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WIe anders?
De verandering waar de Vlamingen vorig 
jaar zo massaal voor hebben gestemd zit 
er niet aan te komen. Sociaal-economisch 
tappen de ruziemakers van de regering-
Michel uit hetzelfde vaatje als de regering-
Di Rupo. Ook op communautair vlak is er 
geen verandering. Noch federaal, noch in de 
Vlaamse regering. De enige verandering is 
dat de stoere taal van voor de verkiezingen 
is verdwenen en vervangen werd door com-
munautaire platbroekerij.

Elke week opnieuw ondervraag ik de minis-
ters over communautaire thema’s. En elke 
keer volgt een gelijkaardig scenario: de mi-
nisters ontwijken hun verantwoordelijkheid 
en de voltallige N-VA-fractie stemt elke keer 
opnieuw, samen met de rest van de meerder-
heid, onze moties van aanbeveling één voor 
één weg. Werkelijk alles moet de commu-
nautaire vergeetput in. Het zal mij er niet 
van weerhouden hen elke week opnieuw 
met hun lafheid te confronteren en te blij-
ven interpelleren.
 
Het is immers onze taak om de transfers en 
alle andere communautaire thema’s op de 
politieke agenda te zetten. Het is onze op-
dracht om de Vlaamse onafhankelijkheids-
idee te hertalen naar onze generatiegenoten. 
Met de argumenten van vandaag moeten we 
de noodzaak van een snelle onafhankelijk-
heid aantonen. Met de middelen van van-
daag moeten we de Vlamingen opnieuw 
warm maken voor een groter verhaal en de 
dringende nood aantonen van een eigen va-
derland, waar we ons geborgen weten en dat 
ons beschermt.

Als wij het niet doen, doet niemand het. 
Wie anders durft de problemen bij naam te 
noemen? Tegen de stroom in. Al meer dan 
30 jaar. En zolang het nodig is, ook al is dat 
nog eens 30 jaar. 

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Van carnavalsclub 
tot terroristische 

groepering
Het overkomt dit land niet vaak: in minder dan een maand tweemaal 

in het internationale nieuws komen. Eerst was er de dodelijke ont-
manteling van de terreurcel in Verviers die aanslagen plande op onze 
politiemensen. Enkele weken later stond de internationale pers op de 
trappen van het Antwerpse gerechtsgebouw om het grootste terroris-
meproces bij te wonen dat dit land ooit heeft gekend. 

Niet minder dan 45 moslimextremisten stonden er terecht voor hun deel-
name aan de meest gruwelijke feiten en lidmaatschap van een terroristi-
sche organisatie. Eén ding hadden ze gemeen: ze waren allen volgelingen 
van Sharia4Belgium en strijders van de ‘heilige oorlog’.

Toen het Vlaams Belang in 2010 (!) waarschuwde voor de gevaren van 
deze beweging werden we weggelachen en zelfs uitgespuwd, want ‘onver-
draagzaam’. Abu Imran alias Fouad Belkacem en zijn organisatie werden 
door het voltallige politieke establishment en de regimepers beschouwd 
als een groepje ongevaarlijke carnavalsgekken. Ondertussen kreeg ‘het car-
navalsclubje’ vrije baan om haar structuren verder uit te bouwen en ook 
internationaal zijn tentakels te spreiden. 

En de gevolgen zijn ernaar: honderden moslimjongeren lieten zich inpal-
men en voegden de daad bij het woord door in het Midden-Oosten de 
jihad te gaan voeren, met als grootste dreiging hun terugkeer. Intussen 
lieten duizenden anderen zich erdoor inspireren en keerde zij zich af tegen 
de samenleving die hen alle kansen gaf. 

Interessant in dit verband is het onderzoek van het Berlijnse Studiecen-
trum voor Sociale Wetenschap (WZB) dat tot de conclusie kwam dat ruim 
de helft van de Belgische moslims fundamentalist is en bijna 65 procent ja 
zegt op de vraag of de islam het Westen moet vernietigen. 

Er bestaat in onze contreien – in tegenstelling tot de islamitische wereld – 
inderdaad zoiets als godsdienstvrijheid. Als moslims dus een maand willen 
vasten, vijf keer per dag willen bidden of op bedevaart willen gaan naar 
Mekka, staat hen dat volkomen vrij. Maar het kan niet dat onze gastvrij-
heid wordt ‘beloond’ met een aanslag op onze verworven rechten. Wie 
daar niet mee kan leven, mag zich gerust richting Midden-Oosten bege-
ven. Maar dan wel voorgoed. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“BIJNA 65  
PROCENT VAN DE  

‘BELGISCHE’  
MOSLIMS  ZEGT JA 

OP DE VRAAG OF 
DE ISLAM HET  

WESTEN MOET 
VERNIETIGEN”
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DHIMMITUDE (1)

Eind januari hield Lieven Boeve, 
directeur-generaal van het katho-
liek onderwijs, een opvallend plei-
dooi om – in de strijd tegen radica-
lisering – meer moslimleerkrachten 
in te zetten. “Een verkeerd signaal”, 
aldus Vlaams Belang-fractievoorzit-
ter Chris Janssens. Nu reeds wordt 
het onderwijs in toenemende 
mate geconfronteerd met mos-
limleerlingen die geen gezag 
aanvaarden van (vrouwe-
lijke) leerkrachten, zeker 
als bepaalde onderwer-
pen (evolutieleer, sek-
suele opvoeding,…) 
ter sprake komen. Het 
spreekt voor zich dat 
deze categorie leerlin-
gen met voorstellen zo-
als die van Boeve in hun 
houding worden versterkt 
én de positie van onze leer-
krachten wordt ondermijnd. 
Wat is de volgende stap? Quota 
voor moslimleerkrachten in het 
onderwijs? Of krijgen moslimleer-
lingen in het katholieke onderwijs 
over afzienbare tijd meteen het 
recht te eisen alleen nog door man-
nelijke moslimleerkrachten te wor-
den onderwezen?

DE EXECUTIEVE 
DANKT

Dat elke nieuwe toegeving een 
nieuwe eis oproept, werd in ieder 
geval treffend geïllustreerd door de 
reactie van de Moslimexecutieve. 
Die juichte de uitspraken van Boe-
ve uiteraard toe, niet zonder eraan 
toe te voegen dat “veel jonge mos-
lima’s geen leerkracht worden omdat 
ze geen hoofddoek mogen dragen voor 
de klas”- en meteen de wens uit te 
spreken dat ook daar verandering 
in zou komen.

DHIMMITUDE (2)

“U vraagt, wij draaien”, moet 
Boeve gedacht hebben. Even later 
liet hij immers weten voorstander 
te zijn van de afschaffing van het 
zogenaamde hoofddoekverbod 

in àlle scholen. Ter herinnering: 
deze maatregel werd na vele ja-
ren getouwtrek in het Gemeen-
schapsonderwijs ingevoerd, onder 
meer om de toenemende druk op 
moslimmeisjes om de hoofddoek 
te dragen – waardoor de vrijheid 
om een hoofddoek te dragen in de 
praktijk leidde tot een hoofddoek-
plicht – tegen te gaan. Een maatre-
gel die werkt, zoals vanuit het Ge-
meenschapsonderwijs ondertussen 
meermaals werd bevestigd. Als het 
de bedoeling is van Boeve om op-
nieuw een stap achteruit te zetten 
en in bepaalde scholen de invloed 
van islamfundamentalisten te ver-
groten, moet hij dat ook zo zeggen. 

SPOKENJACHT

Vlaams minister Liesbeth Homans 
(N-VA) kondigde dan weer aan 
moslims beter de weg te willen 
wijzen naar de fameuze discrimi-
natiemeldpunten om “het aantal 
gevallen van haat tegen moslims 
beter in kaart te brengen”. Vlaams 
Belang-voorzitter Tom Van Grie-

ken reageerde met verbazing en 
ongeloof op het ideetje van 

Homans. “Op een moment 
dat de terreurdreiging zich 
meer dan ooit in onze con-
treien manifesteert, acht 
minister Homans het 
nodig een onbestaand 
probleem te bestrijden 
en daarmee de moslim-
gemeenschap andermaal 
in haar slachtofferrol 

te bevestigen”, aldus 
Van Grieken. Nergens 

in Vlaanderen is immers 
sprake van haatcampagnes 

tegen moslims. In plaats van op 
spoken te jagen, zou de regering 

beter werk maken van reële proble-
men waarvoor campagnes en meld-
punten nuttig zouden zijn. Denken 
we maar aan een campagne tegen 
gedwongen uithuwelijking, tegen 
de intimidatie van ‘onrein’ geklede 
dames of tegen het feit dat mensen 
in bepaalde wijken van onze steden 
‘s avonds de straat niet meer op 
durven. 

ACTUA KORT

Homans wil meldpunt voor 
‘moslimdiscriminatie’
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TRICOLORE  
FACTUUR

De kostprijs van de militaire parade 
en bijhorende festiviteiten op de 
nationale feestdag in Brussel kos-
ten de belastingbetaler meer dan 1 
miljoen euro. Barbara Pas, die de 
cijfers opvroeg, hield in de Kamer 
een pleidooi om een einde te stel-
len aan deze grootschalige geld-
verspilling. Wie echter dacht dat 
met de nieuwe N-VA-minister van 
Binnenlandse Zaken de Belgische 
hoogdag wat soberder zou worden 
ingevuld, is ondertussen een illu-
sie armer. De enige ‘verandering’ 
die Jambon wilde beloven, was een 
‘goed gesprek’ met de firma die de 
tribune voorziet…

“ONLY IN BELGIUM”

Nog niet zo lang geleden raakte be-
kend dat ene Abedallah Hassane, 
die ondertussen al 54 (vierenvijftig) 
keer het bevel kreeg het land te ver-

laten, eind vorig jaar nog maar eens 
– deze keer wegens diefstal – werd 
opgepakt en kort nadien opnieuw 
op vrije voeten werd gesteld.

