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Hypocrisie
Het nieuwe jaar werd ingezet met gruwelijke
feiten waar het Vlaams Belang al jarenlang
voor waarschuwt. De redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo werd afgeslacht door moslimextremisten. Koelbloedig
vermoord omwille van een mening.
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Er volgden nog (pogingen tot) aanslagen en
er volgden ook hallucinante en hypocriete
reacties. Diegenen die de redactie van Charlie Hebdo de week voordien nog uitmaakten
voor “islamofoob” en “racist” verdrongen elkaar om nu “je suis Charlie” te schreeuwen.
In het Vlaams parlement werd een voorstel
van resolutie ingediend in het kader van de
democratie en de vrije meningsuiting. Maar
het Vlaams Belang mocht die niet mee ondertekenen. Tot zover het democratisch gehalte en de vrijheid van mening...

11
Amper 1 op 5 leeflonen naar Vlamingen
12
2015: jaar van het verzet
14
De VL-test
15
Subsidies voor Erdogan
16
Interview: Marine Le Pen
20
Oproep van de VVB

In Parijs werd een grote mars gehouden voor
de vrije meningsuiting waar afgevaardigden
van de Russische en de Turkse regering hartelijk welkom waren. Nergens ter wereld zitten
zoveel journalisten in de gevangenis omwille
van hun mening als in die landen. Een Turkse
rechtbank besliste zelfs dat de websites die de
voorpagina van de nieuwe editie van Charlie Hebdo lieten zien moesten geblokkeerd
worden. Maar op dé grote mars voor vrije
meningsuiting loopt de Turkse premier op de
eerste rij bij Merkel en Hollande. Het Franse
Front National van Marine Le Pen daarentegen, was niet welkom en werd geweerd...
De media haastten zich om de rollen om te
draaien en het voor te stellen alsof FN niet
wou meedoen.
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Colofon

De politici van de systeempartijen proberen
zich in alle bochten te wringen opdat de ogen
van de burgers toch maar niet zouden opengaan. Slechts één partij doet hier niet aan
mee en legt de vinger op de wonde.
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Wij zijn niet
extreemrechts
Op de nationale nieuwjaarsreceptie riep ik de pers op onze
partij niet langer te brandmerken als extreemrechts. Hiermee wordt
immers de indruk gewekt dat wij op één lijn staan met extremistische en religieuze fanatici die geweld als politiek middel hanteren
en hun ideale samenleving willen installeren. Als vrijheidspartij die
streeft naar meer macht voor het volk via democratische verkiezingen
en volksraadplegingen beoogt het Vlaams Belang net het tegenovergestelde.

“WANNEER WIJ
WAARSCHUWDEN
VOOR ISLAMFUNDAMENTALISTEN
DIE ONZE MANIER
VAN LEVEN EN
ONZE GRONDRECHTEN WILDEN
OMVERWERPEN,
DAN NAMEN WE
HET OOK OP VOOR
EEN VRIJE EN KRITISCHE PERS.”

Het extreemrechtse etiket wordt ons al jaren door een kransje beroepsjournalisten opgespeld om zo elk inhoudelijk debat uit de weg te gaan.
Spreekrecht wordt enkel gegund aan degenen die zich schikken naar het
multiculturele consensusdenken. Uit Westerse zelfhaat, gecombineerd met
een ongeziene naïviteit, wordt de waarheid die men niet wil horen dan al
snel als een belediging beschouwd en het debat in de kiem gesmoord.
De waarschuwingen van onze partij bleken in het licht van wat in de redactielokalen van Charlie Hebdo is gebeurd nochtans bijzonder voorspellend. Wanneer wij waarschuw(d)en voor islamfundamentalisten die onze
manier van leven en onze grondrechten willen omverwerpen, dan namen
we het ook op voor een vrije en kritische pers.
Toch werd in navolging van de gebeurtenissen in Parijs en Verviers het
Vlaams Belang vakkundig geweerd van elk mediakanaal. Opiniebijdragen
werden geweigerd, persmededelingen verticaal geklasseerd en parlementaire tussenkomsten weggeknipt. Niets is immers zo erg als de opgevoerde
‘vijand’ na jaren demoniseren alsnog gelijk te zien krijgen. Beeld u in dat
een olietanker zinkt voor de kust van Zeebrugge of een vervolgverhaal
wordt gebreid aan de dioxinecrisis. Kristof Calvo of Meyrem Almaci van
Groen zouden niet van het scherm te branden zijn. Maar wanneer - in de
naam van de islam - journalisten op brutale wijze worden afgeslacht, geeft
de massajournalistiek de enige islamkritische partij van Vlaanderen geen
spreekrecht.
Toch nemen we het ook voor hen op. Een vrije en kritische pers behoort
immers tot de fundamenten van onze rechtsstaat. En die gooien wij niet te
grabbel. Met Voltaire zeg ik het compleet met hen oneens te zijn, maar zal
ik hun recht om te zeggen wat zij willen tot het uiterste verdedigen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
FRANCKEN:
VERVELEND
Men kent ze wel: politici die in de
kranten met grote woorden grootse
daden aankondigen, waar men dan
verder niets meer van hoort of ziet.
Zo iemand lijkt staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken
te zijn. Op 22 december slaakte de
Dienst Vreemdelingenzaken een
noodkreet. De dienst kan vaak
geen illegalen thuis oppakken omdat daarvoor een
huiszoekingsbevel nodig
is. Alleen is er blijkbaar
geen enkele rechter te
vinden die zich daarmee bezig houdt. Francken sprong meteen op
de kar en kondigde met
veel bombarie aan dat
hij samen met de minister van Justitie een werkgroep zou oprichten om dat
probleem te bestuderen en te
regelen. Een kleine maand later
stelde Emir Kir (PS) – het is voor
zijn vrienden – aan de minister van
Justitie de vraag hoe het met die
werkgroep zit. De minister kon,
tot grote tevredenheid van Kir, alleen maar meedelen dat hij vanwege
Francken ter zake nog geen enkele
vraag had gekregen en dat zo’n
werkgroep bijgevolg niet bestaat.

FARID STELT
ZIJN WETTEN
Men herinnert het zich nog wel:
eind 2014 werd Farid Bamouhammad ‘Le Fou’ ingevolge een beslissing van een Europese rechter “om
medische redenen” vrijgelaten. De
man had een hongerstaking achter
de rug en was daardoor enigszins
verzwakt. Farid Le Fou is nochtans
niet de eerste de beste. Door zijn

onhandelbaar gedrag in de gevangenis staat hij al jaren alom bekend
als de gesel van de Belgische cipiers.
Bovendien heeft hij heel wat op
zijn kerfstok: gangsterisme, moord,
moordpoging, ontvoering, enzovoort. Daarvoor moest hij in princi-

pe nog brommen tot 2027, zonder
kans op vrijlating. De minister van
Justitie ging tegen deze vrijlating
in beroep, maar dat was voor Farid
geen punt. In een bladzijdegroot
vraaggesprek in De Standaard stelde
hij met een ongekende arrogantie
zijn wetten: “Nooit, ik herhaal, nooit
zet ik nog een voet in de gevangenis”, zo verklaarde hij. En kijk, het
is ongelofelijk maar waar. Andermaal heeft Farid gehoor gekregen,
ditmaal bij een even gekke Waalse
rechter als hijzelf, die inmiddels
heeft bevolen dat ‘Le Fou’ definitief
vrij is en terug op de samenleving
moet worden losgelaten. Meteen
weet elke gedetineerde die vrij wil
komen wat hem te doen staat. Ga
even in hongerstaking, zoek een
gekke Europese of Waalse rechter en
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al uw wensen worden vervuld.

VOEREN:
MIJN NAAM IS HAAS
De Franse Gemeenschap schrijft al
jaren in haar begroting een fiks bedrag in om er de Franstalige school
in Voeren mee te financieren.
Voor 2015 gaat het om niet
minder dan 415.000 euro.
Daarmee gaat de Franse
Gemeenschap flagrant
haar bevoegdheid te
buiten, want in Vlaanderen heeft zij niets
te zoeken, ook niet
als het om Franstalig
onderwijs gaat. Het
interessante daaraan is
nu dat vorig jaar met de
6e staatshervorming een
extra instrument in het leven werd geroepen om zulke
bevoegdheidsoverschrijdingen
juridisch aan te pakken. Regeringen die van oordeel zijn dat andere
regeringen op hun terrein zitten,
kunnen voortaan op basis van de
zogenaamde federale loyauteit aan
het Grondwettelijk Hof vragen
om die maatregel ongedaan te maken. Aangezien deze regering vijf
jaar communautaire vrede in haar
regeerprogramma staan heeft, leek

het Barbara Pas voor de hand te
liggen dat de federale regering een
initiatief zou nemen om deze communautaire oorlogsdaad bij het

Grondwettelijk Hof aan te klagen.
Zij vroeg een en ander dan ook aan
eerste minister Michel, maar die gaf
niet thuis. Blijkbaar dient federale
loyauteit enkel om Vlaanderen in
de pas te dwingen en niet om Franstalig incivisme aan te pakken.

NEUTRALE VRT
Dat Marine Le Pen van het Franse
Front National het met haar partij
momenteel bijzonder goed doet in
de peilingen, is normaal. Als geen
ander brengt zij op een stijlvolle,
duidelijke en goed onderbouwde
manier de zorgen van de Fransen op
de politieke tafel. Het is een doorn
in het oog voor de linkse en politiekcorrecte media dat haar boodschap
wervelend en wervend overkomt.
Op 11 januari stapte ze in de Franse
stad Beaucaire op met haar partij
in een eigen solidariteitsmars voor
de vermoorde journalisten en cartoonisten van Charlie Hebdo. In
de Franse pers las men: “Marine Le
Pen se fait acclamer loin de Paris.” De
VRT nam het bericht aldus over:
“Marine le Pen werd uitgefloten.”
Daarmee nam de Belgische staatszender zijn wensen voor werkelijkheid, want wie zelfs nog maar een
beetje schoolfrans onder de knie

heeft, weet dat ‘acclamer’ toejuichen
betekent… Maar deze kemel zal de
officieel ‘neutrale’ VRT een zorg wezen.

NEUTRALE VRT (2)
Frans kennen ze dus niet al te best
bij de VRT. Maar met het Engels is
het al evenmin goed gesteld. In Reyers laat van 19 januari werd een fragment uitgezonden van een toespraak
die de Amerikaanse president Obama had uitgesproken in het kader
van de islamterreur die dezer dagen
de wereld teistert. Daarin had hij
het over het belang voor immigranten om zich volledig te assimileren
in de Amerikaanse samenleving, een
stelling die ook het Vlaams Belang
voorstaat. In de ondertiteling van
de VRT luidde het echter dat immigranten zich moesten integreren. En
dat is toch wel iets anders…

BOODSCHAPPER
UITGESLOTEN
Na de aanslagen in Parijs en de verijdelde aanslagen in eigen land is de
discussie losgebarsten over hoe de
zaak nu moet worden aangepakt.
5

Natuurlijk zijn er de ‘grote denkers’ uit de journalistieke wereld
die hun beschouwingen ventileren,
maar ook de traditionele politieke
partijen spreken nu plots over de
problemen en achtergronden van
de islamterreur. Jarenlang keken zij
de andere kant uit en werd alles zo
veel mogelijk geminimaliseerd. Het
Vlaams Belang daarentegen wijst
al vele jaren op het gevaar van de
islamisering van Europa in het algemeen en onze steden in het bijzonder. De toestanden die wij nu
beleven, werden als het ware voorspeld door het Vlaams Belang met
de dwingende boodschap daarbij
om een en ander vanuit politie en
justitie op te volgen. Talrijk zijn de
vragen in het federale parlement die
bijvoorbeeld Filip De Man en Peter
Logghe daarover aan de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justitie
stelden. Telkens werd alles weggerelativeerd en werd de andere kant
opgekeken. Zij wilden hun ‘nieuwe
kiezers’ in Brussel immers niet voor
het hoofd stoten. En vandaag, wanneer iedereen zijn mond vol heeft
over de terreurdaden en koortsachtig naar verklaringen zoekt, sluit
men verder de jarenlange boodschapper uit van elk debat en elke
analyse. Straks is het Vlaams Belang
nog de schuld van alle ellende…

€ 16.000.000.000 per jaar:

GENOEG IS GENOEG!

