen!”
De hele zaak deed bij de traditionele politieke families opnieuw
stemmen opgaan voor een verdere
harmonisering van de Europese belastingstelsels. Ieder incident wordt
misbruikt om méér Europese Unie
over ons uit te gieten. Dat is echter
overbodig wanneer het eenvoudige
en gezonde principe gehanteerd
wordt dat belastingen worden betaald in het land waar de winsten
worden gemaakt.
Dimitri Hoegaerts
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Vlaams Belang hekelt
verkapte belastingverhogingen

Barbara Bonte verzette zich in het Vlaams Parlement
tegen elke vorm van kilometerheffing”
De eerste begroting van de nieuwe Vlaamse regering werd meerderheid tegen oppositie in het
Vlaams Parlement goedgekeurd.
Vlaams
Belang-parlementslid
Barbara Bonte nam de begroting
onder de loep en formuleerde
in de commissie Financiën een
lange reeks kritische opmerkingen.
Bonte startte haar tussenkomst
met een positieve noot: “Er wordt
een Vlaamse begroting in evenwicht
gerealiseerd. Dat is goed. De overheid moet immers vermijden om
nieuwe schulden te maken, zodat
de factuur niet wordt doorgeschoven
naar de volgende generaties.” Het
parlementslid wees er daarbij wel
fijntjes op dat de regering pronkt
met een evenwicht, maar wel zedig
zwijgt over de belastingverhogingen die ze hiervoor doorvoert.

ZESDE
STAATSHERVORMING
Barbara Bonte confronteerde de
Vlaamse regering met de harde
waarheid: “Uw budgettaire problemen hebben veel te maken met de

gevolgen van de zesde staatshervorming. De bijzondere financieringswet voerde een bijdrage in voor de
sanering van de federale openbare
financiën, waarvan Vlaanderen het
grootste deel moet ophoesten. Voor
2015 bedraagt deze saneringsbijdrage 755 miljoen euro of 65% van
het Vlaamse tekort dat moest worden
weggewerkt. De zesde staatshervorming was een vergiftigd geschenk.”

VERKAPTE BELASTINGVERHOGINGEN
Tot vervelens toe herhaalt de
Vlaamse regering dat zij een begrotingsevenwicht weet te realiseren
“zonder belastingverhoging” Barbara Bonte maakte in het Vlaams
Parlement brandhout van deze mythe: “U beweert de belastingen niet
te verhogen , maar op slinkse manier
verhoogt u wel allerlei gebruikersbijdragen voor bepaalde diensten: voor
onderwijs, openbaar vervoer, kinderopvang. Noem het zoals je wil: gebruikersbijdragen, retributies,… Op
het einde van de rit is het uiteindelijk de portemonnee van de Vlaming
die alsmaar leger wordt.”
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De Vlaams Belang-begrotingsspecialiste wees ook op de zware
gevolgen van de hervorming van
de woonbonus: “Het maandelijks
verlies bedraagt voor een koppel 170
euro per maand. Dat is een serieuze
hap uit het maandbudget. Vlamingen zijn geboren met een baksteen
in de maag, maar deze baksteen zal
zeer zwaar op de maag van die Vlamingen blijven liggen. “Bovendien”,
vulde ze aan, “wordt de woonbonus
van een aftrekpost omgezet in een
belastingvermindering. Dit heeft als
gevolg dat het belastbaar inkomen
voor heel wat woningeigenaars fors
zal stijgen. Duizenden gezinnen zullen hierdoor studietoelagen en renovatie- en andere premies mislopen of
meer moeten betalen voor kinderopvang.”

WERKENDE VLAMING
BESTRAFT
De regering kondigde naar aanleiding van de begroting ook aan
te zullen onderzoeken “of het opportuun is om het systeem van de
kilometerheffing uit te breiden naar
personenwagens en/of lichte vrachtwagens van minder dan 3,5 ton.”
Bonte beklemtoonde in de commissie dat het Vlaams Belang “zich
zal verzetten tegen elke vorm van
‘slimme’ kilometerheffing”. “De werkende Vlaming, die heel vaak geen
alternatief heeft voor het gebruik
van de wagen, zal hiervan de dupe
zijn. Zij worden nu al genoeg belast
door de hoge accijnzen op brandstoffen.” De huidige ‘centrum-rechtse’
meerderheidspartijen die voor de
verkiezingen nog beweerden op te
zullen komen voor de werkende
Vlaming en de middenklasse, laten
hun kiezers nu schaamteloos in de
steek. Zoveel is duidelijk.
Wim Van Osselaer