Het lieverdje was nochtans niet aan 
zijn proefstuk toe. Zo bleek dat hij 
al 47 keer gearresteerd was voor 
diefstal, één keer voor verkrachting, 
twee keer voor verdachte hande-
lingen, twee keer voor slagen en 
verwondingen en twee keer voor 
diefstal met verzwarende omstan-
digheden. Een vervolging door het 
parket kwam er nooit. Het enige 
wat gedurende heel die tijd gebeur-
de, is dat betrokkene 54 keer een 
papiertje kreeg overhandigd met 
het vriendelijke verzoek het land te 
verlaten. Een bevel dat hij – weinig 
verrassend – even zoveel keer naast 
zich neerlegde. Als illustratie van 
een laks veiligheidsbeleid en een 
falende terugkeerpolitiek kan dit in 
ieder geval tellen. 

ONLY IN BELGIUM (2)

Enkele weken geleden stelde de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
een zeker Abbès Guenned aan als 
regeringscommissaris bij de Brus-
selse vervoersmaatschappij MIVB. 
Voor een goed begrip: Guenned is 
de ex-echtgenoot van PS-boegbeeld 
Laurette Onkelinx, die in 1997 op 
de luchthaven van Zaventem werd 
aangehouden in het bezit van een 
diplomatiek paspoort - hoewel hij 
nooit diplomaat was. Wegens zijn 
betrokkenheid bij drugshandel 
werd ook zijn aanhouding en uit-
levering gevraagd door Marokko. 
De man zat voor gelijkaardige fei-
ten ook korte tijd vast in een Turk-
se cel – tot hij onder druk van de 
Belgische regering werd vrijgelaten. 
Naar aanleiding van de benoeming 
van Abbès interpelleerde Dominiek 
Lootens Brussels minister Pascal 
Smet, die verklaarde dat de rege-
ringscommissaris een “vertrouwens-
persoon” van de regering is, en dat 
het de regering is die de inschatting 
van zijn bekwaamheid maakt. “Het 
is meer dan bedenkelijk dat iemand 
die als poetsvrouw bij de MIVB wil 
beginnen werken een bewijs van 
goed gedrag moet kunnen voorleggen, 
maar dat iemand waartegen een in-
ternationaal aanhoudingsbevel liep 
wegens drughandel zonder problemen 
regeringscommissaris kan worden”, 
aldus Lootens. Bedenkelijk, maar 
niet onmogelijk ... in België.
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Militaire parade op 21 juli kost 
meer dan 1 miljoen euro
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Van San maakt brandhout  
van linkse dogma’s
Slechte cijfers van allochtonen in 
het onderwijs? Hoge criminali-
teitscijfers bij allochtonen? Vreem-
delingenrellen? De progressieve 
verklaring ligt steeds al op voor-
hand klaar: allemaal de schuld 
van ‘de samenleving’, een ‘gebrek 
aan kansen’, ‘armoede’, ‘discrimi-
natie’ of ‘sociale uitsluiting’. 

Het stond in de sterren geschreven 
dat het na de aanslagen in Parijs 
en de daaropvolgende ontman-
teling van een reeks islamitische 
terreurcellen, niet anders zou zijn. 
Marxistische ‘onderzoekers’ en 
‘specialisten’ kregen de voorbije 
weken een breed forum in de pers 
om te komen vertellen dat soci-
aaleconomische oorzaken aan de 
basis liggen van de radicalisering 
van jonge moslims. Islamkritische 
stemmen werden ondertussen bij-
na volledig geweerd uit de main-
stream media. 

PARLEMENTAIRE  
COMMISSIE

In het Vlaams Parlement richtte 
men intussen een commissie op 
rond de ‘bestrijding van radica-
lisering’. Die nam inmiddels het 

initiatief een reeks hoorzittingen 
te organiseren met ‘specialisten’, 
waaruit door het Vlaams Belang 
voorgestelde sprekers overigens 
proper werden geweerd. Tussen al 
het politiek correcte conformisme 
was er in de commissie gelukkig 
nog wel één spreker die durfde 
afwijken van de dogma’s van de 

linkse kerk: Marion Van San. Deze 
hoogleraar Criminologie en Socio-
logie zorgde in 2001 al eerder voor 
een gigantische rel toen zij in een 
rapport voor de regering kipkap 
maakte van het dogma dat hoge 
criminaliteitscijfers onder alloch-
tone jongeren enkel socio-econo-
mische oorzaken zouden hebben. 

HEILIGE HUISJES 

Marion Van San weet waarover 
ze spreekt. Ze doet al sinds 2009 
onderzoek naar de problematiek 
van de ‘Syriëstrijders’, waarbij ze 
contact had met 90 gezinnen met 
kinderen die extremistische ideeën 
aanhingen. Daarvan vertrokken 
er 20 als jihadi naar Syrië. Ook 
ditmaal liet Van San met haar be-
toog geen heilig huisje overeind. 
De resultaten van haar onderzoek 

maken brandhout van de linkse 
onzin dat moslimextremisten per 
definitie laaggeschoolden zijn uit 
zogenaamde ‘kansarme’ gezinnen 
die ‘radicaliseerden ten gevolge van 
een mislukte integratie’. Meer nog, 
uit haar onderzoek blijkt dat jihad-
strijders hoger dan gemiddeld op-
geleid zijn en dat er niet het minste 
bewijs is dat zij het slachtoffer wer-
den van discriminatie. 

OPINIEPAUSEN

Zoals te verwachten was, werd Van 
San meteen onder vuur genomen 
door de ayatollah’s van de multi-
culturele kerk. PVDA-sympathi-
sant Jan Blommaert mocht in De 
Standaard de oude marxistische 
plaat nog eens opzetten door te 
verwijzen naar de “structurele pro-
blemen van allochtonen in het on-
derwijs en de arbeidsmarkt en het 
racisme en de islamofobie” en ‘poli-
tiek wetenschapper’ Meryem Kan-
maz mocht komen uitleggen dat 
“jongeren die zich effectief engageren 
voor IS zonder twijfel het slachtoffer 
zijn van een samenleving die er niet 
in geslaagd is hen op te nemen en hen 
een plek te geven”. Van San diende 
de linkse opiniepausen in de par-
lementaire commissie echter gevat 
van antwoord: “Wanneer iemand 
beslist om hoofden te gaan afhakken 
is er iets fundamenteels aan de hand. 
We moeten niet naïef zijn. Dit heeft 
niets te maken met het al dan niet 
hebben van een job.” Het Vlaams 
Belang kan het hier vanzelfspre-
kend niet nóg meer mee eens zijn. 
De oorzaken van het moslimextre-
misme moeten niet gezocht wor-
den in het functioneren van onze 
samenleving, maar wel in het we-
zen van de islam zelf.

Wim Van Osselaer 

Marion Van San:“Wanneer iemand beslist om hoofden te gaan 
afhakken is er iets fundamenteels aan de hand. We moeten niet 

naïef zijn. Dit heeft niets te maken met het al dan niet hebben 
van een job.”
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1 op 6 leerlingen anderstalig
Het aantal leerlingen met een 
andere thuistaal dat les volgt in 
het Vlaamse onderwijs neemt 
snel toe. Dat blijkt uit cijfers die 
Vlaams parlementslid Barbara 
Bonte opvroeg bij onderwijsmi-
nister Crevits (CD&V). 

Uit deze cijfers blijkt dat 16,14% 
van de leerlingen van het Vlaamse 
basisonderwijs en 10,99% van de 
leerlingen van het secundair on-
derwijs een andere thuistaal heeft 
dan het Nederlands. Onze onder-
wijsspecialiste vergeleek de huidige 
situatie ook met eerdere cijfers. 
Daaruit blijkt dat het aandeel an-
derstalige leerlingen zowel in het 
basis- als in het secundair on-
derwijs op vijf jaar tijd met 
ruim een derde toenam. 

BRUSSEL

Het aandeel anderstaligen 
in het basisonderwijs ligt 
– Brussel uitgezonderd – 
het hoogste in de provincie 
Vlaams Brabant (22,5%), 
gevolgd door de provincie 
Antwerpen (19,6%), Oost-
Vlaanderen (14%), Limburg 
(13,5%) en West-Vlaanderen 
(8,9%). Het basisonderwijs telt 
verhoudingsgewijs meer anders-
talige leerlingen dan het secun-
dair onderwijs, maar het spreekt 
vanzelf dat ook daar de cijfers 
de volgende jaren de hoogte zul-
len inschieten. In Brussel-19 ligt 
het aandeel anderstaligen in het 
basisonderwijs op 70,41%, in het 
secundair onderwijs op 60,62%. 
Dat een meerderheid van de leer-
lingen in het Brusselse Neder-
landstalig onderwijs thuis een 
andere taal spreekt, is allesbehalve 
een gezonde situatie. Het Vlaams 
Belang pleit er al langer voor om 
voor het Nederlandstalige onder-
wijs in Brussel te voorzien in een 
absolute voorrang voor Neder-
landstalige kinderen. 

CENTRUMSTEDEN

Een andere vaststelling is dat het 
basisonderwijs in sommige Vlaam-
se centrumsteden inmiddels al een 
vierde tot bijna de helft anderstali-

gen telt. In Antwerpen 
is 43,3% van de leerlingen in het 
basisonderwijs niet-Nederlands-
talig, in Gent 30,2%, in Genk 
27,9%, in Mechelen 27,7% en 
in Oostende 22,6%. De toename 
van het aandeel anderstaligen was 
echter het sterkst in Turnhout 
(+95,6%), Roeselare (+93%), 
Brugge (+69,7%), Sint-Niklaas 
(+58,9%) en Aalst (+58%). In 
het secundair onderwijs liggen de 
cijfers voorlopig nog wat lager: 
31,1% anderstalige leerlingen in 

Antwerpen, 18% in Gent, 16,7% 
in Mechelen, 16,5% in Genk en 
13% in Oostende. In het secun-
dair onderwijs groeide het aandeel 
anderstalige leerlingen de voor-
bije 5 jaar het snelste in Roeselare 
(+111,7%), Aalst (+68,6%), Turn-
hout (+62,2%), Kortrijk (+56,8%) 
en Oostende (+55%). 