Op 6 januari 2015 was het precies 10 jaar geleden dat de N-VA
met 12 vrachtwagens nepgeld
richting Strépy reed om er de
miljardentransfers naar Wallonië
aan te klagen. Na meer dan 10
jaar regeringsdeelname is er van
een kentering geen sprake. Voor
het Vlaams Belang reden genoeg
om de actie over te doen en de
N-VA te herinneren aan haar vergeten beloften van destijds. Aangezien de transfers de afgelopen
jaren met 4 miljard stegen, trokken we dit keer echter met 16 in
plaats van 12 vrachtwagens naar
het zuiden van het land.

In 2010 concludeerde het Vlaams
Instituut voor Economie en Samenleving van de KULeuven dat
de transfers van Vlaanderen naar
Wallonië blijven toenemen. In
deze studie werd naast de expliciete
transfers, ook rekening gehouden
met de intrestlasten op de schuldafbouw. Die laatste bedroegen in
2007 niet minder dan 10,2 miljard
euro. Aangevuld met de 6 miljard
aan expliciete transfers via de uitgaven van de federale begroting, de
sociale zekerheid en de Bijzondere
Financieringswet bedroeg de totale geldoverdracht volgens VIVES
16 miljard euro. Of zo’n 2.700
euro per Vlaming. De expliciete
6

transfer van 6 miljard euro werd
onlangs bevestigd door de recentste studie van VIVES die eind
2014 werd gepubliceerd door het
onderzoeksinstituut van de KUL.
Hierin werd zelfs een toename genoteerd van 335 miljoen euro.

“TRANSFERS WIEGEN
WALLONIË IN SLAAP”
Terwijl de Vlamingen om de oren
worden geslagen met gecamoufleerde belastingen blijven de geldkranen richting het door de PS
gedomineerde Wallonië dus wagenwijd openstaan. Bovendien blijken
de Vlaamse miljarden bijzonder

inefficiënt voor onze zuiderburen.
Zo stelden drie Waalse professoren
(Henri Capron, Pierre Pestieau en
Michel Mignolet) dat “de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië
het economische leven in het zuidelijke landsgedeelte in slaap wiegen.”
In het licht van de belastingdrift en
sociale afbraak is het bovendien onbegrijpelijk dat traditioneel politiek
Vlaanderen in het algemeen en de
N-VA in het bijzonder de transfers
niet op de politieke agenda durft te
plaatsen. De haast sacrale stelling
dat de prioriteit nu dient te liggen
bij het sociaaleconomische en niet
bij het communautaire gaat aan
de miljardenoverdracht kennelijk
voorbij. Nochtans zou Vlaanderen
met die centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit versterken en sociale
verworvenheden behouden.

N-VA: “NU ZOUDEN WIJ
DAT NIET MEER DOEN”
In een reactie op de Vlaams Belang-actie naar Strépy stelde nationaal N-VA woordvoerder Joachim
Pohlmann dat zijn partij een dergelijke actie niet meer zouden overdoen. “Onze partij is geëvolueerd.
In 2005 waren we een kleine partij.
Het was een vrij hopeloze situatie als
het op media-aandacht aankwam,”
aldus Pohlmann in Het Nieuwsblad (6.1.2015). Voor de goede
verstaander: ‘toen kwam het ons
electoraal goed uit, maar nu we zelf
aan de Belgische vetpotten zitten,
trekken we er ons geen zier meer
van aan.’
Het Vlaams Belang daarentegen zal
de miljardentransfers consequent
blijven aankaarten. Niet omwille
van een onsolidaire houding ten

aanzien van Wallonië, maar omdat
ze onvoorwaardelijk, niet-transparant, inefficiënt en al helemaal niet
responsabiliserend zijn. Bovendien heeft Vlaanderen deze centen
broodnodig.
In haar actietoespraak eiste Barbara
Pas dan ook de onmiddellijke opheffing van de miljardendiefstal en
wees ze op het selectief geheugenverlies van Bart De Wever en diens
N-VA. “Zijn partij regeert nu op het
Vlaamse en het federale niveau mee
zonder Vlaams eisenpakket, en voert
‘loyaal’ uit wat zij destijds bekampte.
Met deze actie hopen we hun geheugen alvast danig op te frissen.”

Klaas Slootmans

Barbara Pas: Met deze actie hopen we
het geheugen van de N-VA op te frissen.
Aangezien de transfers de afgelopen jaren met 4
miljard stegen, trok het Vlaams Belang dit keer
met 16 in plaats van 12 vrachtwagens naar het
zuiden van het land.
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Charlie Hebdo: Kroniek van een
aangekondigde aanslag
rijs alles behalve irrationeel”, aldus Van Grieken.

De media en de
machtspolitici
waren er na de
aanslagen in Parijs als de kippen
bij om zichzelf tot
‘Charlie’ om te dopen. Dat net zij diegenen waren die de
afgelopen decennia
elk kritisch denken
over de islam als racisme bestempelden
en hiermee elk debat
in de kiem smoorden
is wraakroepend.
In augustus 1993 liet socialistisch
minister Louis Tobback Charlie
Hebdo uit de rekken halen vanwege de beledigende toon van het
magazine. De cartoons van de in
Parijs vermoorde Georges Wolinski waren voor het socialistisch
boegbeeld van destijds immers ‘beledigend’. Het was de aanvang van
een periode van politiek-correcte
gedachtepolitie die (zelf )censuur
tot een nieuwe religie verhief.
Een periode die geenszins is afgesloten na de slachtpartij in Parijs,
integendeel. Het duurde immers
niet lang vooraleer tal van politici
en journalisten met een beschuldigende vinger wezen richting rechtsnationalisten en islamcritici omdat
zij de islam in een slecht daglicht
plaatsten en aldus medeverantwoordelijkheid zouden dragen.
Het is ontstellend: terwijl Charlie Hebdo de stuitende hypocrisie
over de islam onverschrokken aan
de kaak stelde, werd de moord op
de makers van het blad in geen tijd
gebruikt om elke vorm van islamkritiek te fnuiken en de zwarte piet
door te schuiven naar diegenen die
al jarenlang waarschuwen voor de

OORLOGSVERKLARING

gevaren van de islam. ‘Il faut le
faire’.

ISLAMOFOBIE
In de verschillende parlementen
had enkel het Vlaams Belang de
moed om het probleem bij naam te
noemen. In het Vlaams parlement
wees Tom Van Grieken op het gevaar van de islamitische doctrine.
Ter illustratie zwaaide Van Grieken
met twee exemplaren van de Koran. “Het ene exemplaar is de Koran
van de gematigde moslims, het andere is de Koran van de jihadisten en
terroristen. Zou het dan toch aan de
islam liggen?”, vroeg Van Grieken
zich retorisch af.
De Vlaams Belang-voorzitter
schoot met scherp op het schuldig
verzuim van de andere partijen die
het probleem van het moslimfundamentalisme al jaren onder de
mat vegen en het Vlaams Belang
en andere islamcritici monddood
maken door ons als racist of islamofoob te bestempelen. “Een fobie
is een irrationele angst. Onze waarschuwingen voor het gevaar van de
islam blijken na de aanslagen in Pa9

Ook in de Kamer zorgde
het Vlaams Belang voor
de enige afwijkende en islamkritische stem. Terwijl
de andere partijen meehuilden met de wolven in het
bos noemde Filip Dewinter man en paard: “Dit is de
prijs die we betalen voor het
jarenlang pamperen en koesteren van de islam.” Als blijk
van medeleven en solidariteit met
de slachtoffers en nabestaanden,
haalde Dewinter een cartoon van
de profeet Mohamed boven die 10
jaar geleden een golf van protest
en aanslagen teweegbracht bij de
moslimgemeenschap.
In zijn betoog wees Dewinter op
het feit dat de redactie van Charlie
Hebdo met alle religies en ideologieën spotte, maar slechts vanuit
één hoek geweld diende te vrezen.
“Deze aanslag was een zoveelste oorlogsverklaring van de radicale islam
aan het vrije Westen. Er komt een
moment dat we moeten spreken in
plaats van zwijgen, dat we moeten
handelen in plaats van minimaliseren. Onze boodschap is duidelijk:
wie onze Westerse samenleving niet
genegen is, kan altijd vertrekken
naar plaatsen waar het volgens hen
beter is.”
Afsluitend parafraseerde Dewinter
de socialistische burgemeester van
Rotterdam, als boodschap aan alle
moslimfundamentalisten in Europa: “Als het je hier niet bevalt, rot
dan op.”
Klaas Slootmans

Jihadi Abdelhamid Abaaoud, het vermoedelijke
brein achter de terreurcel in Verviers.

Symptoombestrijding
In de nasleep van de aanslagen in
Parijs en de verijdelde aanslag in
Verviers nam de regering Michel
I een aantal maatregelen om terrorisme en religieus fundamentalisme een halt toe te roepen. Het
Vlaams Belang is tevreden dat er
eindelijk maatregelen komen, al
zijn ze ‘too little’ en vooral ‘too
late’.
Na jarenlang geen aandacht te hebben besteed aan het probleem van
het toenemend islamfundamentalisme, lijkt de Wetstraat te ontwaken
uit een diepe slaap. Diegenen die jarenlang de rode loper uitrolden voor
de islam, worden vandaag wakker in
een jihadistische nachtmerrie.
Hetgeen nu gebeurt is andermaal
een bewijs dat de massa-immigratie van de voorbije tientallen jaren
op een totale mislukking is uitgedraaid. Het is immers ten gevolge
van deze massa-immigratie dat dit
land nu opgescheept zit met sujetten die voor niets terugdeinzen. Het
is de massa-immigratie die religieuze
conflicten heeft geïmporteerd en ze
voelbaar maakt in alle aspecten van
onze samenleving. Het is de massa-

immigratie die ervoor heeft gezorgd
dat dit land hoe langer hoe meer tot
voorwerp wordt gemaakt van terreurdreigingen en terreur.
De aangekondigde maatregelen zoals de inzet van het leger van de regering kunnen de kans op terreuraanslagen op korte termijn verkleinen
maar bieden op lange termijn geen
oplossing ten gronde. Zij blijven immers beperkt tot symptoombestrijding. Het virus van de zieke patiënt
is immers de toenemende islamisering als gevolg van een jarenlang
opengrenzenbeleid.