De lange arm van Ankara
Eind vorig jaar leidde een koerswijziging in het Nederlandse integratiebeleid tot heel wat politieke heibel… met Turkije.
Eind vorig jaar kondigde de Nederlandse minister van Sociale Zaken,
Lodewijk Ascher (PVDA), aan vier
Turkse organisaties te zullen gaan
volgen omdat ze ondoorzichtig
zouden zijn en de integratie van
Turken in de Nederlandse samenleving eerder tegenwerken dan
bevorderen. Het initiatief kwam
er nadat uit een studie van het
Nederlandse Sociaal en Cultureel
Planbureau was gebleken dat de
integratie van Turken in Nederland
verontrustend achterloopt. In Het
Algemeen Dagblad sloeg Zihni Özdil, wetenschappelijk docent aan
de Erasmus Universiteit, ter zake
nagels met koppen: “Er is segregatie, je reinste apartheid, door al die
Turkse scholen en Turkse organisaties.
Dàt is dertig jaar lang gesubsidieerd
en gestimuleerd.” Het feit dat de
invloed van de Turkse regering op
deze organisaties als groot wordt
ingeschat, deed politici van uiteenlopende strekkingen – rijkelijk laat
overigens – waarschuwden voor ‘de
lange arm van Ankara’.

RACISME, ALWEER…

“BLIJF TURK”
Het is geen geheim dat de Turkse
overheid er steeds alles aan gedaan
heeft om haar greep op de Turkse
diaspora in West-Europa te verstevigen en ze, waar mogelijk, in haar
eigen politieke agenda in te schakelen. Integratie, laat staan assimilatie, past niet in die agenda. Wel
integendeel, en dat hebben de opeenvolgende Turkse bewindslieden
ook met zoveel woorden duidelijk
gemaakt. In februari 2008 bestond
de toenmalige Turkse premier Erdogan het zelfs om, tijdens een toespraak voor de Turkse kolonie in
Duitsland, assimilatie “een misdaad
tegen de menselijkheid” te noemen
en ‘zijn’ onderdanen op te roepen
vooral Turk te blijven. Een oproep
die hij sindsdien – voor de slechte
verstaanders allicht – meermaals en
uitdrukkelijk heeft herhaald.

VINGER IN DE PAP
Parallel daarmee bekritiseerde hij
bij verschillende gelegenheden
openlijk de Duitse integratiepolitiek en ontzegde hij het land zelfs
het recht om een eigen integratiebeleid te voeren omdat zoiets
‘eenzijdig’ zou zijn. Als het over
immigranten van Turkse origine

Een reactie van de Turkse overheid
bleef niet lang uit. En zoals gebruikelijk, werden daarbij de grote
woorden niet geschuwd. “De agressieve taal en racistische beschuldigingen tegen Turken die deel uitmaken
van de Nederlandse samenleving en
aan het adres van een bevriende en
geallieerde natie zijn onacceptabel”,
zo luidde het op de officiële website van het Turkse ministerie van
Buitenlandse Zaken. Voor zover
dat nog nodig was, illustreerde deze
reactie andermaal en op een treffende manier dat Ankara wel degelijk over een lange arm – en lange
tenen – beschikt.
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gaat, wil Turkije een dikke vinger
in de pap, zoveel is duidelijk. Die
boodschap werd onlangs nog eens
herhaald door de Turkse minister
van Buitenlandse Zaken Cavusoglu
toen hij in een interview met de
Nederlandse nieuwszender NOS
stelde dat het integratiebeleid van
Europese landen een zaak is waarbij
Turkije een rol moet spelen.

NIET DE EERSTE KEER
De recente politieke rel met Nederland was niet het eerste staaltje
van de manier waarop Turkije zich
het recht voorbehoudt om zich actief te mengen in de binnenlandse
aangelegenheden van een Europees land. De arrogante houding
die de Turkse regering sinds jaren
tentoonspreidt, is niet bepaald degene die men kan verwachten van
een kandidaat-lidstaat. Soms lijkt
het er wel op dat we in een omgekeerde wereld zijn terechtgekomen
en dat het niet de Europese Unie,
maar kandidaat-lidstaat Turkije is
dat zijn voorwaarden stelt en eisen
oplegt. Het belooft in ieder geval
allemaal weinig goeds voor de dag
dat het islamitisch land effectief tot
de EU zou worden toegelaten.
Dirk De Smedt

Boko Haram: jihad in Afrika
Naast onder meer Al Qaida
(wereldwijd), de Taliban (Afghanistan en Pakistan) en Islamitische Staat (Irak, Syrië,
Libanon, …), maken ook de
moslimterroristen van Boko
Haram talloze slachtoffers.
Deze jihadgroepering wil een
strikte toepassing van de sharia
in heel Nigeria en tegenwoordig ook in buurlanden Niger,
Tsjaad en Kameroen. Net zoals
IS en consorten kadert Boko
Haram in de wereldwijde jihad,
meer bepaald die in Afrika.
Doel: heel Afrika islamiseren.
Boko Haram (BH) werd opgericht in 2002 en is zoals veel jihadbewegingen gelieerd aan Al
Qaida, meer bepaald aan ‘Al Qaida in de Islamitische Maghreb’
(AQIM), een Algerijnse islamterroristische organisatie die als
oorspronkelijk doel het omverwerpen van het Algerijns regime
had. AQIM voert actief jihad in
Algerije, Tunesië, Marokko, Mali,
Mauritanië, Niger en Libië, en
heeft terreurcellen in West-Europa
en de VS. De jihadgroepering staat
dan ook op de terreurlijst van de
VN, de EU, de VS en Australië.