ONDERWIJSKWALITEIT

Uiteraard is het niet zo dat alle 
anderstalige leerlingen niet of 
gebrekkig Nederlands spreken. 

Voor een deel is dat echter wel het 
geval. Voor Barbara Bonte is het 
duidelijk wat er moet gebeuren: 

“Het toelaten van anderstalige 
leerlingen die geen of gebrekkig 

Nederlands praten in een klas is 
problematisch voor de onderwijs-

kwaliteit. Leerlingen die onvoldoen-
de Nederlands spreken horen thuis in 
een taalbadklas, ook wanneer ze ‘tij-
dens de rit’ instromen.” “Daarenbo-
ven”, zegt onze onderwijsspecialis-
te, “is het belangrijk dat kinderen op 
school – ook tijdens de middagpauze 
en de speeltijden – steeds Nederlands 
spreken. De scholen moeten daar 
streng op toezien. In Gent bijvoor-
beeld kunnen anderstalige leerlingen 
sinds kort hun thuistaal spreken op 
de speelplaats. Dit is absurd en komt 
de kennis van het Nederlands abso-
luut niet ten goede. Hoe frequenter 
een kind Nederlands spreekt, des te 
sneller zal het de taal onder de knie 
hebben.” 

Wim Van Osselaer 

Het aandeel anderstaligen ligt het hoogst  
in Brussel en Vlaams-Brabant.

basisonderwijs
secundair onderwijs
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De jackpot  
van de groenestroomsubsidies
De Vlaamse regering besliste in 
2000 dat wie elektriciteit opwekt 
uit hernieuwbare energie zoge-
naamde “groenestroomcertifica-
ten” ontvangt. De producent kan 
deze certificaten verkopen aan de 
distributienetbeheerders. 

De uitbetaling van deze groe-
nestroomcertificaten zadelde de 
netbeheerders echter op met een 
schuldenput van 1,7 miljard euro. 
Er werd inmiddels beslist de netta-
rieven – en dus ook de stroomprijs 
– te laten stijgen om de schulden 
niet verder te laten oplopen. Tom 
Van Grieken wilde van energiemi-
nister Annemie Turtelboom weten 
aan wie al deze subsidies werden 
uitgekeerd. Namen kreeg hij niet 
omdat het gaat “om commercieel 
gevoelige gegevens”, maar uit het 
antwoord van de minister bleek al-
leszins wel dat het subsidiesysteem 
toeliet dat een beperkt aantal inves-
teerders heel veel geld kon verdie-
nen en dat de oorzaak van de put 
zeker niet gezocht moet worden bij 
de brave huisvader die enkele zon-
nepanelen op het dak liet leggen. 

100.000 EURO

Uit de aan Tom Van Grieken mee-
gedeelde informatie blijkt immers 
dat aan 2.238 producenten van 

groene stroom – bedrijven met 
grote zonnepaneel- of windmolen-
parken – elk een bedrag van meer 
dan 100.000 euro subsidie uitbe-
taald werd. Deze 2.238 producen-
ten konden samen bijna 5 miljoen 
certificaten verkopen, goed voor 
een enorm bedrag van in totaal bij-
na 1,4 miljard euro. Verontrustend 
is dat de groenestroomschulden in 
de toekomst nog verder dreigen op 
te lopen, gevolg van het feit dat 
producenten vanaf het moment 
van hun investering gedurende 
een periode van 20 jaar certifica-
ten uitgereikt en terugbetaald krij-
gen. Het bedrag van 860 miljoen 
euro dat in 2014 werd uitbetaald 
aan groenestroomcertificaten stijgt 
naar 1,2 miljard euro in 2015 en 
loopt zelfs op tot 1,6 miljard euro 
in 2020. 

Om te vermijden dat de schulden-
put nóg dieper wordt, verhoogde 
men inmiddels de nettarieven, 
waardoor de prijs van de elektri-
citeit in Vlaanderen begin dit jaar 
met gemiddeld 8,4 procent steeg. 
De prijsstijging verschilt echter 
sterk per regio. In gebieden met 
veel zonnepanelen stijgen de prij-
zen sterker. In Voeren bijvoorbeeld 
betalen de inwoners nu de helft 
meer voor de stroomdistributie. 
De verhoging van de stroomprijs 
moet er voorlopig alleen maar voor 

zorgen dat de schuldenberg niet 
verder aangroeit. Voor de put die 
de voorbije jaren is gemaakt is er 
nog geen oplossing. Allicht worden 
die schulden de volgende jaren als-
nog verrekend in de stroomprijs. 

ONRECHTVAARDIG

Tom Van Grieken wijst met een 
beschuldigende vinger naar alle 
partijen die sinds 2002 de dienst 
uitmaken in de Vlaamse regering: 
SP.a en Groen, maar evenzeer ook 
CD&V, N-VA en Open VLD. 
Volgens de Vlaams Belang-voorzit-
ter maken de cijfers “duidelijk dat 
het subsidiesysteem toeliet dat onver-
antwoorde winsten werden gemaakt, 
zeker na de drastische prijsdaling 
van zonnepanelen”. Alleen al tussen 
2010 en 2012 daalden de prijzen 
voor zonnepanelen met ongeveer 
de helft. Van Grieken vindt het dan 
ook absoluut onrechtvaardig dat 
de factuur van dit onverantwoorde 
beleid nu via een verhoging van 
de stroomfactuur eenvoudigweg 
wordt doorgeschoven naar alle 
huishoudelijke consumenten. “Het 
groenestroombeleid was duidelijk een 
asociaal beleid en werd een jackpot 
voor enkelingen waarvan de man in 
de straat nu de rekening zal moeten 
betalen.”, liet hij weten aan de pers. 

Wim Van Osselaer 
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Exodus 
Sinds enkele maanden is een 
ware volksverhuizing vanuit Ko-
sovo naar West-Europa aan de 
gang. 

De voorbije maanden zetten Ko-
sovaarse Albanezen in toenemende 
mate koers richting West-Europa. 
Alleen al het voorbije half jaar ver-
lieten meer dan 50.000 inwoners 
de 1,8 miljoen zielen tellende mi-
nistaat. Voor de meesten gaat de 
reis naar transitland Servië, van 
waaruit zij illegaal de Hongaarse 
grens oversteken om vervolgens – 
via de open binnengrenzen – naar 
de noordelijke EU-lidstaten door 
te reizen. Naast het aantal illegale 
grensoverschrijdingen tussen Ser-
vië en Hongarije, neemt ook het 
aantal Kosovo-Albanezen dat een 
Servisch paspoort aanvraagt, dras-
tisch toe. De voorbije weken wer-
den niet minder dan 60.000 derge-
lijke aanvragen geregistreerd. Naar 
een verklaring hiervoor moet niet 
ver gezocht worden: terwijl Koso-
varen een visum nodig hebben om 
de EU binnen te geraken, kunnen 
Servische onderdanen in het me-
rendeel van de 28 EU-lidstaten vrij 
rondreizen. 

LAWINE

Het ziet er niet naar uit dat de in-
stroom vanuit ‘het armenhuis van 
Europa’ vanzelf zal opdrogen. Mid-
den vorige maand waarschuwde de 
Duitse ambassade in de Kosovaarse 
hoofdstad Pristina zelfs voor “een 
massa-exodus” uit het Balkanland. 
In één adem voegde ze daaraan toe 
dat “dringende maatregelen” no-
dig zijn om “de lawine” stoppen. 
Vanuit heel wat Duitse steden en 
gemeenten – nu reeds geconfron-
teerd met de ‘import van armoede’ 
vanuit landen zoals Bulgarije en 
Roemenië én een massale instroom 
van asielzoekers (in 2014 waren er 
dat zo’n 200.000!) – gingen onder-
tussen gelijkaardige stemmen op.

TOP VIJF

In eigen land worden de berichten 
over een toenemende instroom 
vanuit Kosovo in ieder geval be-
vestigd door de cijfers van het 
Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en Statenlozen. 
Daaruit blijkt namelijk dat Kosovo 
in de ranglijst van herkomstlanden 
van asielzoekers is opgeklommen 

tot de vierde plaats. Dat is een op-
merkelijke evolutie, zeker gezien 
het feit dat Kosovo eerder werd op-
genomen op de zogenaamde lijst 
van veilige landen. 

‘RADIO TROTTOIR’

Het toont nogmaals aan dat het 
niet volstaat om illegalen en af-
gewezen asielzoekers het fameuze 
‘bevel om het land te verlaten’ – 
ondertussen wereldwijd bekend als 
het Belgische vodje papier – in de 
hand te drukken. Zolang een uit-
wijzingsbevel niet wordt gevolgd 
door een effectieve repatriëring 
blijft zich via ‘radio trottoir’ im-
mers het bericht verspreiden dat 
België het land is waar men, eens 
voet aan wal gezet, ook kan blij-
ven. In die zin valt te vrezen dat 
de recente publieke biecht van de 
regering, namelijk dat wegens geld-
gebrek slechts 10 procent van de 
illegalen daadwerkelijk wordt uit-
gezet, weinig anders zal geïnterpre-
teerd worden dan als een blijvende 
uitnodiging om hier zijn geluk te 
komen beproeven. 

Dirk De Smedt

Foto:   Arbana/ë ll - Flickr
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Politieke benoemingen: N-VA 
schuift aan de Belgische feestdis
Wie dacht dat er met de nieuwe 
Vlaamse regering onder leiding 
van N-VA een einde zou komen 
aan de zelfbedieningscultuur van 
de politieke benoemingen is er-
aan voor de moeite. Nu ze boven-
dien ook federaal meespeelt, rijft 
de partij van BDW ook daar de 
postjes gretig binnen.