WAT STELT HET VLAAMS
BELANG VOOR?
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat er veel verder moet worden gegaan is van mening dat er prioritair werk moet worden gemaakt
van volgende maatregelen:
•

onmiddellijk ontnemen van de
Belgische nationaliteit van alle
jihadstrijders, uitwijzing en uiteraard verbod hier ooit nog
voet aan de grond te zetten;
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•

•

•

•
•
•
•
•

in afwachting van hun uitwijzing opsluiting van alle jihadisten in een aparte en beveiligde
militaire gevangenis;
uitwijzing van alle imams die
haat en geweld prediken en desgevallend ontneming van hun
Belgische nationaliteit;
onmiddellijke sluiting van alle
moskeeën die bij de staatsveiligheid als propagandaplaatsen
voor de extremistische islam bekendstaan;
een volledige immigratiestop;
intrekking van de erkenning
van de islam;
beteugelen van alle jihadistische
en aanverwante radicale islamitische propaganda;
terug invoeren van controles
aan de binnengrenzen;
meer middelen voor de staatsveiligheid, specifiek ter bestrijding van het jihadisme en de
radicale islam.

Alleen een kordate aanpak kan de
situatie waar we nu in zitten terug
rechttrekken.
Barbara Pas

Amper 1 op 5 leeflonen gaat
naar Vlamingen
Kamerlid Barbara Pas vroeg bij
de bevoegde minister een aantal
cijfers op over de leeflonen die
in 2013 werden uitgekeerd. En
daaruit blijken toch wel enkele
merkwaardige zaken.
Wie zonder inkomen zit, kan een
beroep doen op het OCMW. Dat
is dan doorgaans verplicht de betrokkene tewerk te stellen of hem
een leefloon uit te betalen. In veruit
de meeste gevallen gebeurt dit laatste. Een leefloon is in principe niet
bedoeld om iemand langdurig van
een inkomen te verzekeren, maar
wel om hem de kans te geven om
zo snel mogelijk terug financieel
op eigen benen te staan. Op zich
is er met dat beginsel niets mis. Alleen blijkt de toepassing ervan in
de praktijk nogal verschillend te
zijn al

naar gelang men Vlaming, Waal of
vreemdeling is.
Laten we eerst even de globale cijfers bekijken. In 2013 werd in dit
land in totaal voor meer dan een
half miljard euro aan leeflonen
uitgekeerd aan 156.000 personen. Gemiddeld werd in 2013 dus
3.450 euro uitbetaald per leefloner.

GROTE VERSCHILLEN
Splitst men de zaken evenwel op
per gewest en per nationaliteit,
dan komen er grote verschillen aan
het licht. Hoewel de Vlamingen
57% van de bevolking in dit land
uitmaken, vertegenwoordigden zij
in 2013 slechts 20% van het aantal leefloontrekkers. Wanneer we
kijken naar de uitgekeerde bedragen, dan liggen de verhoudingen
nog veel schever. De Vlamingen
tekenen voor nauwelijks
13,4% van de uitgaven
op dat vlak verantwoordelijk. Dat alles
is dan nog inclusief de
nieuwe Belgen die in
Vlaanderen gevestigd
zijn.
De meeste begunstigden van het leefloonsysteem zitten dus
elders. En daarvoor
moeten we zowel
naar het zuiden van
het land als naar de
vreemdelingen kijken. Beide categorieën zijn zwaar oververtegenwoordigd.
Brussel is ongeveer
goed voor 10% van
de bevolking in België, maar levert wel
26,5% van de leefloontrekkers. Wallo11

nië vertegenwoordigt 33% van de
bevolking, maar neemt 45,6% van
de leefloners voor zijn rekening.
Eenzelfde oververtegenwoordiging
in het systeem stellen we vast voor
ingezetenen met een vreemde nationaliteit (waarbij de nieuwe Belgen
dus niet eens zijn meegeteld). Hoewel zij circa 10% van de bevolking
van dit land uitmaken, leveren zij
één kwart van de leefloontrekkers.

KORT, LANGER, LANGST
Merkwaardig is ook dat er grote
verschillen zijn in de gemiddeld
verstrekte uitkeringen. In Vlaanderen bedraagt dat gemiddelde 2.828
euro, in Wallonië 3.434 euro en
in Brussel niet minder dan 4.133
euro. Het verschil tussen Belgen
en niet-Belgen is nog frappanter:
het gemiddelde bedrag voor een
Belg bedroeg 2.990 euro, voor een
niet-EU-vreemdeling niet minder dan 5.325 euro, of 78% meer.
Hoewel voor deze grote verschillen
door de minister geen verklaring
wordt gegeven, lijkt ons dit erop
te wijzen dat Vlamingen voor een
kortere periode beroep doen op
een leefloon, Walen en Brusselaars
daar langer gebruik van maken en
vreemdelingen het langst.
Feit is in alle geval dat hiermee opnieuw een interbelgische transfer
aan het licht komt. Concreet verhuisde daardoor in 2013 minstens
184 miljoen euro van Vlaanderen
naar Wallonië en Brussel. Duidelijk is ook dat immigranten niet
zozeer een aanwinst voor onze
economie vormen, zoals ons door
de goegemeente wordt voorgehouden, maar veeleer een onevenredige belasting voor onze sociale
zekerheid uitmaken.
Peter Lemmens

“2015 wordt jaar van het verzet”
2015 wordt voor het Vlaams Belang het jaar van het verzet. “Het
verzet tegen islamisering, tegen
het negeren van de Vlaamse eisen
en tegen de belastingdrift van de
regering.” Dat kondigde Vlaams
Belangvoorzitter Tom Van Grieken aan op de nationale nieuwjaarsreceptie van onze partij.

elke vorm van islamkritiek vakkundig als ‘racisme’ klasseerden. “Diegenen die de mediaboycot in stand
houden bombarderen zichzelf vandaag tot verdediger van de vrije meningsuiting. Zielig en lachwekkend
is het tegelijk. Tragikomisch bijna.
Je suis Charlie, in hun geval Charlie
Chaplin,” grapte Pas.

Een positieve sfeer, leuke ambiance
en begeesterende toespraken. Alle
ingrediënten waren aanwezig voor
een succesvolle nieuwjaarsreceptie
in het Oost-Vlaamse Dendermonde. Met het nodige sarcasme en
een aantal rake kwinkslagen kreeg
thuisspeelster Barbara Pas tijdens
haar welkomstwoord de lachers op
haar hand. Zo verwees ze naar de janushouding van de politiek-correcte media die zich nu ‘Je suis Charlie
dopen’, terwijl ze de afgelopen jaren

“ACCEPT IT OR LEAVE IT”
In zijn nieuwjaarsboodschap haalde
Tom Van Grieken fors uit naar de
machtspolitici die systematisch
onze waarden op de helling hebben
gezet en steeds meer terrein prijsgaven aan moslimfundamentalisten.
De voorzitter benadrukte dat er
geen toegevingen gedaan mogen
worden als het gaat om grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of de gelijkheid van man en
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vrouw. “Ons land, onze wetten, onze
tradities. Accept it or leave it!”, klonk
het onder luid applaus.
Van Grieken betreurde dan ook
dat er niet geluisterd werd toen
het Vlaams Belang begin jaren ‘90
waarschuwde voor de gevolgen van
de massa-immigratie, de islamisering van onze steden en het potentiële gevaar van islamfanatici. “De
feiten bewijzen andermaal dat dit
niets te maken heeft met islamofobie,
want een fobie is een irrationele angst
en onze angst blijkt allesbehalve irrationeel,” stelde Van Grieken.
Hieraan toevoegend beklemtoonde
hij dat immigranten die zich aanpassen aan ons, die geen eigen wetten hanteren maar de onze respecteren, die werken of van goede wil
zijn, en geen leefgewoonten aan ons

opleggen het Vlaams Belang niet
hoeven te vrezen. “Maar de anderen, diegenen die denken dat wij ons
- soms letterlijk - omver laten blazen ,
zullen ons op hun pad vinden. Daartegen gaan wij in het verzet,” aldus
Van Grieken.

“TIJD VOOR EEN TRANSFERSHIFT”
De Vlaams Belang-voorman wees
ook op de communautaire vaandelvlucht van de Vlaamse en federale
regeringspartijen: “Het is onbegrijpelijk dat in het licht van de sociale
afbraak en de besparingsdrang traditioneel politiek Vlaanderen de transfers niet op de agenda plaatst.” De
stelling dat de prioriteit dient te
liggen bij het sociaaleconomische
en niet bij het communautaire gaat
volgens Van Grieken voorbij aan

de jaarlijkse miljardenoverdracht
van Vlaanderen naar Wallonië:
“Nochtans zou Vlaanderen met die
centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit
versterken en sociale verworvenheden
behouden. Nog meer dan aan een
taxshift, is er nood aan een transfershift.”
Ook de Vlaamse en federale meerderheidspartijen werden op de korrel genomen. Tom Van Grieken:
“Open VLD-voorzitster Gwendolyn
Rutten riep 2015 uit tot het jaar van
het licht, terwijl haar partij al jaren
de kop in het zand steekt, en haar
CD&V-collega Wouter Beke zei dat
zijn partij het sociale gezicht van de
regering is, die wel de energierekening
30 procent duurder maakt, de zorgverzekering verdubbelt en de woonbonus laat verdwijnen.”
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“HET VLAAMS BELANG IS
GEEN EXTREEM-RECHTSE
PARTIJ”
In zijn slotbeschouwing richtte Van
Grieken zich opvallend tot de aanwezige journalisten. Hij riep op het
Vlaams Belang niet langer als ‘extreemrechts’ te bestempelen waardoor het beeld geschapen wordt
dat onze partij op één lijn staat met
die extremistische terroristen: “Wij
zijn een democratische partij die wil
beschermen waar ze van houdt: onze
manier van leven, onze vrijheden,
kortom, u!” Of het signaal ook werd
opgepikt, valt af te wachten.

Klaas Slootmans

De VL-test: grandioos gebuisd
Dat de N-VA als grootste partij
van het land bij de regeringsonderhandelingen geen communautaire verwezenlijkingen in de
wacht heeft gesleept, is algemeen
bekend. Vijf jaar ‘communautaire rust’ is het ordewoord. Maar
wat betekent dat eigenlijk?
Dat dit inhoudt dat er geen institutionele veranderingen komen, is
duidelijk. Maar wil dat ook zeggen
dat de N-VA communautaire wantoestanden in het parlement (en
elders) niet meer aanklaagt?
Betekent dat ook dat NVA-ministers binnen hun
eigen bevoegdheden geen
enkel initiatief nemen om
voor de Vlamingen nadelige situaties recht te zetten? Hoe maximalistisch
of minimalistisch vult de
N-VA deze ‘communautaire rust’?

EN DE N-VA-MINISTERS?
En hoe brengen de regeringsleden
van de N-VA het er vanaf? Het
Vlaams Belang zoekt het uit door
hen systematisch te confronteren
met allerlei communautaire wantoestanden die de N-VA-excellenties vanuit hun functie zouden
kunnen rechtzetten. Onze test bestaat erin na te gaan in welke mate
ze bereid zijn om dat al dan niet te
doen. Laat ons ze gemakshalve de
VL-test noemen.