ISLAM VERSUS
CHRISTENDOM
Het noorden is voornamelijk
islamitisch, het zuiden eerder
christelijk. In twaalf noordelijke
staten werd tot onvrede van de
christelijke minderheid de sharia
ingevoerd; in het eerder christelijke zuiden gelden de wetten van
de overheid.

SCHOOLMEISJES

De massa-ontvoering van 276
Nigeriaanse schoolmeisjes veroorzaakte wereldwijd een golf van
protest
les wat westers en niet-islamitisch
is, zoals het dragen van T-shirts
en broeken en... verkiezingen. De
bondsrepubliek Nigeria en bij uitbreiding heel Afrika worden door
BH als haram of onislamitisch bestempeld, en moeten dus worden
geïslamiseerd.

NIGERIA
DOEL
BH voert jihad met als doel heel
Nigeria en bij uitbreiding Afrika
te islamiseren en dus overal de
sharia of islamitische wet te installeren. ‘Boko Haram’ betekent in
de lokale taal letterlijk ‘oplichting
is zondig’; met ‘oplichting’ wordt
‘fraude’ bedoeld, en daaronder valt
onder andere ‘westers onderwijs’.
Wat westers is, is volgens BH dus
‘haram’ en verboden, omdat het
niet voldoet aan de islamitische
eisen. Zo streeft BH naar een verbod op al het onderwijs dat niet
gebaseerd is op de islam. Eigenlijk
verbiedt de jihadgroepering al-

Nigeria is een corrupt West-Afrikaans land (bijna 1 miljoen km²)
met vruchtbare grond en rijk aan
olie, gas, kolen, tin, ijzer en zink.
Het werd onafhankelijk van het
Verenigd Koninkrijk op 1 oktober 1960. Het is dichtbevolkt en
telt met ca. 175 miljoen de meeste
inwoners van heel Afrika. Volgens
de huidige aanwas telt Nigeria tegen 2.100 liefst 700 miljoen (!)
inwoners. Er leven meer dan 250
verschillende etnische groepen.
Stammentwisten met vaak een religieuze inslag maken er de orde van
de dag uit.

BH werd vooral bekend door
de massaontvoering op 15 april
2014 van 276 schoolmeisjes.
Een klein deel kon ontsnappen,
de rest is hoogstwaarschijnlijk
gedwongen bekeerd tot de islam en uitgehuwelijkt aan BHjihadisten. BH gebruikt de meest
gruwelijke vormen van geweld
en pleegt zelfmoordaanslagen (ook
door vrouwen!), en heeft reeds vele
tienduizenden doden en honderdduizenden vluchtelingen gemaakt.
Dat doorgaans christenen worden
geviseerd, is evident. Pas nog werd
een Duitse leraar en ontwikkelingswerker die “ongelooflijk geliefd” was en zelfs met eigen centen
de bevolking hielp, door de jihadisten van BH ontvoerd, die hem
nu dreigen te vermoorden.

KALIFAAT
Afgelopen zomer kondigde de leider van BH, Abubakar Shekau,
de vestiging aan van een Kalifaat,
net zoals Islamitische Staat deed
in Syrië en Irak. Zopas werd dan
ook beslist dat er, in navolging van
de internationale coalitie tegen IS,
een Afrikaanse strijdmacht tegen
BH komt, bestaande uit Nigeria
en buurlanden Benin, Kameroen,
Niger en Tsjaad.
Sam van Rooy
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Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen
En Peeters stampt een politiek correcte deur in: het
gaat nièt om een cultureel
vraagstuk, wel om een etnische problematiek. Of om
het nog eventjes anders uit
te drukken: “Je kunt niet van
twee walletjes tegelijk eten: lid
van een club zijn en blijven,
en toch ten volle de voordelen
vaneen àndere club meepikken en vervolgens, de leden
van deze laatste club van
onfatsoenlijke praktijken beschuldigen, als die daar commentaar op hebben…”.