Het is een kwalijke traditie, bij de 
aanvang van een nieuwe regerings-
coalitie wordt er flink gebakkeleid 
over de postjes bij de raden van 
bestuur van de overheidsbedrijven. 
Afgelopen maand raakte bekend 
dat de N-VA, na het voorzitter-
schap van De Lijn en de VDAB, 
nu ook de toppost van de Vlaamse 
Participatiemaatschappij (PMV) 
heeft binnengehaald. 

Ook de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Vlaams Energiebe-
drijf was toevallig ook lid van het 
dagelijks bestuur van N-VA en was 
de voormalige kabinetschef van N-
VA-minister Philippe Muyters.

PARTIJ VAN VERANDERING

Met haar intrede in de federale 
regering schuift de ‘partij van ver-
andering’ ook graag aan de Bel-
gische feestdis. Zo plaatste N-VA 
Tom Dechaene op de post van de 
directeur van de Nationale Bank 
van België. Goed voor een jaarlijks 
loon van zo maar eventjes 330.000 
euro. Eerder mocht de partij van 
De Wever ook al Riet Leysen naar 
het Grondwettelijk Hof sturen, het 
hoogste Belgische gerechtsbastion, 
dat voor de helft politiek is samen-
gesteld. 

SELECTIEF  
GEHEUGENVERLIES

Dat vooral de N-VA de vrijgeko-
men posten binnenrijft is des te 
opmerkelijk, aangezien het net die 
partij was die – in de marge van 

het Dexia-debacle – geen kans on-
benut liet om de politieke benoe-
mingen aan de kaak te stellen. De 
talloze blunders van onwetende 
politici in bepaalde raden van be-
stuur waren de oorzaak van de on-
dergang van Dexia. Nu de postjes 
ook voor hen voor het grijpen lig-
gen, lijkt de N-VA echter opnieuw 
het slachtoffer te zijn van selectief 
geheugenverlies. 

VAN TWEE WALLETJES

De N-VA draait dus bereidwil-
lig mee met de lucratieve benoe-
mingscarrousels, maar doet ander-
zijds uitschijnen dat ze zich daar 
tegen verzet. Of hoe de partij van 
De Wever het eten van twee wal-
letjes tot kunst heeft verheven. 

Klaas Slootmans



11

Tweetaligheid federale  
topambtenaren blijft dode letter

Lang geleden besliste een Belgi-
sche regering dat federale top-
ambtenaren voortaan tweetalig 
moeten zijn. Door de obstruc-
tiepolitiek van de Franstaligen 
blijft dit tot op heden evenwel 
dode letter.

In 2002 decreteerde de toenmalige 
meerderheid in het kader van een 
grondige hervorming van het fe-
deraal openbaar ambt dat leidende 
ambtenaren voortaan tweetalig 
moeten zijn. Dat was tot dan toe 
immers niet het geval. Een federale 
topambtenaar kon tot dan perfect 
eentalig zijn, maar moest zich dan 
wel laten bijstaan door een tweeta-
lige adjunct. Dat systeem schafte 
men in 2002 dus af. Voortaan 
moesten leidende ambtenaren en 
‘managers’ over een functionele 
kennis van de tweede taal beschik-
ken.

GOED WAKKER?

Het moet zijn dat de Franstaligen 
op dat moment niet goed wak-
ker waren, want zij keurden dit 
mee goed. Spoedig viel evenwel 
hun frank dat ze hiermee voor 
hun mannetjes in de administra-

tie een kemel van formaat had-
den geschoten. Want zoals dat in 
België al van oudsher het geval is, 
kon men tot de hoogste ambtelijke 
functies opklimmen met enkel de 
kennis van het Frans, maar was het 
als Vlaming lange tijd onmogelijk 
om de simpelste bureaufunctie uit 
te oefenen indien men niet perfect 
‘zijn Frans’ kende. Door de nieuwe 
regeling deed zich nu evenwel in-
eens de situatie voor dat een hele-
boel hoge Franstalige (kandidaat-)
topambtenaren, bij gebrek aan vol-
doende kennis van het Nederlands, 
niet meer in aanmerking kwamen 
voor een topfunctie. 

De Franstaligen hadden echter 
nog een troef achter de hand - ze 
sliepen dus niet helemaal - om 
hun blunder recht te zetten. Deze 
nieuwe wetsbepaling treedt name-
lijk pas in werking nadat de voltal-
lige ministerraad zulks beslist. En 
daar hebben de Franstalige minis-
ters zich tot op heden met hand en 
tand tegen verzet.

JURIDISCHE PROBLEMEN

Dit uitstel leidde overigens al snel 
tot juridische problemen. Met 

de wetswijziging waren immers 
ook de tweetalige adjuncten afge-
schaft. En daardoor kwam meteen 
de werking van de administraties 
in het gedrang. Men zag zich dan 
ook verplicht om deze adjuncten 
tijdelijk terug in te voeren. Tijde-
lijkheid die daarna 11 keer werd 
verlengd!

Omdat het probleem ten gronde 
niet opgelost geraakte, kwam het 
ook telkens opnieuw terecht op 
het bord van elke nieuwe federale 
regering. Meer dan één bevoegde 
(Vlaamse) minister heeft getracht 
om dit dossier op te lossen. Sinds 
2012 weigeren de Vlaamse excel-
lenties nog langer verlengingen uit 
te vaardigen om druk op de ketel te 
zetten. Men deed ook een beroep 
op beproefde Belgische recepten. 
Zo gingen de Vlaamse ministers 
in de regering-Di Rupo ermee 
akkoord om hiervoor een zware 
prijs te betalen door dit dossier te 
koppelen aan de afzwakking van 
de taalwetgeving in Brussel. Maar 
zelfs dat bracht, gelukkig voor de 
Brusselse Vlamingen, geen door-
braak. 

In de regering-Michel/De Wever 
is het dossier nu bij minister van 
Ambtenarenzaken Steven Vande-
put (N-VA) beland. Deze heeft 
zich in de pers al sterk gemaakt 
dat hij dit varkentje wel zal wassen. 
Of hem dat zal lukken, is evenwel 
zeer de vraag. In antwoord op een 
parlementaire vraag hierover door 
Barbara Pas, liet Vandeput weten 
dat het zijn ambitie is om dat nog 
tijdens deze regeerperiode te rea-
liseren. En daarmee geeft hij zich 
wel een heel grote tijdsmarge voor 
het uitvaardigen van een zeer een-
voudig koninklijk besluit…

Peter Lemmens

Barbara Pas: “Franstalig België verzet zich met klem tegen de 
vereiste tweetaligheid van federale topambtenaren” 



Hoe een meerderheid  
tot minderheid wordt gemaakt
Vlamingen worden in België 
systematisch benadeeld wanneer 
het gaat over de toebedeling van 
jobs in de ambtenarij. Het meest 
schrijnende voorbeeld daarvan 
vinden we terug bij de federale 
wetenschappelijke instellingen.

De Vlamingen maken bij benade-
ring 60 percent van de bevolking 
van dit land uit. Men zou derhalve 

mogen verwachten dat zij ook on-
geveer 60% van de federale over-
heidsbetrekkingen krijgen. Maar 
zo werkt de Belgische rekenkunde 
niet.

BELGISCHE REKENKUNDE

In België werden in het verleden 
immers verschillende mechanis-
men opgezet om de Vlaamse meer-
derheid op dat vlak systematisch 
te benadelen. Zo stelt de wet dat 
de hogere betrekkingen voor 50% 
naar de Vlamingen en voor 50% 
naar de Walen moeten gaan. Voor 
de lagere jobs daarentegen moet 
de verdeling gebeuren volgens “het 
wezenlijk belang van de Nederlandse 
en Franse taalgebieden”. Dat klinkt 
goed, maar wordt in de praktijk 

zo ingevuld dat de Vlamingen 
ook hier flink worden bedrogen. 
In principe moet de verdeling van 
de jobs gebeuren op basis van het 
werkvolume. Maar in de praktijk 
wordt daar flink mee geknoeid, 
waardoor de uiteindelijk vastge-
stelde verdeelsleutels vaak zwaar in 
het nadeel van de Vlamingen uit-
vallen. Als klap op de vuurpijl ge-
beurt het dan nog dikwijls dat deze 

op zich al discriminerende verde-
ling niet wordt nageleefd, opnieuw 
ten nadele van de Vlamingen…

KOLONIALE TOESTANDEN

Deze scheeftrekkingen doen zich 
in heel het federale overheidsappa-
raat voor, maar de meest flagrante 
voorbeelden daarvan vinden we 
bij de federale wetenschappelijke 
instellingen terug. Hoewel cultuur 
reeds lang geleden integraal aan de 
Vlaamse en Franse gemeenschap 
werd overgedragen, maakte men 
daarop een uitzondering voor een 
15-tal instellingen die men fede-
raal hield. Het gaat om instellingen 
die paradepaardjes waren en nog 
altijd zijn van het oude Belgique à 
papa en dat weerspiegelt zich dus 

ook in de personeelsbezetting. In 
totaal betreft het ongeveer 3000, 
dikwijls hooggekwalificeerde jobs. 
Welnu, volgens de recentste cijfers 
worden slechts 47,7% van deze 
jobs door Vlamingen bezet en niet 
minder dan 52,3% door Frans-
taligen. Wanneer men rekening 
houdt met een bevolkingsaandeel 
van 60% van de Vlamingen, dan 
worden ons in deze instellingen 
niet minder dan 367 jobs afhandig 
gemaakt.
 