PA R L E M E N T A I R E
SLAAP
Politicoloog Bart Maddens
nam reeds de proef op de
som voor wat het parlementaire werk van de N-VA betreft. Zijn besluit is niet erg
hoopgevend: “Dat de N-VA’ers
het communautaire thema uit
de weg gaan, blijkt ook uit de
vragen die ze stellen aan de ministers. Eind november hadden
alle N-VA-Kamerleden samen
108 mondelinge vragen gesteld,
maar slechts 4 (3,7%) daarvan waren communautair getint. De kostprijs van de monarchie, de uitvoering van de zesde staatshervorming,
de toepassing van de taalwetgeving:
het blijkt de N-VA-kamerleden amper nog te interesseren.” Deze abdicatie van de N-VA is ook de Franstaligen niet ontgaan. Het weekblad
Le Vif wijdde er zelfs een heel artikel aan en kwam tot exact dezelfde
vaststelling.

of hij dat zal wijzigen. Antwoord
van Vandeput: dat staat zo in een
reglement. Over de vraag of hij dat
reglement dan zal wijzigen, rept hij
met geen woord. Niet dus.

KOP IN ‘T ZAND
Over naar Jan Jambon, minister
van Binnenlandse Zaken. VBkamerlid Barbara Pas ondervroeg
hem reeds meermaals over diverse
taalaangelegenheden. Gaat Jambon een ambtelijke werkgroep
oprichten om na te gaan hoe
de taalwet in Brussel effectief
kan worden toegepast? Zorgt
hij ervoor dat er terug wordt
gecontroleerd of de aangeworven personeelsleden bij de
Brusselse politie en OCMWziekenhuizen wel degelijk
tweetalig zijn? Enzovoort.
Het antwoord van Jambon
luidde telkens: ik ben niet
bevoegd. Dat is natuurlijk
larie, want het regelen van
de taalwet in Brussel is en
blijft een federale bevoegdheid waarvoor de minister
van Binnenlandse Zaken
verantwoordelijk is. Jambon is even hard gebuisd
voor de VL-test als Vandeput.

NOG VLAAMSNATIONAAL?
N-VA-ministers
Jambon en Vandeput vierden
Koningsdag
Hoe goed of slecht doorstaan de
N-VA-excellenties deze test? Enkele voorbeelden. VB-kamerlid
Jan Penris vroeg aan Defensieminister Steven Vandeput waarom
militairen bij het spelen van de
Brabançonne de militaire groet
brengen, maar niet bij het spelen
van de ‘Vlaamse leeuw’ en vooral
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Het mag daarmee duidelijk zijn
dat de N-VA op een georganiseerde wijze elk Vlaams-nationaal
accent uit haar politiek handelen
heeft gebannen, zelfs tot in de
kleinste details toe. Dat betekent
dat de N-VA in de feiten opgehouden heeft een Vlaams-nationale
partij te zijn. Want een Vlaams-nationale partij die ophoudt Vlaamsnationaal te handelen is die naam
niet meer waardig.
Peter Lemmens

Vlaamse regering subsidieert Erdogan
Terwijl Nederland onderzoekt
of Turkse religieuze organisaties de integratie belemmeren,
betoelaagt de Vlaamse regering
dezelfde organisaties gul met belastinggeld.
Zoals we vorige maand reeds meldden, kondigde de Nederlandse minister van Sociale Zaken Lodewijk
Asscher (PvdA) aan vier Turkse
religieuze organisaties - waaronder
Milli Görüs en Diyanet - vijf jaar
lang in de gaten te zullen houden
omdat ze de integratie belemmeren en parallelle samenlevingen in
stand houden.
Het initiatief van Asscher kwam
er na een onderzoek waaruit blijkt
dat de Turkse gemeenschap meer
in zichzelf is gekeerd dan andere
minderheidsgroepen. De Diyanet
waarvan sprake is het “Turkse presidium voor godsdienstzaken” dat
onder het gezag van de Turkse premier valt. Milli Görüs is een radicale Turkse moslimbeweging.

VLAAMSE SUBSIDIES
Terwijl Nederland onderzoekt of
Turkse religieuze organisaties de
integratie belemmeren, betoelaagt
de Vlaamse regering dezelfde organisaties gul met belastinggeld.
Door beslissingen van de ministers
Marino Keulen en Geert Bourgeois
krijgen dertien Turkse Diyanet- en
drie Milli Görüs-moskeeën een
jaarlijkse subsidie. In 2013 kregen
deze 16 erkende Turkse moskeeën
samen een toelage van ongeveer
400.000 euro.
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens vroeg in het Vlaams
Parlement aan inburgeringsminister Homans of ze het acceptabel
vindt dat haar regering moskeeën
financiert die behoren tot de Diyanet, een structuur die de facto
deel uitmaakt van het Turkse Er-

Foto: Quinn Dombrowski - Flickr

dogan-regime. Daarbij is het zelfs
zo dat de door de Turkse overheid
aangestelde Diyanet-imams maar
vier jaar in een bepaalde moskee
op post mogen zijn “om integratie
in de gastsamenleving te vermijden”.
Chris Janssens vroeg Homans ook
of ze bereid is de belemmering die
de Turkse moskeeën en organisaties
vormen voor de integratie te laten
onderzoeken, net als in Nederland.

STRUISVOGEL HOMANS
Homans zag echter geen graten in
de subsidiëring van de genoemde
organisaties: “Mijnheer Janssens,
ik heb totaal geen indicaties dat de
genoemde Turkse organisaties een
probleem zouden vormen voor de
integratie.” (..) “U vroeg of ik bereid ben om een onderzoek ter zake
te laten uitvoeren of deze kwestie te
laten monitoren. Ik heb vooralsnog
geen indicaties om dat te doen”, liet
ze nog weten.
Chris Janssens antwoordde gevat: “Wat in Nederland kan onder
de bevoegdheid van een socialistisch
minister, kan in Vlaanderen blijkbaar niet met een N-VA-minister.
In Vlaanderen lijken u, de Vlaamse
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regering en ook de federale regering
wat dat betreft nog altijd te willen
doen alsof er niets aan de hand is.
De Diyanet stuurt vanuit Istanbul
moskeeën in Europa en dus ook in
Vlaanderen aan. Die lange arm van
Turkije staat integratie wel degelijk
in de weg.”

KAZERNES
Voor het Vlaams Belang is het meer
dan verontrustend te noemen dat
een fundamentalistisch regime als
dat van Erdogan via een gans netwerk van moskeeën en organisaties
in ons land een grote invloed blijft
hebben op vele tienduizenden
‘Vlaamse’ Turken. In 1998 werd
diezelfde Erdogan in Turkije nog
veroordeeld wegens het aanzetten
tot religieuze haat omdat hij in
een toespraak had gezegd: “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels
onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.” De
Vlaamse regering ziet echter geen
enkel bezwaar in het financieren
van moskeeën waarin dezelfde Erdogan de wetten stelt.
Wim Van Osselaer

“De feiten
geven ons
Frankrijk beleefde met de aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse
supermarkt de bloedigste periode in jaren.
Welke conclusies trekt u hieruit?
Deze aanslagen moeten ons toelaten om vrijuit te
praten over het moslimfundamentalisme. De tijd
van de ontkenning en de hypocrisie is voorbij. Anderzijds wil ik waarschuwen om een amalgaam te
maken van enerzijds die moslims die gehecht zijn
aan de waarden van de Franse republiek, en anderzijds degenen die denken te kunnen moorden in
naam van de islam.
Vond u het niet vreemd dat net de partij die al
jaren waarschuwt voor moslimfundamentalisme
niet welkom was op de republikeinse mars van
eendracht die erop volgde?
(Zucht) Hollande en co praten wel over nationale
eenheid, maar het is niet meer dan een slogan. Als
het echt om eenheid ging, zou een partij die een
kwart van de mensen vertegenwoordigt ook worden
uitgenodigd.
Het FN stapte wel mee in andere optochten naar
aanleiding van de aanslagen?
Uiteraard. Wij tonen ons solidair met de families,
maar voor de rest is het de plicht van de regering
en de president om burgers tegen een duidelijke
dreiging te beschermen. Tot op heden hebben ze
die dreiging zonder ophouden gerelativeerd. Het is
dramatisch, maar de feiten die zich net in ons land
hebben afgespeeld, geven ons gelijk.
U hebt de wind in de zeilen. Bij de Europese
verkiezingen van mei vorig jaar kwam het Front
National als grootste partij uit de bus. Volgens
opiniepeilingen bent u de populairste kandidaat
voor de presidentsverkiezing van 2017. Gelooft u
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n die zich hebben afgespeeld,
s gelijk.”
de heerschappij van het Europese recht over het nationale recht, waardoor we onze politieke soevereiniteit heroveren. De afschaffing van de eenheidsmunt,
waardoor we onze monetaire soevereiniteit heroveren
en het invoeren van een economisch patriottisme
en van een intelligent protectionisme, waardoor we
onze economische soevereiniteit terugwinnen. Ofwel
komt Brussel tegemoet aan onze eisen, ofwel nodig ik
de Fransen uit om zich bij referendum uit te spreken
over het uittreden uit de Europese Unie.

in uw kansen voor die verkiezing?
Zeer zeker. Als dat niet het geval was, zou ik iets anders doen. Als ik deelneem aan verkiezingen, dan is
het om te winnen. Niet voor mezelf, maar voor de
Fransen. Ik ben ervan overtuigd dat het Front National binnen de tien jaar aan de macht kan komen.
Al meer dan dertig jaar blijft het UMPS-systeem (de
feitelijke verstrengeling van de UMP van Sarkozy en
de PS, red.) omwille van ideologische verblinding
hetzelfde beleid voeren
dat economisch en sociaal rampzalig blijkt. De
Fransen hebben al die
jaren de inefficiëntie en
de gevaren van dat beleid aan den lijve moeten
ondervinden. Zij willen
vandaag hun lot opnieuw
in eigen handen nemen,
en dat kan door het Front
National, de enige beweging die door en voor het
volk wil regeren.

“

Stel dat u verkozen
wordt als president van
Frankrijk. Wat zou uw
eerste maatregel zijn?

Deze aanslagen
moeten ons toelaten om vrijuit
te praten over
het moslimfundamentalisme.

Ongeveer 60% van de arbeiders
in Frankrijk hebben bij de Europese verkiezingen voor het Front
National gestemd. Verbaast u
dat?

Helemaal niet. Het is al jaren een
constante. De arbeiders hebben de
linkerzijde de rug toegekeerd sinds
links hen verraden heeft door zich
te bekeren tot het mondialisme
en de economische doctrine die
daarbij hoort, het ultraliberalisme.
Van de besparingen van 1983 tot
het besparingsbeleid van vandaag,
over de privatiseringen van Lionel
Jospin en de onderwerping aan
het dogma van de euro... Wat we zien is dertig jaar
verraad en misprijzen tegenover de arbeiders. Het
aanvaarden door de socialisten, hand in hand met de
UMP, van de EU-detacheringsrichtlijn was het orgelpunt van deze overschakeling op de almachtige commercie. Het oude links-rechts-schema heeft overigens
volledig afgedaan.