De afwezigheid van een
écht “zwarte pieten”-debat in Vlaanderen en de
krampachtige pogingen
die ‘men’ in Vlaanderen
en (vooral) in Nederland
onderneemt om toch maar
zo’n debat op gang te trekken, bewijst het kunstmatige van het racismedebat.
Het bewijst ook het gelijk van auteur en filosoof
Jaak Peeters in zijn jongste
boek, met de ronkende titel Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen. Over de verhouding tussen allochtonen
en autochtonen.
De auteur windt er geen
doekjes om – dat is al té
lang de kwalijke gewoonte
geweest in de Lage Landen:
“De confrontatie van de drie
in onze maatschappij werkzame groepen, namelijk de pleitbezorgers van de ‘superdiversiteit’, veel spraakmakers met
ook de etnische uitwisselingspolitiek van Europa, en de
weigering van grote groepen
allochtonen om het Vlaamse karakter
van Vlaanderen te aanvaarden, leidt
tot de uiterst onaangename conclusie
dat er grote krachten werkzaam zijn,
die de feitelijke vernietiging van de etnische maatschappij van Vlaanderen
op het oog hebben.”

WIJ TEGEN ZIJ?
Vlamingen zijn te lang uitgemaakt
voor racisten, terwijl dat allerminst
het geval is. Vlamingen zijn kritisch
tegenover de massale instroom. Vlamingen zijn kritisch tegenover het
‘voortrekgedrag’ van allerlei officiële
Belgische instellingen. En uit veldwerk van auteur Peeters blijkt dat
Vlamingen vooral Vlaanderen als
hun thuis beschouwen en dat voor
hun kinderen ook als dusdanig wil-

len behouden. Vlamingen willen
dat immigranten zich aanpassen
aan onze normen en rekening houden met wat voor ons, autochtonen,
van belang is. Wij tegen zij? Ja, zegt
de auteur, dat is duidelijk het geval, maar tezelfdertijd beklemtoont
hij dat de ondervraagde burgers op
geen énkel moment het zij-begrip
losgemaakt hebben van de menselijkheid. In geen enkel gesprek werd
het recht op asiel voor wie echt in de
problemen zit, in twijfel getrokken.

TWEE WALLETJES
Waar de modale Vlaming dus wel
mee zit, aldus Jaak Peeters, is de
angst. Angst voor de toekomst van
het eigen land, van het eigen volk.
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Vlamingen staan open voor
andere culturen, zelfs in eigen land, aldus de auteur.
“Maar ze willen niet overspoeld worden, bezet, onderdrukt of geminoriseerd. Heel
voorname mensen met terecht
grote faam zeggen dat ook hier
een mensenrecht geldt”. Jaak
Peeters is een erudiete auteur die de zaken zegt zoals
ze zijn. Iemand die zijn stellingen met veldwerk heeft
onderbouwd. Maar die tegelijkertijd toegeeft dat zijn werk geen
wetenschappelijke pretenties heeft,
omdat de vragen aan een te kleine
groep mensen werden voorgelegd.
Wie van onze academische onderzoekers durft het aan deze kwestie
verder uit de diepen met grootschalig onderzoek?
Peter Logghe

Peeters, J.,
Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen.
Over de verhouding tussen
allochtonen en autochtonen, 2014,
Pelckmans, Kalmthout, 214 pag.
ISBN 978 90 289 7886 7

Ten strijde tegen de Bolsjewieken
In januari 1929, exact 85 jaar geleden, beleefde Kuifje zijn eerste
avonturen. Hij bezocht ‘het land
van de Sovjets’. Niettegenstaande de typische onvolmaaktheden
van beginnerswerk, was het meteen een schot in de roos en een
voorbode van wat komen zou.
De jonge Brusselaar Georges Rémi
(1907-1983) was twee jaar voordien aan de slag gegaan bij het
katholieke dagblad Le Vingtième
siècle. Hij was er na zijn legerdienst
aangenomen als

fotograaf,
als chemigraaf,
maar ook als illustrator. En het was vooral voor
deze laatste functie dat hij duidelijk talent bezat. Een talent dat
gelukkig opgemerkt werd door de
hoofdredacteur van het blad, de
priester Norbert Wallez.
Van 1928 af liet Wallez bij Le Vingtième wekelijks een bijdrage voor
kinderen verschijnen, logischerwijze Le Petit Vingtième geheten.
Rémi werd de voornaamste redacteur van deze bijdrage en tekende
er onder het pseudoniem Hergé.
Een benaming die hij had bekomen door zijn initialen van plaats
te verwisselen. Eerst verzorgde hij
de tekeningen van de avonturen
van ‘Flup, Néesse, Poussette et
Cochonnet’. Een zoutloos en ondertussen totaal vergeten tekenverhaaltje, op een scenario van de
sportredacteur van de krant.