GEEN VERBETERING

Het Vlaams Belang volgt dit dos-
sier reeds meer dan 10 jaar op 
maar kan alleen maar vaststellen 
dat er nauwelijks enige verbete-
ring in deze situatie komt. In 2006 
was het Vlaamse aandeel 48,37%. 
Vandaag de dag zitten we dus aan 
47,66%, dat is zelfs een lichte te-
rugval. In de regering Michel/De 
Wever is nu, voor het eerst sinds 
lang, een Vlaming voor deze in-
stellingen verantwoordelijk gewor-
den, en wel N-VA-staatssecretaris 
Elke Sleurs. Zal zij durven doen 
wat haar Franstalige voorgangers 
al zolang hebben gedaan, name-
lijk opkomen voor de (in dit geval 
rechtmatige) belangen van haar 
eigen taalgroep? Het is zeer twijfel-
achtig. Want in antwoord op vra-
gen van Barbara Pas hierover, liet 
zij weliswaar weten dat de taalka-
derverhoudingen moeten worden 
gerespecteerd, maar dat ze niet 
van zin is aan de Belgische reken-
kunde te raken. Dit maakt alvast 
duidelijk dat Vlaanderen hier pas 
zal kunnen krijgen waar het recht 
op heeft, wanneer ook deze instel-
lingen overgedragen zullen zijn aan 
de gemeenschappen.

Peter Lemmens

Koninklijke Sterrenwacht

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

Koninklijke Bibliotheek van België

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)

42,4% NL

43,1% NL

44% NL

45,1% NL

47,4% NL

57,6% F

56,8% F

56% F

54,9% F

52,6% F
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Islamradicalisme:  
een absoluut non-debat

De éne is al wat sneller van be-
grip dan de andere. In Brussel 
wijst het Vlaams Belang al meer 
dan twintig jaar op de gevaren 
van de oeverloze immigratie en 
van het islamfundamentalisme 
in de stad. Vandaag, anno 2015, 
nadat het kalf niet alleen al lang 
verzopen is, maar het kadaver 
ook al vette vliegen begint aan 
te trekken, hebben de dames en 
heren politici van de traditionele 
partijen besloten dat het mis-
schien wel eens tijd zou kunnen 
zijn om een debat te gaan wijden 
aan de problematiek. 

Beter laat dan nooit zou men dan 
denken. Maar helaas…fout ge-
dacht. Want het debat – een uit-
zonderlijke gezamenlijke zitting 
van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement, de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en de Franse Ge-
meenschapscommissie COCOF – 
mondde al van bij de eerste spreker 
uit in een gezapig rondje politiek-
correct gewauwel. Als er al proble-
men zouden zijn – aldus Groen, 
SP.a, en consoorten – dan liggen 
die uiteraard in de eerste plaats bij 
de Boze Blanke Brusselaar. Deze 
BBB creëert namelijk kansarmoede 

en discrimineert de allochtoon, en 
dat leidt uiteraard tot radicalisme. 
Dat wetenschappers als een Ma-
rion Van San die stelling al lang 
hebben ontkracht, weerhoudt de 
politiek-correcte meute er natuur-
lijk niet van om dit mantra tot in 
den treure toe te blijven herhalen. 

BOZE BLANKE  
BRUSSELAAR

Tweede dooddoener: het heeft al-
lemaal niets met de islam te ma-
ken, en we moeten er ons zeker 
voor hoeden om te vervallen in een 
anti-islam discours. En we moeten 
uiteraard vooral veel meer inves-
teren in de strijd tegen racisme en 
uitsluiting. Een stelling die gehul-
digd werd door de Brusselse N-
VA-fractievoorzitter. Je moet het 
maar doen: een debat houden over 
islamradicalisering, om er te gaan 
verkondigen dat het niets met de 
islam te maken heeft.

Kortom: het hele gebeuren bleef 
lang een absoluut non-debat met 
beleefde applausjes over en weer 
tussen de Weldenkenden. Tot 
Vlaams Belang-fractievoorzitter 
Dominiek Lootens het woord 

nam, en de dames en heren poli-
tici die de week ervoor nog met een 
bordje “je suis Charlie” rondliepen, 
massaal de zittingzaal verlieten. Ja, 
zelfs de televisiecamera’s die de 
hele zitting live uitzonden, stop-
ten met draaien toen BBB Lootens 
het woord nam. Hij was dan ook 
de enige spreker van de dag die het 
aandurfde man en baard te noe-
men, en die als enige de verdedi-
ging van de autochtone Brusselaar 
op zich nam. 

MOSKEEËN SLUITEN

Tijdens het debat stelde Vlaams 
Belang dat er meer geïnvesteerd 
moet worden in de strijd tegen 
het islamfundamentalisme. Voor 
het onderwijs en het welzijnswerk 
moet er een meldingsplicht komen 
van fundamentalistische uitspra-
ken of verdacht gedrag. Er moet 
ook meer en beter gecontroleerd 
worden wat in moskeeën wordt 
verteld. Daarnaast moet van jiha-
di’s die in Irak of Syrië vechten niet 
alleen de nationaliteit worden af-
genomen, het moet hen bovendien 
onmogelijk worden gemaakt om 
nog terug te keren naar ons land.

Vlaams Belang kondigde ter zit-
ting aan dat de partij zowel in 
het Hoofdstedelijk Parlement als 
in het Vlaams Parlement een zeer 
concreet voorstel zal indienen om 
een objectieve en onafhankelijke 
controlecommissie op te richten 
om moskeeën en dergelijke gron-
dig door te lichten; en bij een ne-
gatief advies over te gaan tot de 
onmiddellijke sluiting er van. Het 
wordt hoog tijd dat het Paard van 
Troje van het extremisme geweerd 
wordt uit dit land.

Stijn Hiers

Als enige nam Brussels parlementslid  
Dominiek Lootens het op voor  

de autochtone Brusselaar
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Laten we het islamitische kaf  
van het koren scheiden
Naar aanleiding van de verijdel-
de terreuraanslag in Verviers en 
de gebeurtenissen in Parijs kre-
gen verschillende politici de kans 
om via opiniestukken hun visie 
te geven op de problematiek van 
de islam in onze samenleving. 
De partij die echter een patent 
heeft op islamkritiek en de pro-
blematiek al jaren aan de kaak 
stelt werd dood gezwegen. On-
derstaand opiniestuk van Tom 
Van Grieken werd naar verschil-
lende krantenredacties gestuurd 
ter publicatie, maar geen enkele 
wou het publiceren. Vlaams Be-
lang-magazine onthoudt het u 
uiteraard niet. 

Telkens wanneer moslimterroris-
ten een aanslag plegen in Europa, 
gebeurt hetzelfde. Politieke leiders 
drukken - terecht - hun verbijste-

ring en medeleven uit, ze betuigen 
hun steun aan ‘gematigde’ islami-
tische hoogwaardigheidsbekleders, 
en ze verklaren plechtig dat de ter-
reuraanslagen niets met de islam te 
maken hebben. Het lijkt wel een 
draaiboek.

Deze benadering is echter niet van 
problemen gespeend. Laten we be-
ginnen met de bewering dat het 
terrorisme van islamitische groe-
pen als Al Qaeda, Jabah al Nusrah, 
Boko Haram, Al Shabab, Hamas 
en Islamitische Staat niets met de 
islam te maken heeft. Is het niet 
wat aanmatigend en surrealistisch 
om te denken dat men beter op 
de hoogte is van de motieven van 
de daders, dan de daders zelf? Kan 
men in alle ernst blijven ontkennen 
dat de terroristen zich beroepen op 
passages in de Koran die duidelijk 

en ondubbelzinnig oproepen tot 
geweld tegen ‘ongelovigen’?

OUD TESTAMENT

Ook met cultureel relativistische 
beschouwingen in de trant van 
“ook in het Oud Testament staan 
dergelijke passages” schieten we 
niet veel op. Mocht een terrorist 
zich op de Bijbel beroepen, zou hij 
bij christenen unanieme afkeuring 
kunnen verwachten. De onaange-
name waarheid is dat dit bij mos-
lims anders ligt. 

Gelukkig keuren veel moslims 
geweld en terrorisme af, maar de 
vraag is: hoe talrijk zijn ze? Na de 
aanslagen tegen Charlie Hebdo 
en de joodse supermarkt in Pa-
rijs maakten de hashtags “Je suis 
Kouachi” en “Je suis Coulibaly” 

Tom Van Grieken: “We moeten de islam durven beschou-
wen als datgene wat hij ook is, namelijk een politieke 

ideologie die de samenleving regels oplegt: de sharia.” 
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(de namen van de terroristen) fu-
rore in de sociale media. In de 
Franse scholen werd een minuut 
stilte gehouden. Vanuit meer dan 
200 scholen werden achteraf aan 
het ministerie van onderwijs in-
cidenten gemeld. In meer dan 40 
gevallen werd klacht ingediend 
bij de politie of het gerecht. Het 
ging om moslimleerlingen die wei-
gerden recht te staan, de minuut 
stilte luidruchtig verstoorden of in 
sommige gevallen zelfs overgingen 
tot verbaal en fysiek geweld tegen 
leerkrachten. Ze spraken hun be-
grip en/of hun steun uit voor de 
terroristen; de slachtoffers hadden 
het zogezegd zelf gezocht. En het 
ging meestal niet om eenzaten: 
vaak waren het hele klassen die zo 
reageerden. Ongetwijfeld waren 
de gemelde incidenten slechts het 
topje van de ijsberg en hebben veel 
schooldirecties schermutselingen 
onder de mat geveegd, uit schrik 
voor imagoschade.

WAT IS DAT, ‘GEMATIGD’?

Er moet wel iets meer gebeuren 
dan sussend, vrijblijvend en met 
de natte vinger te beweren dat de 
meeste moslims ‘gematigd’ zijn. 
Wat is dat trouwens, een gema-
tigde moslim? Volstaat het dat hij 
geweld en terrorisme afkeurt? De 
sharia, het geheel van islamitische 
wetten, bevat meerdere geboden 
die niets met fysiek, terroristisch 
geweld te maken hebben, maar die 
evengoed strijdig zijn met de fun-
damentele principes van de demo-
cratie. Dat zegt overigens niet al-
leen het Vlaams Belang, maar ook 
het Europees hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg.