Wie een grootmacht zoals Frankrijk wil besturen,
moet over alle hefbomen kunnen beschikken om die
macht uit te oefenen. Er komt wat mij betreft geen
medebestuur of gedeelde soevereiniteit met supranationale instellingen die het Franse volk niet vertegenwoordigen en waarvan de belangen tegengesteld
zijn aan de onze. Mocht ik verkozen worden als president, zou ik namens Frankrijk onderhandelingen
aanknopen met Brussel over vier essentiële zaken. De
afschaffing van ‘Schengen’, waardoor we onze territoriale soevereiniteit heroveren. De afschaffing van

Legt u dat eens uit...
De keuze die de Fransen vandaag hebben is niet
meer die tussen de voorbijgestreefde concepten van
links en rechts, maar die tussen de verdedigers van
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spruit uit de grillen van de Europese Unie en die de
Fransen veroordeelt om zeven dagen op zeven ofwel
consumenten, ofwel producenten te zijn. Eens temeer worden de belangen van de machtigen, van de
grootwarenhuizen belangrijker geacht dan die van de
kleinhandel en van de buurtwinkels, die juist zouden
moeten beschermd worden.

de natie en degenen die niet meer in Frankrijk geloven en zich vastklampen aan een supranationale en
antidemocratische techno-structuur. We moeten af
van het ultraliberale extremisme en van het dogma
dat de financiële markten hun wetten moeten stellen.
We moeten terug naar het gezond verstand, naar wat
het specifieke van de Franse economische identiteit
uitmaakt: een evenwicht tussen economische vrijheid
en de mogelijkheid voor de strategische staat om de
spelregels te bepalen, om onze kleine en middelgrote
ondernemingen - en dus ook onze werknemers - te
beschermen tegen de wet van de jungle.

In Béziers, waar een door het Front National gesteunde burgemeester aan de macht is, is een polemiek ontstaan na de klacht van een links gemeenteraadslid tegen het plaatsen van een kerstkribbe
in het stadhuis. Ook de prefect van het departement is van oordeel dat die kerstkribbe strijdig is
met de seculiere staat…

Wat bedoelt u met een strategische staat?
De staat betekent niets meer wanneer hij zijn volle
soevereiniteit niet kan uitoefenen, wanneer hij bijvoorbeeld niet meer beschikt over de legitieme macht
en de mogelijkheid om het
handelsverkeer te regelen
en te controleren. Het is
de taak van de strategische
staat om in te gaan tegen
de wilde mondialisering
en het daaraan verbonden
dogma van de totale vrijhandel. Het is van vitaal
belang dat de staat het
recht heeft om een economische sector te beschermen wanneer die sector essentieel is voor zijn onafhankelijkheid, of een strategische nood lenigt. De
UMPS heeft de staat beroofd van zijn actiemiddelen
door stelselmatig grote delen van onze soevereiniteit
naar Brussel over te hevelen. Er moet dus een tegenovergestelde beweging op gang worden gebracht. Op
elk mogelijk vlak moet duidelijk gemaakt worden dat
het nationaal recht en de soevereiniteit van het volk
voorrang moeten krijgen op supranationale wetgeving en instellingen. Neem het recente voorbeeld van
de verkoop van de luchthaven van Toulouse. Het versjacheren van dergelijke strategische activa aan buitenlandse investeerders is het tegenovergestelde van
nationale onafhankelijkheid en van een economisch
beleid op lange termijn. Dat is des te meer het geval in Toulouse, waar Airbus gevestigd is en waar dus
nog meer waakzaamheid geboden is. De staat moet
de luchthaven van Toulouse niet privatiseren, en
moet ophouden met ons nationaal patrimonium in
de uitverkoop te plaatsen, het logische gevolg van een
besparingsbeleid zonder doel en zonder efficiëntie.

“

Deze polemiek had er nooit mogen geweest zijn. De
Fransen zijn sterk gehecht aan het eerbiedigen van
hun tradities, wat onlangs
nog door een opiniepeiling bevestigd werd. Honderd jaar lang vormde het
principe van de scheiding
tussen kerk en staat geen
enkel probleem, omdat het
op een intelligente manier
werd toegepast. Waarom
moet dat nu plots veranderen? Een kerstkribbe is
een uiting van cultuur, een
uiting van traditie. Er mag geen sprake van zijn om
daaraan te verzaken in naam van het cultuurrelativisme en onder druk van politiek-godsdienstige organisaties. Gaan we morgen de lijst met verlofdagen
aanpassen omdat die geïnspireerd zijn door het katholicisme? Moeten we de kalender zelf niet veranderen, want zijn we tenslotte niet in het jaar 2015 na
Jezus Christus?

De immigratievloedgolf zorgt voor
sociaal-economische spanningen

Wat met het immigratieprobleem?
Ons land wordt geconfronteerd met een immigratievloedgolf die de bron vormt van sociaal-economische
spanningen, maar ook een bedreiging voor onze veiligheid en onze identiteit. We moeten af van die naïviteit die aan de onverantwoordelijkheid grenst en
die de mensen wil laten geloven dat we, in een land
dat 6 miljoen werklozen en 9 miljoen armen telt, nog
de middelen hebben om elk jaar honderdduizenden
al dan niet legale vreemdelingen te verwelkomen. Wij
willen de massa-immigratie, die noch voor de landen
van herkomst, noch voor de ontvangende landen een
goede zaak is, stoppen. Daarom moeten we de nationale grenzen in ere herstellen en moeten we uit
de Schengen-ruimte treden, aangezien die de migratiestromen alleen maar groter maakt. De naturalisatiewetgeving moet hervormd worden, en het ius soli
moet worden afgeschaft. Een dergelijk beleid vereist

De Franse regering overweegt om de mogelijkheden tot zondagswerk uit te breiden. Wat vindt u
daarvan?
Dat is een vorm van bedrog die geen enkele nieuwe
job zal scheppen. Ik ben tegen die wet, die voort
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onder meer dat er een einde wordt
gemaakt aan de gezinsherenigingen
en aan alle sociale impulsen voor de
massa-immigratie, door het invoeren
van het principe van de nationale
voorkeur.
U ligt onder vuur omwille van een
lening die het Front National is
aangegaan bij een Russische bank.
Waarom ging u niet aankloppen
bij een Franse bank?
Niet één enkele Franse bank heeft
ons een lening willen toestaan. Dat
is democratisch gezien een waar
schandaal. De Franse banken ondersteunen de economie niet meer, en
ze ondersteunen de democratie evenmin. Er moet worden opgemerkt
dat de deuren gesloten blijven om
een lening toe te staan aan het Front
National, maar dat ze wel open gaan
als het over de kolossale schulden van de UMP gaat.
Wij moeten geld lenen om de zware financiële last
van verkiezingscampagnes te kunnen dragen en om
onze kiezers bij elke stembusgang te kunnen vertegenwoordigen.

Ik had het genoegen om op ons congres in Lyon onze
vrienden van de FPÖ, de PVV, het Vlaams Belang
en de Lega Nord te verwelkomen. Het was voor mij
trouwens de gelegenheid om kennis te maken met
jullie nieuwe voorzitter Tom Van Grieken. Ik wens
hem veel succes!

Het levert u allemaal wel de beschuldiging op dat
u afhankelijk bent van Rusland.

Opgetekend door Philip Claeys

Dat is een groteske en ongegronde beschuldiging. Als
partij hebben we tegenover die Russische privébank
geen enkele andere verplichting dan het geleende
bedrag terug te betalen, tegen een hoge rentevoet
overigens. Het Front National kan door geen enkele
buitenlandse regering gegijzeld worden en is immuun
voor elke invloed. Het enige streven van mijn beweging is ons land opnieuw de machtspositie te geven
die telt en weegt in de vaart der volkeren.

WIE IS
MARINE LE PEN?
Marine Le Pen werd op 5 augustus 1968
geboren in Neuilly-sur-Seine. Zij is één van de
drie dochters van Jean-Marie Le Pen, die lange
tijd voorzitter en boegbeeld van het Front
National was. Ze studeerde rechten en was
van 1992 tot 1998 advocate aan de balie van
Parijs. Daarna werd ze hoofd van de juridische
dienst van het Front National. Datzelfde jaar
veroverde ze haar eerste politieke mandaat,
in de regioraad van de Nord-Pas de Calais. In
2004 werd ze verkozen als lid van het Europees Parlement, waar ze vandaag nog steeds
zetelt. Sinds 2011 is ze voorzitter van het Front
National. Tijdens het congres van haar partij in
Lyon, eind november, werd ze bij unanimiteit
bevestigd in deze functie.

U bent er niet in geslaagd een fractie op te richten
in het Europees Parlement. Wat nu?
Wij hebben er beter gezegd de voorkeur aan gegeven
om tijdelijk af te zien van het vormen van een fractie, in plaats van ons te binden aan bewegingen waar
we het niet mee eens zijn. Het gaat dus niet om een
mislukking, maar gewoon om een tegenvaller. De onderhandelingen gaan door en ze zullen met succes bekroond worden, maar onze leidraad blijft het eerbiedigen van onze kiezers en van onze overtuiging. Het
ontbreken van die fractie verhindert trouwens niet
onze stem laten horen in het Europees Parlement. We
coördineren onze werkzaamheden binnen het kader
van de coördinatie ‘Europa van Naties en Vrijheden’.
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VVB roept op:
Vlag mee tijdens De Ronde
In het kader van de wielerwedstrijd de Ronde van Vlaanderen,
zeg maar ‘onze’ Ronde, organiseert de Vlaamse Volksbeweging
ook nu weer een grootse bevlaggingsactie waarbij we Vlaanderen
op een positieve manier op de
wereldkaart willen zetten. Hoe je
het immers draait of keert: wielrennen wordt, hoe dan ook, geassocieerd met de Vlaamse leeuw.

Zin om deze Vlaamse kermis op
het terrein zelf te proeven? Aarzel
dan niet en contacteer stafmedewerker Jo Van Bever van de Vlaamse Volksbeweging vzw via jo.van.
bever@telenet.be of 0494 41 10
53. Hij zal je met plezier de nodige
vlagjes brengen.
Ook voor onze verkoopsploegen

Foto: Flickr -Louise Ireland

Ook nu roepen we iedereen die de
Vlaamse autonomie genegen is op
om die dag, van start tot aankomst,
de wereld zo massaal mogelijk duidelijk te maken dat Vlaanderen
echt wel een staat in wording is.
Laat ‘de beest’ dus maar klauwen
en zak, voorzien van de nodige attributen, af naar een van de vele
heuvels. Doet het peloton je stad of
gemeente aan of beter nog: woon
je langs het parcours? Dan rekenen
we op jou.

zijn we steeds op zoek naar een
aantal mensen die ons materiaal
aan de man/vrouw willen brengen.
Uiteraard (en al evenzeer naar
jaarlijks gebruik) zijn alle vlaggers
achteraf meer dan welkom in het
Parochiaal centrum van Etikhove
(Nederholbeekstraat) voor het
grote vrijwilligersvlaggersfeest. Tot
5 april!
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Wordt ook deze bazooka
een waterpistool?
Eind januari kondigde Mario
Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn ‘kwantitatieve versoepeling’ aan, in de
pers ‘bazooka’ genoemd, waarbij
de hoeveelheid geld in de eurozone wordt vergroot in de hoop
de Europese economie opnieuw
aan te zwengelen. De
maatregel heeft echter
vooral nadelen.

boekje. De modale spaarder is dus
de dupe.
Het zijn vooral de Zuid-Europese
landen die vragende partij zijn voor
de huidige oefening van de ECB.
Op die manier wordt hun schuld
overgeheveld en dus dreigt het ge-

FEEST BIJ DE BANKEN
Het Vlaams Belang is van oordeel
dat al deze gevaarlijke en schadelijke operaties van de EU- en eurobonzen en van hun centrale bankier
Mario Draghi hopeloze en koppige
pogingen zijn om hun
eenheidsmunt kost wat
kost drijvende te houden.