Maar de 21-jarige Hergé was tot
veel meer in staat. Hij had immers
eerder al ‘Les avontures de Totor’ getekend voor het padvindersblad Le
Boy Scout en voelde dat hij nu aan
een eigen stripverhaal toe was. Hij
had een aanbod van zijn collega
Léon Degrelle om huiscartoonist
van Rex te worden afgewezen, en
van zodra hij van Wallez daartoe
in 1929 de kans kreeg, maakte hij
voor Le Petit Vingtième ‘Les avontures de Tintin’. In wezen vertoonde
het personage Tintin bijzonder
veel gelijkenissen met zijn voorganger Totor. De tekenaar had

slechts
een paar
letters van
de naam
gewijzigd. En waar Totor nog een
padvinder was geweest, was Tintin nu een reporter. De reden lag
voor de hand. Hergé, die zich zijn
hele leven zou vereenzelvigen met
zijn held, was immers ondertussen zelf geen padvinder meer, maar
beroepshalve werkzaam bij een
krant…

SOVJET-UNIE
Onder de gedreven leiding van
Wallez, zonder wie, aldus Hergé,
Kuifje nooit zou hebben bestaan,
werd bij Le Vingtième een klerikale
en sterk nationalistische koers gevaren. Het mocht dan ook geen
verbazing wekken dat de nieuwe
stripheld naar het land van de
Sovjets zou gaan. Volledig in de
rabiaat anti-communistische lijn
van het blad, moesten de jonge
lezertjes immers gewezen worden
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op de vreselijke gevaren van het
Bolsjewisme. Het reisdoel van de
verslaggever Kuifje moest en zou
dus oostwaarts liggen. Dat was zo
bepaald door Wallez, een bewonderaar en kennis van Mussolini.
De tekenaar had daar zelf geen zeggenschap over gehad.
Daar waar Hergé heden ten dage
wereldwijd bekend staat als een
stripauteur die bijzonder nauwgezet en heel goed gedocumenteerd
tewerk ging, was dit hoegenaamd
nog niet het geval in zijn eerste
verhalen. Toen Kuifje begin jaren
dertig achtereenvolgens naar Congo en naar Amerika ging, zaten die
albums dan ook vol algemeenheden en misvattingen. Maar deze
werkstukken tonen tot vandaag
wel op een bijzonder humoristische wijze aan hoe de mensen
in die tijd aankeken tegen de
nieuwe wereld en de kolonies. En daarin ligt nu net
de grote historische waarde ervan. En in Kuifjes
eerste tocht, naar het land van de
Sovjets, was dat zeker niet anders.
Hergé had zich ter voorbereiding
maar op één enkel boek gebaseerd.
‘Moscou sans voiles’ uit 1928. Het
waren de memoires van Joseph
Drouillet, die Belgisch consul was
geweest in het Russische Rostov.
De memoires in kwestie waren
niet minder zwart-wit dan Kuifjes
uiteindelijke reisverslag. Het Sovjet-beleid werd bij Drouillet zwaar
door de mangel gehaald. Geen
spaander mocht er heel blijven. Zo
bijvoorbeeld wanneer hij het had
over het Russische onderwijs. Aan
het feit dat Russische jongens en
meisjes samen in de klas zaten, zag
hij al “immorele Bolsjewistische
motieven” ten grondslag liggen…
Tintin kreeg van Norbert Wallez
dus de taak de goddeloze Bolsjewieken wekelijks te bestrijden. Te

kleineren en te beschimpen, zeg
maar. Iets wat hij met verve deed,
telkens met een grap. Het mag tot
op heden nog steeds beschouwd
worden als satire van de bovenste
plank… Maar wie vandaag het
stripalbum ter hand neemt, zal wel
gauw merken dat het toch ook niet
veel meer inhoudt dan die aaneenschakeling van grappen. Van veel
samenhang of verhaallijn is geen
sprake. Hergé had, toen hij de wekelijkse afleveringen tekende, zelf
trouwens ook geen enkel benul
waarheen het verhaal hem brengen
zou…
Integendeel, Hergé borduurde al
tekenend gewoon verder op zijn
verzinsels en ingevingen. In de vierde aflevering bijvoorbeeld, deed de
wind, tijdens een achtervolging in
een open Mercedes, het haar van
Tintin achterover vallen. Hergé
vond zijn hoofdfiguur op die manier veel herkenbaarder, sterker en
komischer en zou hem die kuif van
dan af altijd laten behouden. Het
werd zelfs het handelsmerk van
zijn held. Wanneer Tintin in 1944
voor het eerst in het Nederlands
vertaald werd, kreeg hij dan ook
de heel toepasselijke naam ‘Kuifje’.
(De perfect tweetalige Hergé zorgde trouwens zelf voor de teksten
van de Nederlandstalige albums;
hij heeft daarvoor nooit beroep gedaan op een vertaler).