Enkele voorbeelden. Op apostasie 
(geloofsafvalligheid) staat de dood-
straf, net zoals op overspel. Een 

vrouw kan maar klacht indienen 
tegen haar verkrachter wanneer ze 
minstens vier mannelijke getuigen 
heeft die haar klacht bevestigen. In 
een rechtszaak weegt een getuige-
nis van een vrouw overigens maar 
half zwaar als die van een man. Een 
moslim heeft het recht om met een 
niet-islamitische vrouw te trou-
wen, maar een moslima mag niet 
met een ‘ongelovige’ trouwen.

VOOR OF TEGEN  
DE SHARIA 

Het onderscheid tussen ‘gema-
tigde’ en ‘geradicaliseerde’ moslims 
is vanuit politiek oogpunt niet re-
levant. Niemand minder dan de 
Turkse president Erdogan zei trou-
wens ooit dat er geen gematigde 
of radicale islam bestaat, omdat er 
maar één islam is. De vraag over 
de gematigdheid van moslims is 
ongetwijfeld een interessante theo-
logische discussie, maar politieke 
beleidsvoerders moeten een andere 
maatstaf hanteren. Een maatstaf 
die duidelijkheid verschaft, en niet 
met vage concepten als ‘gematigd’ 
werkt. We moeten de islam durven 
beschouwen als datgene wat hij ook 
is, namelijk een politieke ideologie 
die de samenleving regels oplegt: 
de sharia. Willen we het kaf van 
het koren scheiden, dan moeten 
we kijken wie de sharia huldigt en 
wie niet. 

De overheid moet de hand reiken 
aan diegenen die klaar en duidelijk 
afstand nemen van alle elementen 
uit de sharia die strijdig zijn met de 
democratische rechtsorde, en zich 
even ondubbelzinnig akkoord ver-
klaren met fundamentele Europese 
principes als de scheiding van kerk 
en staat, de gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen, en het recht 
op vrije meningsuiting.

Wie echter weigert zich in die zin 
te engageren, mag hier geen imam 
worden of blijven, kan onze nati-
onaliteit niet verwerven, kan geen 
job bij de overheid krijgen, enzo-
voort. We moeten durven stellen 
dat wie onze samenleving afwijst 
eigenlijk beter elders zijn geluk 
kan zoeken, in ieders voordeel. De 
keuze ligt bij de moslims zelf. Ze 
zullen wel kleur moeten bekennen.

Wie de kant kiest van onze manier 
van samenleven en zijn godsdienst 
louter als een privézaak beschouwt, 
kan daar alleen maar wel bij varen. 
Hij of zij verdient het vertrouwen 
en de waardering van alle Vlamin-
gen, en zal die ook krijgen.

WEG MET DE  
ISLAMOFOBIE

De regering en de traditionele par-
tijen zullen uit hun comfortzone 
van politieke correctheid moeten 
treden. Dat zal voor hen niet aan-
genaam zijn, maar het is bittere 
noodzaak als we de veiligheid van 
de burgers willen garanderen en 
onze samenleving harmonieuzer 
willen maken. Vrijwel onmiddel-
lijk zal de onzalige term ‘islamofo-
bie’ vallen. Van dat woord moeten 
we echter dringend af. Het patho-
logiseert en criminaliseert terechte 
bekommernissen. Een fobie is een 
aandoening, een irrationele angst. 
En de heersende angst is dat alles-
behalve. Nooit eerder was de reële 
dreiging zo voelbaar als vandaag. 
Er is nood aan een taboeloze di-
agnose, met concrete oplossingen 
voor reële problemen. Zij die dit 
allemaal willen wegcensureren uit 
schrik voor de islam zijn de echte 
islamofoben.

Tom Van Grieken
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“We moeten ervoor zorgen dat het  
kanaal niet opnieuw dichtvriest”

Sinds 2004 zetelt Stefaan Sintobin in 
het Vlaams Parlement. Zijn politiek 

engagement dateert echter van voor 
die tijd: eind jaren tachtig reeds werd hij actief 
als militant voor het Vlaams Blok. We hadden een 
gesprek met hem over het nut, de rol en de toe-
komst van het Vlaams Belang. 

Hoe bent u eigenlijk politiek actief geworden? 

Reeds als tiener had ik de politieke microbe te pak-
ken. Op het Sint-Jozefscollege te Izegem ging ik 
het debat aan met progressieve leraren, deelde ik 
politiek niet-correcte pamfletten uit, organiseerde 
ik ‘wildplak-acties’ op school, sneed ik controversi-
ele onderwerpen aan tijdens lessen geschiedenis en 
godsdienst. Ik was de ‘rechtse rakker’ op school. 
Gelukkig had dit allemaal geen weerslag op mijn 
resultaten…. Mijn Vlaamse overtuiging werd ge-
vormd en gekneed door enkele Vlaamsgezinde lera-
ren en ook in de jeugdbeweging die toen nog echt 
‘Vlaams en Vroom’ was. Van jongs af las ik veel over 
de Vlaamse Beweging en als vijftienjarige was ik al 
present op de IJzerbedevaart. 

Waarom kwam u precies bij het Vlaams Belang 
terecht?

Na mijn middelbare studies trok ik voor mijn studies 
(Public Relations) naar Gent waar ik al vlug terecht 
kwam bij de Nationalistische Studentenvereniging 
(NSV), waarbij ik onder andere Peter Logghe leerde 
kennen. Een fantastische en ‘strijdbare’ periode. Na 
mijn studies kwam ik als vanzelfsprekend bij het 
Vlaams Blok terecht, eerst passief als kiezer, vanaf 
eind jaren tachtig actief als militant. Het Vlaams 
Blok was toen al de enige partij die resoluut koos 
voor Vlaamse onafhankelijkheid, opkwam voor de 
verdediging van onze Europese waarden en normen, 
de problematiek van de immigratie aansneed, en ga 
zo maar door. Wat mij betreft, was er gewoon geen 
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Het feit dat de socialisten zowel op Vlaams als op fe-
deraal niveau uit de meerderheid verdwenen, kan ik 
uiteraard alleen maar toejuichen. Maar zoals blijkt, 
zijn daarmee nu ook weer niet alle problemen waar-
mee de Vlamingen worden geconfronteerd, opgelost. 
De nieuwe Vlaamse Regering is een kille belasting-
regering geworden die de rekening presenteert aan 
de werkende Vlaming. U weet wel, de hardwerkende 
Vlaming waar het voor de verkiezingen allemaal over 
ging en die nu eindelijk zou beloond worden voor 

zijn arbeid. Een ander element 
dat me uitermate stoort, is uiter-
aard het feit dat de N-VA, de grote 
winnaar van de verkiezingen en 
naar eigen zeggen nog altijd een 
Vlaams-nationale partij, kiest voor 
een volledig communautaire stil-
stand zowel op federaal als Vlaams 
niveau. Onze stichter Karel Dillen 
zegde altijd: “Zorg dat ge uzelf als 
politicus ’s avonds steeds in de spiegel 
kunt kijken.” Welnu, ik denk dat 
dit bij veel N-VA’ers niet meer lukt 
zonder dat de spiegel barst…. 

Sinds de verkiezingen van 25 mei 
2014 zetelt het Vlaams Belang in 
het parlement met een afgeslank-
te ploeg. Betekent dit dat het 
Vlaams Belang aan slagkracht 
heeft ingeboet? 

Het spreekt voor zich dat het ge-
makkelijker is wanneer men de taken over een groot 
aantal mensen kan verdelen dan wanneer het werk 
door een kleine ploeg moet worden gedaan. Het is 
hoe dan ook een aanpassing, maar onze fractie in het 
Vlaams Parlement beschikt nog steeds over compe-
tente, hardwerkende medewerkers die net zoals de 
parlementsleden bereid zijn om een tandje bij te ste-
ken. We kunnen trouwens ook nog steeds rekenen 

“ Er was  
destijds geen 

alternatief voor 
het Vlaams Blok. 
Zoals er vandaag 

geen alternatief is 
voor het  

Vlaams Belang.

“We moeten ervoor zorgen dat het  
kanaal niet opnieuw dichtvriest”

alternatief voor het Vlaams Blok. Net zomin als er 
vandaag een alternatief bestaat voor het Vlaams Be-
lang.

U doorliep een hele carrière in de partij. Zoals zo-
velen begonnen als militant, werd u in 2004 voor 
het eerst verkozen tot parlementslid. Wat is vol-
gens u de belangrijkste taak als parlementslid?

Ja, ik heb inderdaad wel wat jaren op de teller staan 
bij de partij. Ik denk dat 
ik gedurende de afgelo-
pen 25 jaar zowat alle 
partijfuncties, met uit-
zondering van partij- of 
partijraadvoorzitter, heb 
uitgeoefend. In 2004 
kwam dan onverwacht 
de ‘bekroning’. De partij 
behaalde ook in West-
Vlaanderen een schit-
terende overwinning en 
ik werd Vlaams Volks-
vertegenwoordiger. In 
2009 kwam ik als eerste 
opvolger opnieuw in het 
parlement en in 2014 
werd ik als lijsttrekker 
in West-Vlaanderen her-
kozen. Ik wil er evenwel 
aan toevoegen dat ik, ook 
als parlementslid, altijd 
militant gebleven ben. In 
mijn rol als parlementslid wil ik niet alleen ons par-
tijprogramma verdedigen in het parlement maar wil 
ik tegelijk ook een klankbord en spreekbuis zijn voor 
de kiezer.

Zowel op Vlaams als federaal niveau veranderde de 
samenstelling van de regeringen. Waar zit volgens 
u het grote verschil met het verleden? 
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Wallonië, facetten van de zesde staats(mis)vorming, 
ruimtelijke ordening,… Ik leer nog iedere dag bij!

U bent West-Vlaming. Speelt een ‘klassiek’ Vlaams 
Belang-thema zoals immigratie ook in uw provin-
cie?