De operatie van de ECB
bestaat uit het grootschalig opkopen bij de banken
van hun staatsleningen
en
overheidsschulden,
zo’n 60 miljard euro per
maand en 1.100 miljard
euro in totaal. De banken
zouden op hun beurt in
theorie het geld ter beschikking stellen van de
‘reële economie’.

Het is zowat de vijfde poging van de ECB om de
financiële en economische crisis te lijf te gaan.
Zo werd bijvoorbeeld de
basisrente tot een historisch dieptepunt verlaagd
en werden keer op keer
goedkope leningen op de
markt gegooid, doch alles
tot op heden zonder resultaat. Door
al deze pogingen en deze laatste niet
in het minst, zullen de waarde van
de euro en de rente verder dalen.
Volgens de EU-voorstanders was
eerst een sterke euro een goede
zaak, nu is een zwakke euro een
goede zaak. Begrijpe en volge wie
kan. Een dalende rente betekent
ook een dalende rente op het spaar-

Foto: Flickr - Adam Baker

SPAARGELD
BRENGT NIET
MEER OP

vaar van nieuwe schuldopbouw.
De banken worden verlost van hun
obligaties en zien vers geld binnenstromen, maar niets garandeert
dat zij dit in de economie zullen
pompen. Zij kunnen evengoed (opnieuw) elders gemakkelijke winsten
gaan zoeken en de speculatietoer
opgaan met ‘bubbels’ tot gevolg
in de aard van diegene die de crisis
hebben veroorzaakt.
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Ze zouden beter hun vergissing toegeven en deemoedig buigen voor de
échte oorzaken van de crisis, namelijk de vaststelling dat er verschillende
economieën in Europa
zijn, dat er zoveel economieën als lidstaten zijn,
dat er geen ‘Europese’
economie is zoals er een
‘Amerikaanse’ economie
is en dat dit alles in één
muntsysteem steken een
constructiefout inhield.
Spanje is Duitsland niet
en Vlaanderen is Griekenland niet. Het probleem
in onze Europese economieën is vaak niet dat er
geld te kort zou zijn, maar
dat het economisch beleid
niet aangepast is. Geld
bijdrukken is dus een slag
in het water.

Europees Parlementslid
Gerolf Annemans vatte
het als volgt samen: “Het ECB-plan
zorgt voor feest bij de banken en de
Zuid- en Oost-Europese schatkisten,
maar voor koopkrachtverlies bij de
consument en voor risico’s en verliezen bij de spaarder. Het plan is een
bezegeling van de schuldeconomie.”

Dimitri Hoegaerts

Chris Janssens:

“Vlaams begrotingstekort:
gevolg van schuldig verzuim”
gezet die – ondanks talrijke waarschuwingen – buiten de begroting
werden gehouden, maar nu van de
EU toch in die begroting moeten
worden ingeschreven. Anderzijds
vermeldt de regering ook de tegenvallende inkomsten uit successierechten. Dat er voor 2014 een
budgettair tekort was, zal uiteraard
ook gevolgen hebben voor dit jaar.
De Vlaamse regering gaat daarom
op zoek naar nieuwe besparingen
of extra lastenverhogingen. De belangrijkste oorzaak van het tekort
is echter elders te zoeken.

SCHULDIG VERZUIM
De Vlaamse begroting van 2014
werd afgesloten met een begrotingstekort. Vlaams Belangfractievoorzitter Chris Janssens
haalde in het Vlaams Parlement
uit naar de Vlaamse regeringspartijen omdat hun beleid de
toekomst van de volgende generaties belast.
België heeft 2014 afgesloten met
een begrotingstekort van 3,3%
van het bbp, aanzienlijk meer dan
vooropgesteld bij de begrotingsopmaak. Toen de begrotingen werden
opgesteld spraken de federale en de
deelstaatregeringen immers af dat
het gezamenlijk tekort tot maximaal 2,1% van het bbp mocht oplopen. Het federale tekort mocht
2,2% van het bbp bedragen. De
deelstaatregeringen zouden samen
een overschot realiseren van 0,1%
van het bbp. Het werkelijke tekort
blijkt nu meer dan een procent hoger te liggen. Nochtans beloofde
ons land aan de EU om het tekort
onder de 3% te houden. Als de
grens van 3% wordt overschreden,

kan België immers fikse boetes of
sancties opgelegd krijgen.

BEGROTINGSRUZIES
Binnen de Vlaamse en de federale
regering werd wekenlang fiks geruzied over wie nu precies de verantwoordelijkheid draagt voor de
ontspoorde begroting. De federale
regering wees met een beschuldigende vinger naar de Vlaamse en
Waalse deelstaatregeringen die hun
engagementen niet nakwamen.
Vanuit de Vlaamse regering werd
er dan weer op gewezen dat de federale regering verantwoordelijk is
voor 85% van het tekort.
Waarom wordt Vlaanderen – na
jaren van begrotingsoverschotten –
plots opnieuw geconfronteerd met
een tekort? De Vlaamse regering
verwijst enerzijds naar de projecten
van publiek private samenwerking
(PPS) die de begroting bezwaren.
Afgelopen jaren werden in Vlaanderen tal van PPS-projecten op-
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Ter gelegenheid van een debat in
het Vlaams Parlement over het
budgettaire tekort zei Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens waar het echt op staat: “De
Vlaamse Regering klopt zich voortdurend op de borst vanwege het zogenaamde behaalde begrotingsevenwicht om de toekomstige generaties
niet te belasten. Maar dat laatste is
precies wat nu gebeurt met uw begrotingstekort. Ja, deels heeft dat te
maken met de elementen die u hebt
aangehaald. Deels heeft dat te maken met de pps-constructies en tegenvallende belastingopbrengsten. Maar
het heeft vooral te maken met het
afromen van de Vlaamse welvaart
naar Wallonië en de voor Vlaanderen nadelige zesde staatshervorming,
die in de praktijk een besparing was
op de kap van Vlaanderen. Daardoor worden niet alleen de vorige
en de huidige generatie maar ook
de toekomstige generaties belast. Wat
dat betreft, is het schuldig verzuim
en de verantwoordelijkheid van de
N-VA verpletterend.”
Wim Van Osselaer

Brussel: hoofdstad
van de Charlie-hypocrisie
Na de aanslagen in Parijs voelde
zowat iedereen zich plots geroepen om “Charlie” te zijn. En ook
in Brussel – de bedenkelijke islamhoofdstad van Europa – was
het hypocrisie troef.

die er mede voor verantwoordelijk
is dat Brussel is wat het is, heeft
ons altijd al gewaarschuwd. Maar
Picqué ging nog verder. “De verknechting begint bij kleine toegevingen.” wist hij te vertellen. Heel
juist. Maar aan wie hebben we al
die toegevingen zoals halal-eten in
onze scholen te danken? Juist: aan
diezelfde Parti Socialiste.

zelfde Ahidar die vorig jaar nog op
de Facebookpagina van een “Brusselse” Syriëstrijder schreef: “ Pas
goed op jezelf, lieve Abderahman.
Onze gebeden zijn met jou.” En
alsof dit niet genoeg was, deelde hij
een foto van een fiere, gewapende
Ayachi junior. Tot daar kandidaat
nummer twee.

“Je suis Charlie”! schreeuwde de
Brusselse parlementsvoorzitter het
uit. Charles Picqué: sedert mensenheugenis topman van de BrusYVAN DE
selse PS - de partij die de term ‘is- “We moeten ons democratisch VERSCHRIKKELIJKE
lamosocialisme’ belichaamt. Het is model verdedigen” wist Picqué
de partij van dat andere kopstuk: ons nog te melden. En op de ach- Derde en laatste kandidaat voor de
gewezen PS-burgemeester Mou- tergrond applaudisseerde luid de titel: Brussels burgemeester Yvan
reaux van Molenbeek, die zijn ach- ondervoorzitter van het Brussels Mayeur. Ook hij verklaarde zich
terban al vele jaren geleden heeft Parlement: SP.a’er Fouad Ahidar. Charlie, en groot verdediger van
ingeruild ten voordele van het Dezelfde Fouad Ahidar die vorig de vrije meningsuiting. Mayeur is
nieuwe electoraat
de man die voor
- de islamitische
de verkiezingen
gemeenschap. En
campagnewagens
sindsdien werden
van het Vlaams
door de PS kosBelang liet in
ten noch moeite
beslag nemen en
gespaard
om
een VB-meeting
het haar nieuwe
in ‘zijn’ stad verkiespubliek naar
bood. Die eind
de zin te maken.
vorig jaar een
De gevolgen zijn
betoging
van
ernaar: onder het
het Vlaams Bebewind van de
lang tegen de
PS groeide Bruskomst van een
sel uit tot een
moslimextremist
De concurrentie voor de titel van ’s hoofdstads grootste
veredelde Gazaverbood, en die
“Charlie-hypocriet” is bikkelhard.
strook met de bijamper
enkele
horende misdaad
dagen voor de
en welig tierend fundamentalisme. jaar nog schuimbekkend verklaar- moslimaanslagen in Parijs ook de
Of zou het slechts toeval zijn dat de dat hij beschaamd was om deel komst van Frans journalist, schrijde wapens voor de aanslag in Parijs uit te maken van een democratisch ver en islamcriticus Eric Zemmour
afkomstig waren uit Brussel?
bestel is nu dus ondervoorzitter verbood.
van het parlement dat het democratisch bestel wil gaan verdedigen. Ja beste lezer: de concurrentie voor
VERKNECHTING
Ook die Fouad Ahidar mocht ui- de titel van ’s hoofdstads grootste
In het opbod van hypocrisie tus- teraard voor de camera’s een gooi “Charlie-hypocriet” is bikkelhard.
sen de politici en de pers na de doen naar de titel van “Je suis Maar onze genomineerden verdieaanslagen, voelde “Charlie” Picqué Charlie-hypocrite” van het jaar. nen hem. Stuk voor stuk. “Les vozich ook geroepen om zijn steentje Ook Ahidar heeft naar eigen zeg- tes sont ouverts!”
bij te dragen. “Ik heb altijd al ge- gen steeds gewaarschuwd voor exwaarschuwd voor het moslimextre- tremisme. Ja, ook Ahidar roept op
misme” stelde hij. Juist ja…de PS tot vrede en dialoog. Opnieuw: deStijn Hiers
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De kritische pen van Veto
Het Leuvense studentenweekblad Veto vierde afgelopen jaar
zijn veertigste verjaardag. Een
gelegenheid waarbij Metro-journalist Jelle Mampaey (hoofdredacteur 2012-2013) terugblikt.
Wie na 1974 in Leuven student
was, herinnert ze zich nog wel.
De houten bakken in TL-verlichte
campuszalen of in de eetfabriek
Alma. Waaruit je dan gratis en
voor niets een inktaflatend gazetje
kon meenemen. Soms, als we zin
hadden om op die lange avonden
zo ver van huis eens veel te lezen,
namen we zelfs een paar honderd
exemplaren tegelijk mee... Een uiterst links gazetje was het, ontstaan
in de nadagen van het rampzalige
mei ‘68. Met als inhoud decennialang eenzelfde voorspelbare klaagzang over asielzoekers, numerus
clausus, Almaprijzen, beestachtige
‘NSV-fascisten’ en ‘dramatiese finansjele sietuasies’ van studenten
(zoals dat in officiële Veto-spelling
geschreven werd).
De auteur schetst een kritiekloos
beeld van Veto aan de hand van
een veertigtal fragmenten uit zijn
geschiedenis. Hij doet dat overigens niet alleen, maar krijgt daarbij
de hulp
van een aantal
oudgedienden.
Prominent

aanwezig zijn Mampaeys linkse
collega’s Walter Pauli (Knack,
ex-De Morgen) en Stef Wauters
(VTM, ex-VRT), allebei oudredactiesecretaris van het blad. Bij
de uitgekozen fragmenten hoort
uiteraard een schermutseling met
de NSV-commilitones in 1984 aan
het kunstencentrum Het STUC,
waar de redactielokalen van Veto
waren gelegen. Een fantasierijk
relaas van die gebeurtenis, bij dit
soort gelegenheden steevast ‘een
aanval’ genoemd, duikt regelmatig
wel eens op in onze vaderlandse
pers…
Met veel genoegen kijken Wauters
en consorten terug op bepaalde
artikelen. Pareltjes en hoogtepunten, het ene nog hoogstaander en
smaakvoller dan het andere. Zo
bijvoorbeeld eentje waarin Pauli
het had over de borsten en goddelijke benen van moeder Teresa… Ook wordt fier nagekaart
over een recht van antwoord dat
NSV-praeses Bart Laeremans via
de rechtbank had moeten bekomen. Laeremans die in het boek,
volgens Pauli, later VBJ-voorzitter
is geworden… Bronnenonderzoek
is nooit zijn sterkste kant geweest.