POPULAIR
Hergé had daarnaast in 1929 ook
geen flauw benul van het belang
dat zijn hoofdfiguurtje in de stripgeschiedenis zou krijgen. Ten tijde
van het Sovjet-avontuur was hij er-

van overtuigd dat het bij een eenmalig album zou blijven. Hij had
niet kunnen vermoeden dat er nog
23 verhalen zouden volgen. En hij
besefte ook helemaal niet hoe populair Tintins Russische grappen
ten tijde van hun verschijnen al
waren… Nochtans werd de oplage
van de krant toen al verdubbeld tot
verzesvoudigd op de dag van de
kinderbijdrage. Maar wat dat betreft, zou de frank van Hergé pas
vallen op 8 mei 1930.
De Petit Vingtième-redactie was,
toen het verhaal ten einde liep, op
het idee gekomen Kuifjes thuiskomst uit Rusland aan te kondigen
met een advertentie. De stripfiguur zou op 8 mei 1930 met de
trein arriveren in Brussel. Om een
en ander geloofwaardig te maken,
had Hergé die bewuste dag daadwerkelijk een trein genomen die
uit oostelijke richting kwam. In
Keulen stapte hij samen met een
op Kuifje gelijkende jongen op de
trein naar Brussel. Hergé had hem
even voordien zelf geschminkt en
in een Russisch kostuum gestoken. Zelfs de witte fox-terriër die
voor Bobbie moest doorgaan, werd
niet vergeten… Waar de tekenaar
en zijn geesteskind niemand hadden verwacht, werden ze in Brussel echter verwelkomd door een
enthousiaste menigte. Le Petit
Vingtième had het achteraf zelfs
over 3.000 aanwezigen! Kinderen
klampten zich vast aan de auto die
het gezelschap van het station naar
de redactielokalen bracht. De activiteit die als grap bedoeld was, was
zo’n succes dat ze een jaar later nog
eens werd overgedaan, toen Kuifje
van Congo weerkeerde…
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TRENDSETTER
Kwalitatief is ‘Het land van de
Sovjets’ zeker niet Hergé’s meest
hoogstaande werk. Daarvoor is het
inhoudelijk te onsamenhangend
en technisch te weinig verfijnd.
Maar een boeiend werkstuk is het
zeker. Je ziet zijn held doorheen het
album evolueren van een rudimentair getekend ventje tot een figuur
die alles in zich heeft van de latere
figuur Kuifje. Voor de tekenaar was
het duidelijk een leerschool. En
daarnaast was Hergé eind jaren ’20
een echte trendsetter. Hij gebruikte immers tekstballonnen, terwijl
in die tijd gewoonlijk gebruik gemaakt werd van onderschriften bij
de tekeningen. Sommige bladen
die zijn werk achteraf publiceerden, plaatsten verklarende teksten
onder de prenten, omdat er werd
van uitgegaan dat kinderen tekstballonnen niet zouden begrijpen…
Ondanks alle succes, was Hergé
zich er terdege van bewust dat
het om beginnerswerk ging. Het
album werd, in tegenstelling tot
latere verhalen, nooit herwerkt of
ingekleurd. Pas om de verspreiding van illegale kopieën tegen te
gaan, stemde hij in 1973 en 1981
toe met herdrukken. Daar werden
onmiddellijk 100.000 exemplaren
van verkocht en ze zijn nog steeds
gewild bij verzamelaars. Al gaat er
natuurlijk niets boven een origineel exemplaar uit 1930. In maart
2010 werd er eentje geveild voor
28.800 euro, en in april 2012 liep
de prijs op tot 37.820 euro.
Frederik Pas