Uiteraard zijn de gevolgen van de massa-immigratie 
in West-Vlaanderen nog niet van dezelfde omvang 
zoals in steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent of 
Mechelen, maar de afgelopen tien jaar is de proble-
matiek ook bij ons almaar zichtbaarder geworden. In 
steden zoals Oostende, Kortrijk en Roeselare onder-
gaan hele wijken een proces van bevolkingsvervan-
ging. Zelfs in mijn eigen stad Izegem kan ik in het 
straatbeeld alleen maar vaststellen dat de vervreem-
ding is toegenomen. Dus ja, ook in West-Vlaanderen 
speelt helaas het thema van de immigratie. Maar ui-

teraard blijven wij inzetten 
op typische West-Vlaamse 
thema’s. Dat zijn niet al-
leen landbouw, toerisme 
en plattelandsbeleid, maar 
ook andere thema’s zoals 
grenscriminaliteit, verfran-
sing aan de kust en in de 
grensstreek, de positione-
ring van West-Vlaanderen 
als KMO-provincie, en ga 
zo maar door. 

Het Vlaams Belang heeft in het verleden onmis-
kenbaar grote verdiensten gehad en heeft de poli-
tiek in dit land mee richting gegeven. Welke rol 
ziet u de komende jaren voor het Vlaams Belang 
weggelegd? En waarom zou de Vlaamse kiezer 
morgen voor het Vlaams Belang moeten stemmen? 

op oud-parlementsleden en gewezen personeelsleden, 
waarvoor we hen trouwens zeer erkentelijk zijn. Maar 
uiteraard hebben we onze werking moeten aanpassen 
aan de gewijzigde omstandigheden. Het is inderdaad 
een kwestie het belangrijke te onderscheiden van het 
futiele, en ik denk dat we daar de afgelopen maanden 
best in geslaagd zijn. Een probleem blijft wel de be-
perkte media-aandacht voor onze initiatieven, dat we 
trachten op te vangen via onze nationale webstek en 
sociale media. 

Welke klemtonen legt u in uw parlementaire werk-
zaamheden? 

Tijdens mijn eerste legislatuur koos ik resoluut voor 
beleidsdomeinen die in mijn provincie speciale aan-
dacht genieten, zoals landbouw, plattelandsbeleid 
en toerisme. Dat twee West-Vlaamse ministers, 
met name Yves Leterme 
en Geert Bourgeois, toen 
bevoegd waren voor deze 
beleidsdomeinen was aar-
dig meegenomen natuur-
lijk. Sindsdien ben ik deze 
beleidsdomeinen blijven 
volgen en heb ik ter zake 
toch een zekere expertise 
opgebouwd. Ik word in de 
commissies gerespecteerd 
door collega’s van andere 
partijen en krijg ook veel waardering voor mijn werk 
van landbouwers, toeristische actoren, belangenor-
ganisaties. Gelet op de gewijzigde omstandigheden 
heb ik mijn actieradius de afgelopen maanden wat 
verruimd. Zo interpelleerde ik de afgelopen maanden 
over het groene stroombeleid, de VRT, de zogenaam-
de Metropolitane Gemeenschap, de transfers naar 

“ Ook in West-
Vlaanderen speelt 

het immigratie- 
thema. Helaas.
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Inderdaad, onze partij is steeds dè ijs-
breker geweest en is er ondanks alles 
in geslaagd om bepaalde thema’s op 
de politieke kaart te zetten. Vlaamse 
onafhankelijkheid, veiligheid, mas-
sa-immigratie, waarden en normen, 
islamisering,… Het zijn stuk voor 
stuk thema’s die dankzij het Vlaams 
Belang onderwerp geworden zijn van 
het politieke en maatschappelijke de-
bat. Dat debat is overigens nog lang 
niet afgesloten. De feiten geven ons 
iedere dag opnieuw gelijk en sterken 
ons in onze overtuiging dat het an-
ders moet. Het Vlaams Belang heeft 
dus nog een belangrijkrijke functie 
te vervullen. We moeten met andere 
woorden onze rol blijven spelen en 

ervoor zorgen dat het kanaal niet opnieuw dichtvriest. 
De kiezer zal begrijpen dat niets minder dan onze sa-
menleving en onze maatschappelijke verworvenheden 
door massa-immigratie en de islamisering onder toe-
nemende druk komen te staan en het Vlaams Belang 
de enige partij was, is en blijft die de zaken bij naam 
durft te noemen. Ook op communautair vlak zullen 
de geesten verder rijpen en steeds meer mensen vat-
baar worden voor de idee van de Vlaamse onafhanke-
lijkheid. Tenslotte ben ik ervan overtuigd dat wij, door 
ons ook te profileren op andere thema’s, nieuwe kie-
zers kunnen overtuigen om hun stem op het Vlaams 
Belang uit te brengen. 

Eind vorig jaar trad met Tom Van Grieken een 
nieuw partijbestuur aan - waarvan u overigens deel 
uitmaakt. Deze nieuwe ploeg kreeg de opdracht de 
partij opnieuw naar overwinningen te leiden. Hoe 
beoordeelt u de voorbije maanden? Wat mogen we 
nog verwachten?

Tom is ondertussen mijn vijfde partijvoorzitter bij het 
Vlaams Belang en hij kreeg een wel heel zware taak 
toegeschoven. Alleen al voor het aanvaarden van die 
opdracht verdient hij alle respect en krediet. Maar één 
ding is voor mij nu al duidelijk: hij bruist van energie 
en enthousiasme, is heel creatief en vastbesloten om 
van het Vlaams Belang opnieuw een succesverhaal te 
maken. De verjonging en vernieuwing, gecombineerd 
met ervaring, heeft gezorgd voor een goed evenwicht 
in de samenstelling van het partijbestuur. Tom heeft 
bovendien van bij zijn verkiezing een aantal specifieke 
accenten gelegd zonder afbreuk te doen aan ons pro-
gramma. Het komt er nu op aan onze partij, onze wer-
king, onze communicatie en ons programma in een 
modern jasje te steken om zo onze aantrekkingskracht 
opnieuw te vergroten en klaar te staan tegen de eerst-
volgende verkiezingen. U zal er in de komende maan-
den ongetwijfeld nog van horen. 

WIE IS 
STEFAAN SINTOBIN?
Stefaan Sintobin werd op 13 januari 1960 

geboren in Izegem. Hij is gehuwd met Sandy 
Welsh en heeft één zoon, Jonathan. Hij volgde 

Latijn-Grieks aan het Sint-Jozefscollege te 
Izegem en studeerde Public Relations te Gent. 

Tijdens zijn studentenperiode in Gent was 
hij actief bij het NSV en eind de jaren tachtig 
vervoegde hij de rangen van het toenmalige 

Vlaams Blok. Hij vervulde sindsdien verschillen-
de bestuursfuncties binnen de partij en sedert 

enkele tijd is hij ook lid van he partijbestuur.  
In 2004 werd hij een eerste keer verkozen als 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en sedert 
2006 zetelt hij als gemeenteraadslid in zijn 

thuisstad Izegem.

“ Niets minder dan 
onze samenleving 

en onze maatschap-
pelijke verworven-

heden komen onder 
toenemende druk te 

staan.
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Griekse exit nadert
De verkiezingsoverwinning van 
het uiterst linkse Syriza doet de 
Europese instellingen op hun 
grondvesten daveren. De Grie-
ken deden wat Europa zo had 
gevreesd: massaal stemmen op 
het radicaal-linkse Syriza. De 
programmapunten van de partij 
van Alexis Tsipras klonken het 
Griekse volk dan ook als muziek 
in de oren. Tégen besparings-
maatregelen, tégen Europa en 
vooral vóór een kwijtschelding 
van de Griekse staatsschuld bij 
de verschillende Europese lidsta-
ten.

“Eigenlijk kozen de Grieken op 25 
januari voor onafhankelijkheid”, 
reageerde Europarlementslid Ge-
rolf Annemans onmiddellijk na 
de verkiezingsoverwinning van 
Syriza. Volgens Annemans bewijst 
de uitslag andermaal dat de euro-
constructie niet langer houdbaar 
is: “De euroconstructie waarbij de 

noordelijke landen opdraaien voor 
de zuidelijke schulden is een ‘lose-
lose-situatie’. De noordelijke landen 
betalen de zuidelijke factuur terwijl 
de zuidelijke landen opgescheept zit-
ten met een munt die hun economie 
verlamt”, aldus Annemans. 

KWESTIE VAN TIJD

In die zin is het Vlaams Belang-
Europarlementslid enigszins opti-
mistisch over de uitslag van Syriza 
aangezien het een voorbode kan 
zijn van een Grieks uittredingssce-
nario. Bovendien zou het de nood-
zakelijke opsplitsing van de euro in 
een noordelijke en een zuidelijke 
muntunie in een stroomversnelling 
kunnen brengen. Ook waarnemers 
voorspellen dat de Grieken bin-
nenkort de euro voor de drachme 
zullen moeten ruilen. Voormalig 
voorzitter van de Amerikaanse 
Centrale bank, Alan Greenspan 
stelde in een interview met de 

BBC dat “een Grexit nu slechts een 
kwestie van tijd is.” Intussen raakte 
ook bekend dat de Britse premier 
Cameron aanstuurt op een Griekse 
uittocht. En ook Berlijn zou zich 
voorbereiden op een Grieks ver-
trek. 

TRANSFERSYSTEEM 

Volgens Annemans kan Grieken-
land zijn competitiviteit nooit 
terugwinnen binnen het euro-
systeem: “Ofwel stelt men officieel 
dat de eurozone een transfersysteem 
van schulden is, en dan moeten we 
zoals Obama ons heeft bevolen een 
schuldkwijtschelding doorvoeren. 
Ofwel moeten we de fout van weleer 
herstellen en Griekenland nieuw le-
ven schenken, weg uit de gevangenis. 
Ofwel Obama ofwel Grexit. Er zijn 
niet veel andere mogelijkheden”, be-
sluit Annemans.