Veto werd als studentenblad steeds
rijkelijk gesubsidieerd, miljoenen
franken per academiejaar. En wat
zich voor dat geld opwierp als
spreekbuis van de studentengemeenschap, was niets anders dan
een verwaarloosbare klein-linkse
kliek... En de grote massa studenten, die liet het passeren, slikte het,
haalde de schouders eens op, maar
ging er zeker niets tegen doen.
Al tientallen jaren geldt voor de
doorsnee-student enkel carrièreplanning. Politieke stellingname is
taboe, voor niets komt men nog de
straat op. Los van de NSV-wandelingen heeft Louis Tobback in zijn
jarenlange burgemeesterloopbaan
nog maar één studentenbetogingetje meegemaakt: eentje voor het
behoud van een fuifzaal.
Een linkse boodschap verkondigen, en een grote massa die weliswaar anders denkt maar er nooit
op reageert… Voor een heel deel
van de huidige generatie journalisten is er alleszins weinig veranderd
sinds hun Veto-tijd. Met de jaren
zijn enkel de arafat-sjaal, de dreadlocks en de neusring verdwenen.
Het boek is als Veto zelf: prima
literatuur voor wie zich eens goed
wil ergeren.
Frederik Pas
Jelle Mampaey
‘Wij maken het nieuws
– de kritische pen van Veto’
Lannoocampus, Leuven,
2014
211p.
24,95 euro
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N-VA-regering versoepelt
asiel- en immigratiewetten

Door deze wetswijziging wordt het licht op
groen gezet voor een verdere toestroom van
illegalen
Dat de perceptie over de N-VA en
haar beleid totaal anders is dan de
realiteit, werd weer maar eens aangetoond in de Kamer, waar Filip
Dewinter een rake tussenkomst
hield over een versoepeling van de
asiel- en immigratiewetgeving.

‘BESCHERMING’
De soms stoere taal in de media
van Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken, kan niet
verhullen dat de N-VA-regering in
de praktijk amper iets ten gronde
verandert, en soms zelfs juist het
tegenovergestelde doet. Onder het
mom van ‘bescherming’ werd in de
Kamer een wetswijziging besproken
en goedgekeurd die ervoor zorgt dat
minderjarige illegalen die zelfs het
statuut van politiek vluchteling niet
krijgen, nu tegelijkertijd een beroep
kunnen doen op een beschermingsstatuut. Daardoor zullen jonge illegalen toch in ons land kunnen
blijven.

PROCEDURES
Een hele mond vol is het, het
‘Wetsontwerp tot wijziging van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen
wat betreft de toekenning van een
tijdelijke machtiging tot verblijf
aan de niet-begeleide minderjarige
vreemdeling’. Filip Dewinter was
niet mals voor de goedkeuring van
deze wetswijziging en legde uit dat
er voor minderjarige vreemdelingen
vroeger de keuze was: ofwel de asielprocedure, ofwel de beschermingsprocedure. Dewinter: “Door deze
wetswijziging kan men echter de twee
procedures aanvatten, wat in de praktijk betekent dat de finaliteit nooit
meer in het land van herkomst zal
liggen. Iedereen zal vanaf het eerste
moment de twee procedures benutten
en men zal hier altijd blijven.”

ASIEL- EN MIGRATIELOBBY
N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers, die
hartstochtelijk deze versoepeling
verdedigde, kreeg van Dewinter de
wind van voren: “Ik moet dus vaststellen dat u toegeeft aan de druk van
de asiel- en migratielobby, die natuurlijk telkens opnieuw misbruik maakt
van de soms schrijnende gevallen om
de asiel- en de migratiewetgeving verder te versoepelen.”

HYPOCRISIE
Dewinter gaf ook een lesje geschiedenis, waarin hij liet zien dat de
wetgeving telkenmale wordt versoepeld, alsook dat de N-VA een
hypocriet spel speelt. Dewinter:
“We komen van een situatie zonder
bescherming, over een rondzendbrief,
een wet in 1980 en een wet in 2011,
waar de N-VA overigens tegen was en
een amendement ter verstrenging voor
heeft ingediend, naar nu, een zoveelste versoepeling die in de praktijk een
zoveelste regularisatieprocedure voor
illegalen betekent.”

NIEUW AANZUIGEFFECT
Dat de wetswijziging vandaag betrekking zou hebben op ‘slechts’
1500 gevallen, betekent niet dat dat
ook zo blijft in de toekomst, aldus
Dewinter. Hij concludeerde dat er
een nieuw regularisatiekanaal voor
minderjarige illegalen wordt geïnstalleerd, wat een nieuw aanzuigeffect zal creëren. Dewinter: “Na
deze versoepeling zal men in Afrika
een nieuwe kans ziet om minderjarige
kinderen richting België te sturen.”
Sam Van Rooy
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Een zoveelste geval in een lange rij
De gebeurtenis van 7 januari
2015, waarbij twaalf mensen in
de gebouwen van Charlie Hebdo het leven lieten, was geen alleenstaand of geïsoleerd geval.
Integendeel, cartoons hebben
al vaker tot moord en doodslag
geleid. Toch deze waarin Allah of
zijn profeet het onderwerp waren.
Dit mochten bijvoorbeeld de
communistische autoriteiten van
Xining, in de Chinese provincie
Qinghai, ondervinden. Ze kregen
in 1992 te maken met ernstige
onlusten. De aanleiding was een
spotprent waarin moslims stonden afgebeeld die samen met een
varken aan het bidden waren.
Tienduizenden zagen dit als heiligschennis en kwamen de straat
op. Politiewagens brandden uit en
regeringsgebouwen werden aangevallen. In Kuala Lumpur, Maleisië,
werden dergelijke rellen eind 1995
maar nipt vermeden. Op een spotprent waarin Mohammed op een
paard met een mensenhoofd reed,
werd verbolgen gereageerd. Daags
na de publicatie bood de krant al
schriftelijk haar excuses aan maar
dat volstond niet. Door de minister van Informatie werd ze ook verplicht haar excuses aan te bieden in
grote advertenties in alle Maleisische kranten.

STOKSLAGEN EN
BOMAUTO’S
In de lente van 1993 werden twee
Indische redacteuren, Balaram Menon en Farouk Luqman, die in Saoedi-Arabië werkten voor de krant
Arab News, veroordeeld wegens
het plaatsen van een cartoon van
de Amerikaan Johnny Hart. In de
spotprent in kwestie werd getwijfeld aan het bestaan van God. Er
was als dusdanig zeker geen sprake
van enige afbeelding of belediging.
Toch was dit genoeg om Menon te
veroordelen tot twee jaar cel en vijfhonderd stokslagen, en Luqman tot
één jaar en driehonderd stokslagen.
Pas na internationale verontwaardiging werd er koninklijke amnestie
verleend.
Om met moslims problemen te
krijgen, hoef je als tekenaar trouwens geen opperwezen of profeet af
te beelden. Een imam is ook goed.
De Iraniër Manouchehr Karimzadeh kreeg vijftig stokslagen, een jaar
gevangenis en een boete van een
half miljoen rials opgelegd, omdat
het hoofd van een voetballer die hij
in 1992 voor Farad Magazine had
getekend, teveel deed denken aan
het hoofd van Ayatollah Khomeini. Hij ging in hoger beroep, maar
daar werd enkel de gevangenisstraf
aangepast… het werd tien jaar!

Eind 1996 was het weer raak. De
Koeweitse krant The Arab Times
had een strip van ‘Hagar de Verschrikkelijke’ geplaatst. Daarin was
te zien hoe Hagar erover kloeg dat
zijn gebeden nooit gehoord werden. Daarop kwam een tekstballon uit de wolken die “sorry” zei.
Die prent, waarin blijkbaar een
afbeelding van het opperwezen
voorkwam, was het sein om de
redactiegebouwen van de krant te
bestormen.

Niet alleen in Iran of Saoedi-Arabië is het slecht toeven. In een land
als Algerije leven de tekenaars Sid
Ali Malouah en Chawki Amari ondergedoken, wegens door moslims
geuite bedreigingen. Op 11 februari 1996 werd hun collega Mohamed Dorbhan weggeblazen door
een bomauto die aan zijn kantoor
in Algiers geparkeerd stond. Een
aanslag die vijf dagen later werd
opgeëist door de gewapende islamitische groepering GIA. En de
cartoonist van de regeringsgezinde
krant El Moudjahid, Brahim Guerroui, werd op 3 september 1995
dan weer ontvoerd door een gewapende bende. Kort daarna trof men
hem levenloos aan in een voorstad
van Algiers. Het feit dat er de laatste vijftien jaren beduidend minder
cartoonisten in Algerije worden
vermoord, heeft een heel eenvoudige reden: de meeste politieke tekenaars zijn het Noord-Afrikaanse
land ondertussen ontvlucht…

SOMETHING ROTTEN IN
THE STATE OF DENMARK
Een en ander heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat er een taboe
rust op tekeningen aangaande de
islam. Wie niet suïcidaal is ingesteld, waagt er zich niet aan. Iedereen herinnert zich nog wat er
in 2005 gebeurde in het anders zo

9 jaar geleden kreeg Filip Dewinter een
originele Mohammed-cartoon van de
Deense cartoonist Kurt Westergaard
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Toch waren deze protesten nog
niet bevredigend voor een andere
Deense imam, Ahmed Abdel Rahman Abu Laban. De man reisde
in november 2005 met een aantal
collega’s naar het Midden-Oosten
om er haat te zaaien tegen de Westerse staat Denemarken. Voorzien
van vals bewijsmateriaal, foto’s en
tekeningen die nooit in een Europese krant gestaan hadden, voerde
de delegatie gesprekken met afgevaardigden van de Arabische Liga,
en met imams en islamgeleerden.
Met grote gevolgen: er werd een
intense anti-westerse campagne gevoerd en een half jaar na de publicatie in Jyllands-Posten werden de
spotprenten plots wereldnieuws.
Wereldwijd waren er gewelddadige
betogingen en rellen met doden en
gewonden, plunderingen, aanvallen op christelijke wijken, brandstichtingen,
doodsbedreigingen
tegen hele bevolkingsgroepen en
zelfs een handelsboycot van Deense producten…