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

hans.couttenye@telenet.be
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

De eerste minister lag in een kramp in zijn ‘chaise-long’ in het schoon salon van zijn ambtswoning in de 16.
Vóór hem hadden daar al illustere voorgangers ‘gelegen’, maar hij betwijfelde of dat net zoals bij hem met
buikkrampen en kopbrekens was. Over Verhofstadt, Martens en Leterme had hij in die zin al straffe en tot de
verbeelding sprekende verhalen gehoord, maar die zonken allemaal in het niet met wat hem al een tijdje aan
het overkomen is. Hij had zijn kraag losgemaakt, zijn plastron om het borstbeeld van Leopold II gehangen en
een koud washandje laten aanrukken om dat bij elke kramp-opstoot op het ruime voorhoofd neer te plenzen,
ter afkoeling. En ook de ‘eau de vie’ stond binnen handbereik als paardenmiddel.
Speelde de pensioenhervorming hem parten? Of was het de vermogenswinstbelasting waarover Kris Peeters en
C° altijd weer opnieuw kwamen mekkeren? Of de indexsprong van de alomtegenwoordige Bart De Wever?
“Ach,” zuchtte hij, “was het maar dat!” Veel erger dus. Staatszaken!
Er zou immers weer een oud bericht opgedoken zijn waaruit gebleken zou zijn dat een van zijn N-VA-ministers enkele jaren geleden samen met – o gruwel – drie Vlaams Belangers aanwezig is geweest op een eetfestijn
van een lokale jeugdbeweging in het Pajottenland, waarvan de grootvader van de Akela tijdens de oorlog
bevriend was met een jonge man die lid was van de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging. Bij het hijsen van
een paar pinten bier tijdens het eetfestijn zouden zij elkaar bovendien – volgens geïnfiltreerde ooggetuigen zelfs in de taal van Adolf Hitler ‘Zum wohl!’ hebben toegewenst. Hoewel hij ondertussen al had leren leven met
het fenomenaal bezwaarde verleden van enkele van zijn ministers, toch was dit historisch feit zeker weer voldoende om de Waalse furie op hem los te laten. En dàt was nu net zijn echt probleem, want donderdag zou hij
in de Kamer nog maar eens onder vuur genomen worden door het stalinorgel van de PS, bediend door Dulle
Griet Laurette. Alweer en voor de zoveelste keer zou die
het ontslag komen eisen van de minister en zou hij het
moeten opnemen voor de fel belaagde collega, en
mogelijk worden bovendien de parlementaire
werkzaamheden alweer geblokkeerd naar
aanleiding van zoveel incivisme.
Gelukkig dat Laurette nog niet op
de hoogte is van het feit dat de
moeder van de Antwerpse burgemeester jarenlang conciërge
is geweest op het hoofdkwartier
van het VNJ. Hij mag er niet
aan denken dat ook dàt nog aan
het licht zou kunnen komen.
De premier schrok op toen er werd geklopt en
viel in katzwijm toen zijn MR-parlementslid Kattrin Jadin uit de Oostkantons hem kwam vinden
voor een specifiek Waals dossier, en hem argeloos
begroette met “Grüss Gott!”. IJlings greep hij naar
de foezel en riep zonder nadenken “Zum wohl!”,
waarna hij een ijselijke schreeuw liet en badend in het zweet en met bibberende hand
zichzelf verbeterde met “Santé!” Jadin trok
grote ogen, maar maakte zich spoorslags
uit de voeten. De premier barstte in tranen uit, met het washandje nog op het
voorhoofd.
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org
WINNAARS
VORIGE MAAND:
Jean Verschelde, Dentergem-Wakken
Freija Van Lent, Maaseik
Ludwig Goris, Niel
Marjan Sterckx, Puurs
Marc Vercampt, Kortrijk

zangnoot
woonplaats

Stuur uw oplossing
voor 19 januari

8

9

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.

vruchtennat

Kalender
VRIJDAG 9 JANUARI
BUIZINGEN. Nieuwjaarsreceptie regio Halle met Barbara Bonte in Den
Herberg, O. de Kerchove d’Exaerdestr.
16, Buizingen-Halle om 19.30u. Org.:
Vlaams Belang regio Halle. Inl.: provinciaal secretariaat, 02 582 91 75.
ZATERDAG 10 JANUARI
SCHOTEN. Gluhwijnstand VBJ zaterdagmarkt in Th.V. Oud Politiekantoor,
Gelmelenstraat, Schoten om 9u. Org.:
Vlaams Belang Jongeren Schoten. Inl.:
Gianni Peeters, 0497 35 66 96.
DENDERLEEUW. Nieuwjaarsreceptie met Tom Van Grieken in ’t Kasteeltje, Stationsplein 7 om 20u. Inl.: Kristof
Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZONDAG 11 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met
Filip Dewinter in Café Tivoli, Dr. E.
Moreauxlaan 101 om 11u. Inl.: Christian Verougstraete, 0477 62 75 53.
HEPPEN. Nieuwjaarsreceptie met Tom
Van Grieken en Annick Ponthier in Parochiezaal Heppen, Beringsestwg. 15, Leopoldsburg om 14u. Org.: Vlaams Belang
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Dhr. Luc
Coninx, 011 34 65 82 – 0478 95 78 80.
VRIJDAG 16 JANUARI
GIERLE. Nieuwjaarsreceptie regio
Kempen met gastheer Reccino Van
Lommel en gastspreker Chris Janssens
in Ontmoetingscentrum Gierle, Singel
29 om 19.30u. Inl.: Danny Neel, 0496
62 56 59.
ZATERDAG 17 JANUARI
VILVOORDE. Nieuwjaarsreceptie regio Vilvoorde met Barbara Pas in De
Club, Toekomststr. 68 om 19.30u. Org.:
Vlaams Belang regio Vilvoorde. Inl.: provinciaal secretariaat, 02 582 91 75.
ZONDAG 18 JANUARI
ANTWERPEN.
Nieuwjaarsreceptie
Koepel Antwerpen met Tom Van Grieken en Filip Dewinter in ‘t Waagstuk,
Stadswaag 20 om 11u. Uitreiking van
Gouden Brabo door Jan Penris. Org.:
Vlaams Belang Koepel Antwerpen. Inl.:
Nancy Verrijke, 03 216 92 13.
KONTICH. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in Altenakapel, Antwerpsestwg. 79 om 15u. Org.: Vlaams
Belang afd. Kontich. Inl.: Marleen Van
den Eynde.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 januari

VRIJDAG 23 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Tom
Van Grieken in De Lispenaar (tegenover
stadion Lierse S.K.), Voetbalstr. 23 om
20u. Org.: Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Inl.: Olivier Peeters, 015 41 18
48.
AALST. Nieuwjaarsreceptie met Barbara Pas in Kaai 17, Liefdadigheidstr. 1
om 20u. Inl.: Steve Herman, 0495 89 70
18.
ZATERDAG 24 JANUARI
WIJNEGEM. Nieuwjaarsreceptie met
Barbara Bonte in CC ‘t Gasthuis (Conferentiezaal), Turnhoutsebaan 199 om
15u. Org.: Vlaams Belang Wijnegem.
Inl.: Glenn Gené, 0496 95 90 21.
ZONDAG 25 JANUARI
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie
met aansluitend nieuwjaarsbuffet in
Zaal Familia, Truweelstr. 138 om 11u.
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
MEERBEKE. Nieuwjaarsreceptie met
Anke Van dermeersch in Terrein De
Kloppers, Denderstr., Ninove om 14u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.
VRIJDAG 30 JANUARI
SINT-KATELIJNE-WAVER. Nieuwjaarssamenzijn in IJssalon De Joppe,
Markt om 19u. Org.: Vlaams Belang
Sint-Katelijne-Waver. Inl.: Jos Moeyersons, 015 41 18 48.
ZATERDAG 31 JANUARI
NEDERENAME. Nieuwjaarsreceptie
met Tom Van Grieken in Zaal Paviljoen, Oudstrijdersstr. 68, Oudenaarde
om 17u. Inl.: Michèle Rédelé, 0495 49
27 82.
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie met Tom
Van Grieken in Café Ceres, Neerstr. 6
om 19u. Aansluitend dansavond en optreden van Vlaamse zangeres Truus. Inl.:
Veronique Lenvain, 0478 79 68 85.
ZONDAG 1 FEBRUARI
OVERIJSE. Nieuwjaarsreceptie Druivenstreek met nationaal VVB-voorzitter
Bart De Valck in bar van hotel Panorama, Hengstenberg 77 om 11u. Org.:
Vlaams Belang Overijse. Inl.: Philip
Claeys, 0473 29 18 19.
ZWIJNDRECHT. Nieuwjaarsreceptie met Anke Van dermeersch en Filip
Dewinter in Taverne Brasseur, Sint An-
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naboomstr. 37 om 10.30u. Org.: Vlaams
Belang Zwijndrecht-Burcht. Inl.: Ronny
Dobbeleir, 03 216 92 13.
MORTSEL. Nieuwjaarsreceptie met
Barbara Bonte in ‘t Parkske, Edegemstr.
26 om 15u. Org.: Vlaams Belang afdelingen Mortsel, Hove, Aartselaar, Edegem,
Boechout. Inl.: Anita Saey.
MAANDAG 2 FEBRUARI
GENT. Bingonamiddag met koffie en
taart in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr.
10 om 14u. Inl.: Joris De Rynck, 0495
60 82 16.
ZATERDAG 7 FEBRUARI
MERKSEM. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in Zaal Bart, Bartholomeusstr. 9 om 14u. Org.: Vlaams Belang Merksem. Inl.: Bob Hulstaert, 03
645 46 67.
ZONDAG 8 FEBRUARI
STEKENE. Krokusbuffet met Tom Van
Grieken in OC Boudelo, Kasteelstr. 23
om 12u. Inl.: Koen De Cock, 0478 43
90 10.
VRIJDAG 13 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in Café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 19u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.
DENDERMONDE. Valentijnsreceptie
met Jan Penris in Stadhuis (Ros Beiaardzaal), Grote Markt om 20u. Inl.: Marc
Van Den Breen, 0485 75 65 01.
ZATERDAG 14 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in Café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 10u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.
ZONDAG 15 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in Café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 9u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.
ZONDAG 8 MAART
KORTRIJK. Ontbijt + Film (Voor volwassenen, jongeren of kinderen naar keuze) in Budascoop, Kapucijnenstr. 10 om
9u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde.
Inl.: Mark Vandenberghe - Jan Deweer,
0486 22 90 43 – 0477 21 61 85. Verplicht inschrijven voor 23 februari 2015.

Een