Na de publicatie van de Deense Mohammed-cartoons braken
in de islamitische wereld geweldadige rellen uit en werden o.a.
consulaten en ambassades in brand gestoken.
Voor een van de twaalf Deense onderduikers, Kurt Westergaard, liep
het ei zo na verkeerd af. Op oudjaarsavond 2011 slaagde een Somalische fanaticus, gewapend met een
mes en een hakbijl, erin het huis
van de tekenaar binnen te dringen.
Westergaard wist zich gelukkig nog
op tijd te barricaderen in zijn badkamer. Uiteindelijk konden agenten de Somaliër arresteren.
Een jaar later mocht de Zweed Lars
Viks onderduiken nadat hij in het
dagblad Nerikes Allehanda Mohammed geportretteerd had met
het lijf van een hond. De Iraakse
vleugel van Al Qaida zette in augustus 2007 een prijs van 100.000
dollar op zijn hoofd. Indien de
moord zou gebeuren “door de goddeloze misdadiger als een lam te kelen” werd het prijzengeld verhoogd
tot 150.000 dollar. Het hoofd van
de uitgever van de krant, Ulf Johansson, bracht dan weer 50.000
dollar op.
In Zweden en Denemarken zelf
vielen er tenminste nog geen do27

den. Jaren eerder was het bijvoorbeeld in de Turkse stad Sivas anders verlopen. Daar werd op 2 juli
1993 het hotel waar de cartoonist
Asaf Koçak verbleef, door moslims
in brand gestoken. Hij was een van
de tientallen mensen die in het inferno omkwamen…
Los van de zaak van de Deense
cartoons, waar het echt niet meer
anders kon, heeft onze vaderlandse
pers doorheen de jaren nooit aandacht gehad voor deze gebeurtenissen. Het paste tenslotte niet
in hun kraam. Maar desondanks
kan de terreur in Parijs geenszins
verbazen. Jihadstrijders zitten nu
eenmaal ook in Europa. Men wist
wie de gebroeders Kouachi waren,
maar men liet ze vrolijk rondhuppelen in hartje Parijs. Voorzien van
raketwerpers en automatische wapens. Zolang dit soort crimineel
gespuis niet naar behoren wordt
aangepakt, zullen dergelijke aanslagen nog gebeuren. Je hoeft geen
visionair te zijn om dit te beseffen.
Frederik Pas

Foto: Rabih - Flickr

rustige Denemarken. De gevierde
kinderboekenschrijver Kåre Bluitgen zocht iemand om zijn boek
over de levensloop van Mohammed te illustreren. Hij wendde
zich met zijn vraag naar de conservatieve krant Jyllands-Posten. De
krant in kwestie wou de proef eens
op de som nemen en vroeg een
veertigtal kunstenaars prenten over
Mohammeds leven te tekenen.
Twaalf cartoonisten gingen hierop
in en de gevolgen bleven niet uit:
na doodsbedreigingen dienden ze
onder te duiken, het gebouw van
de krant moest permanent bewaakt worden, ambassadeurs van
elf moslimlanden tekenden protest
aan bij de Deense premier Rasmussen, en 3.500 rumoerige moslims
protesteerden onder leiding van de
Deense imam Raed Hlayhel in de
straten van Kopenhagen. Er werden winkels geplunderd en branden gesticht.

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

hans.couttenye@telenet.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?
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UW HUIS, MIJN ZORG
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DAKWERKEN
Zelfwerkend patroon

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

Michel Denolf

Tel. 03/3842022 Gsm 0496/890325 Fax 03/2905712
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

Sinds hij staatssecretaris werd voor Buitenlandse Handel, leidt hij een heerlijk leventje. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid zal hij zo goed als geen lastige vragen krijgen in de federale praatbarak. Want hij
is gekoppeld aan zijn partijgenoot Kris Peeters, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Het lijkt wel alsof hij
voor vijf jaar reis-Bongobonnen heeft gewonnen. Geen bal te doen, tenzij de aardkloot afstruinen.
Hij moest er zelf eens goed mee lachen toen men hem kwam zeggen dat zijn rol als ‘Crembo met de bazooka’
uitgespeeld was, hoewel hij altijd heel graag minister van Oorlog en Schietgeweren was geweest. Hij vond het
steeds fantastisch om de NAVO-bondgenoten te gaan bezoeken en zijn spierballen te laten rollen vanuit het
piepkleine koninkrijk der Belgen. Hij hoorde er bij de groten en op zo’n NAVO-tops en andere militaire conferenties voelde hij zich altijd in zijn sas. En bij de troepen was hij graag gezien, want hij noemde de dingen
nogal eens bij naam. Dat was nu allemaal voorbij. Als hij nu overigens zag hoe er moet gaan bespaard worden
in het leger, dan was hij blij dat hij dat verhaal niet moest gaan verkopen. Desondanks bleef hij in de regering
een plaatsje houden en dat vond hij nog het leukste. Meer nog: dat was uiteindelijk de essentie. Vandaar zijn
lach, vooral naar zichzelf toen hij staatsmannelijk naar zichzelf en met de kin omhoog in de grote nep-Louiszoveel-spiegel op zijn kabinet keek.
Nu moest hij de handelsdelegaties gaan leiden, in het gezelschap van
de koninklijke gezant Astrid. Jaaaaa,…. buitenlandse handel was
wel een gewestbevoegdheid geworden, maar het was omwille van de
koninklijke rol in vroegere buitenlandse missies nooit helemaal gedefederaliseerd geworden. Een Belgisch vehikel bleef over om dure
reizen te organiseren en rond te reizen met een select gezelschap.
Hij zag zich dan ook in alle onbescheiden bescheidenheid bijzonder goed geplaatst om het gezicht van het land overal ter wereld te
worden. En hij zou dat als omnipracticus in één adem ook voor
de gewesten zijn.
Zijn kabinetschef stelde hem voor om zijn kabinet om te toveren
tot een soort ‘Crembo Travel’, want als hij de grote landkaart bekeek
die hij al tegen de muur had laten hangen op een plaats waar vroeger
een staatsieportret van Leopold II hing, dan zag hij dat België héél
veel buitenland heeft en dat er dus niet mocht stilgezeten worden. Heel precies plantte hij vlaggetjes op de kaart met zijn
favoriete bestemmingen; iets wat hij vroeger ook al deed
op Defensie, maar dan met kleine tanks en versleten
helikoptertjes. En op zijn bureau liet hij een grote
wereldbol plaatsen.
Hij was gelukkig en het glas op zichzelf heffend
zei hij tegen zijn medewerkers: “Wij trekken
de wijde wereld in. Zeg thuis maar dat ge veel
kaartjes zult schrijven.” De reizende minister. Zo zouden ze hem leren kennen!
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WINNAARS
VORIGE MAAND:
Thierry Van Den Mergel, Oosterzele
Louisa Vandromme-Laton, Sint-Kruis (Brugge)
Gilbert Vallaeys, Kampenhout
Erwin Maurissen, Deurne
Kathérina Anné, Ruisbroek

familielid

Romeinse
keizer

heer

8

onderwerp

2

Vlaamse
stad

1

2

3

4

5

6

30

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

fanaat

Kalender
WOENSDAG 11 FEBRUARI
EDEGEM. Debatavond: Partijen en
de Vlaamse Beweging met Tom Van
Grieken en Bart De Valck in Hotel De
Basiliek, Trooststr. 22 om 20u. Org.: De
Debatclub en VVB. Inl.: www.debatclub.
org. Inkom: 5 euro (Studenten: 3 euro).
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.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 februari

Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 0478 90
90 75.
ZATERDAG 14 MAART
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jachthoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 17u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.
GENT. Steakfestijn in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 19u. Inl.: Johan
Deckmyn, 0476 26 97 38.
OPDORP. Bourgondische avond met
Tom Van Grieken in Herberg Drytoren, Dries 65, Buggenhout om 19u. Inl.:
Steven Creyelman, 0495 24 57 14. Voor
deze speciale feesteditie (het eetfestijn
viert zijn 25ste verjaardag!) is vooraf inschrijven verplicht!

ZATERDAG 14 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in Café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 10u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.
WILRIJK. Receptie met voorstelling
nieuw bestuur in De Nieuwe Kroon,
Sint-Bavostr. 69 om 14u. Org.: Vlaams
Belang Wilrijk. Inl.: Guy Eggermont,
0495 526 973.

ZONDAG 15 MAART
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jachthoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 11u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.
ITEGEM. Jaarlijkse Eetdag in Grote
Parochiezaal, Schoolstr., Heist-op-denBerg om 11.30u. Inl.: Dania Van Beughem, 0497 85 45 79.

ZONDAG 15 FEBRUARI
WONDELGEM. Vleeskaarting in Café
Hof van Vlaanderen, Botestr. 10, Gent
om 9u. Inl.: Martin Gyselinck, 0477 23
01 45.

MAANDAG 16 MAART
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jachthoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 11u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.

ZATERDAG 28 FEBRUARI
HANSBEKE. Eetfestijn met Tom Van
Grieken in Gemeentezaal, Hansbekedorp 33, Nevele om 19u. Inl.: Olaf
Evrard, 0475 73 02 45.

DONDERDAG 19 MAART
WILRIJK. Lentefeest Seniorenforum
met dansorkest Nickenik in Zaal Bistro 4, Heistr. 16 om 14u. Org.: Vlaams
Belang Seniorenforum Antwerpen. Inl.:
Guy Eggermont, 0495 52 69 73.

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.
VRIJDAG 13 MAART
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jachthoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 17u.
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot,
0499 86 50 32.
BORNEM. Pensenkermis in Zaal
Kloosterheide, Kloosterstr. 89 om
18.30u. Org.: Vlaams Belang Klein-

ZATERDAG 21 MAART
LOT. Stoofvleesfestijn in Zaal Blokbos,
Beerselsestr. 2, Beersel van 12-22u. Org.:
Vlaams Belang Beersel-Rode. Inl.: Klaas
Slootmans, 0479 76 37 51.
HAM. Vlaamse Zangavond in CC De
Zille (kleine zaal), Dorpsstr. 19 om 20u.
Inl.: Michel Moreels, 0485 91 07 29.
ZONDAG 22 MAART
KACHTEM. Provinciale Lente-receptie met Tom Van Grieken en Barbara
Pas in Prov. secr., Kachtemsplein 5, Izegem om 11u. Org.: Vlaams Belang Provincie West-Vlaanderen. Inl.: Provinciaal
Secretariaat, 051 33 60 30.
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VRIJDAG 27 MAART
ROESELARE. Gespreksavond met
Filip Dewinter in De Gezelle, Stationsplein 48 om 20.30u. Inl.: Peter Logghe,
0485 36 61 52. Thema: “Kan de doodstraf uw leven redden?”
ZONDAG 29 MAART
POPERINGE. Front-tour om 9u. Org.:
Vlaams Belang afdeling Poperinge-Vleteren. Inl.: Martine Vanbrabant, 0499 71
65 00.
ZATERDAG EN ZONDAG 4 EN 5
APRIL
IDDERGEM. 22ste Stoempfestijn in
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstr. 1, Denderleeuw om 18u. Inl.:
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
MAANDAG 6 APRIL
EKEREN. Paasbrunch in zaal De Geesten, Waterstr., Antwerpen om 11u. Org.:
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Secretariaat
regio Antwerpen, 0477 70 51 23.

zondag | 8 maart 2015 | 14u30
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