Klaas Slootmans

De programmapunten van de partij van Alexis Tsipras 
klonken het Griekse volk als muziek in de oren.
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Spookschepen richting Europa
De voorbije weken 
zetten volgepakte 
‘ s p o o k s c h e p e n’ 
koers richting Eu-
ropa. De uitvals-
basis voor deze 
nieuwe vorm van 
mensensmokkel is 
de Turkse havenstad 
Mersin.

Nooit eerder was de 
illegale immigratie 
naar Europa zo groot. 
Volgens de meest re-
cente cijfers werden 
vorig jaar niet minder 
dan 276.000 ‘irre-
guliere immigranten’ 
geregistreerd, goed 
voor een stijging van 
138 procent. 

SPOOKSCHEPEN

Terwijl er vroeger - wegens de 
slechte weersomstandigheden tij-
dens deze periode van het jaar 
- nog sprake was van een soort 
‘winterstop’, rolt de immigratie-
golf over de Middellandse Zee 
nu gewoon verder. Zo bereikten 
de voorbije weken verschillende 
‘spookschepen’ het Europese vaste-
land. Het gaat hier om een nieuw 
fenomeen, waarbij grote, aftandse 
vrachtschepen door gewetenloze 
mensensmokkelaars worden vol-
gepakt met honderden mensen, 
om vervolgens zonder bemanning 
en op automatische piloot naar de 
Italiaanse kust te worden gestuurd. 

ONWIL

Het gaat hier uiteraard om – ook 
in de meest letterlijke zin van het 
woord – grootscheepse operaties 
die niet voor de buitenwereld ver-
borgen kunnen blijven. Des te op-
merkelijker is de vaststelling van 
het Europese grensbewakingagent-
schap Frontex dat het de Turkse 

havenstad Mersin is, die een draai-
schijf is geworden voor deze nieu-
we vorm van mensensmokkel. In 
de Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(19.01.2015) stelt Ali Tanriverdi, 
een van de bekendste Turkse men-
senrechtenactivisten en zelf woon-
achtig in Mersin, dat het uitgeslo-
ten is dat de Turkse overheid niet 
weet wat er zich voor haar kusten 
afspeelt. Hij wijst erop dat de 
Turkse staat over geheime diensten 
beschikt en dat het onmogelijk is 
dat die de namen die schuilgaan 
achter dergelijke grote operaties 
niet zouden kunnen achterhalen. 
Voor de volledigheid voegen we er 
nog aan toe dat het zelfs voor de 
meest amateuristisch georganiseer-
de politiedienst geen zware opgave 
kan zijn om deze vorm van illegale 
immigratie in kaart te brengen: de 
‘cargoreizen’ naar Europa worden 
immers openlijk via internet en 
Facebook aangeboden, wat erop 
wijst dat de mensensmokkelaars 
zich kennelijk niet al veel zorgen 
maken over een eventueel optre-
den van de Turkse instanties. 

SPRINGPLANK

De Turkse onwil om 
de illegale immigratie 
naar de EU aan ban-
den te leggen, dateert 
niet van gisteren. Zo 
weigerde het land 
eerder al zijn grenzen 
met Griekenland en 
Bulgarije afdoende 
te bewaken en ver-
soepelde het ook nog 
eens drastisch zijn 
visumverplichtingen 
voor verschillende 
landen uit het Mid-
den-Oosten en Cen-
traal-Azië, waardoor 
het nog aantrekke-
lijker werd voor il-
legalen op doorreis. 
Deze politiek, ge-

combineerd met de weigering om 
illegale immigranten die over zijn 
grondgebied de EU zijn binnen-
gekomen, terug te nemen, zorgde 
ervoor dat Turkije het voorbije de-
cennium uitgroeide tot een ideale 
springplank naar Europa. Ter illus-
tratie: in 2012 kwam meer dan de 
helft van alle illegale immigranten 
via de Turkije Europa binnen. 

In de Kamer stelde Vlaams Belang-
woorvoerder Barbara Pas dat de 
blijvende Turkse onwil om met 
Europa samen te werken in de 
strijd tegen de mensensmokkel en 
aan het indammen van de illegale 
immigratie, niet zonder gevolgen 
kan blijven. Wanneer het land zijn 
grenzen niet afdoende kan of wil 
beschermen en wetens en willens 
fungeert als toegangspoort voor de 
illegale immigratie naar de Europa, 
is dat een reden te meer om de toe-
tredingsonderhandelingen stop te 
zetten.

Dirk De Smedt

Openlijke reclame voor illegale 
immigratie naar Europa
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Daens… Voor àlle Vlamingen!
Toen in november van vorig jaar 
het gedenkboek ‘Daens’ verscheen, 
was plots het hek van de dam. Het 
huldeboek was samengesteld met 
bijdragen van diverse mensen uit 
diverse bewegingen en partijen die 
de onvergetelijke Priester Adolf 
Daens een warm hart blijven toe-
dragen omwille van wat hij heeft 
betekend voor de sociale vooruit-
gang van het Vlaamse volk. Maar 
de linkse en uiterst linkse demo-
craten verslikten zich toen zij met 
eigen ogen zagen dat het pluralis-
tische Priester Daensfonds ook een 
beschouwing hadden opgenomen 
van onze toenmalige voorzitter 
Gerolf Annemans en Barbara Pas, 

onze fractievoorzitter in de Kamer. 
“Indien we vooraf op de hoogte 
waren geweest, dan hadden we ge-
weigerd,” schruwelde ABVV-voor-
man Rudy De Leeuw. Stefaan Van 
Hecke van Groen bakte het nog 
‘bruiner’: “Dit is bijzonder grof. 
Als Daens dit zou zien, dan draait 
hij zich om in zijn graf!” Het Pries-
ter Daensfonds gaf geen krimp en 
verdedigde zijn keuze voor een bre-
de schrijversschare. Zo hoort het 
ook. Omwille van de waarde van 
deze VB-bijdragen, laten we onze 
lezers ook even meegenieten. We 
onderstrepen er meteen en eens 
te meer onze blijvende waardering 
voor de grote Vlaming Daens mee.

Daens dankbaar indachtig
Ik ben een jonge vrouw van 33 jaar. Ik was 11 jaar toen de film ‘Daens’ Vlaanderen veroverde. Tijdens mijn (klassieke)

humaniorastudies zag ik de prent voor het eerst en voelde me er erg door aangesproken, want ik kon me nauwelijks in-

beelden dat zich ooit zo’n toestanden in Vlaanderen voordeden. De link naar de geschiedenis van het Vlaamse volk was 

gauw gelegd, want vele inzichten kreeg ik ook van huis uit mee. Als kind uit een Vlaamsgezind gezin was ik dan ook al 

snel op tal van manifestaties en voordrachten aanwezig.

Als Waaslandse besefte ik dat Aalst vlakbij was en dat het daar was dat Daens zijn moedige strijd voor een beter bestaan 

van zovele Vlamingen voerde, tegen kerk en wereldlijk gezag in, maar ook los van het socialisme. In mijn studententijd 

heb ik heel wat gelezen over priester Daens en geraakte ik overtuigd dat de strijd voor een beter – en als het even kan 

onafhankelijk – Vlaanderen altijd een sociale dimensie moet hebben. Of meer nog: een sociale strijd moet zijn. En ik be-

greep dat hij zich als rooms-katholiek priester afzette tegen het ‘goddeloze’ socialisme en de toen nieuwe en inspirerende 

encycliek Rerum Novarum als zijn uitgangspunt nam voor zijn inzet voor betere werkomstandigheden en meer welvaart 

in de 19e eeuw, ook al waren het ‘instituut kerk’ en het conservatieve establishment niet altijd even vriendelijk voor hem. 

Ik ben er van overtuigd dat sociale rechtvaardigheid ook vandaag uitgangspunt nummer één is voor een leefbaar Vlaan-

deren. Hoewel aandacht voor de zgn. derde wereld nuttig is, lijkt mij ook een sociale inzet hier bij ons voor onze eigen 

zgn. vierde wereld – onze eigen Vlaamse armen – broodnodig. In mijn eigen politieke strijd voor een beter, sterk en 

zelfstandig Vlaanderen is dat dan ook een uitgangspunt.

Vlaanderen anno 2014 is niet meer het Vlaanderen van priester Daens. Maar zelfs in een totaal andere samenleving met 

middelen en mogelijkheden die toen nog niet bestonden, blijft er één constante, en dat is de structurele armoede waar-

mee velen te kampen hebben. Het is van alle tijden. Daarom vind ik dan ook dat initiatieven om daaraan iets te doen, 

nooit mogen verminderen. Niet in eigen kring, niet in Vlaanderen, niet in Europa.

Ik leerde uit zijn leven en werk ook dat als men iets ten gronde wil veranderen aan de samenleving, men altijd op muren 

van onbegrip, onwil en tegenstand botst. En ook: dat men nooit mag opgeven. Ik denk daaraan als wij op de barricaden 

staan. En ik kan mij daarbij perfect voorstellen dat anderen vanuit andere gezichtspunten zich ook kunnen spiegelen aan 

Daens. Des te beter, want het wijst op de universaliteit en de wel begrepen pluralistische dimensie van zijn goede zaak. 

Er zijn dus goede redenen om Daens nooit te vergeten.
Barbara Pas
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Opnieuw stilstaan bij Daens
Brave katholieke arbeiders werden in Aalst door sommige geestelijken met hel en verdoemenis bedreigd als ze op de 
lijst van priester Daens zouden stemmen. Later in de geschiedenis zal zich dat nog herhalen wanneer een Vlaamse 
emancipatorische politieke partij als de Volksunie, maar nog feller als het Vlaams Belang het opneemt voor de ge-
wone Vlaming. Het is het eerste waaraan ik als Vlaams-nationalist altijd denk bij het horen van de naam van priester 
Adolf Daens. Maar ik wil hier niet aan partijpolitiek doen. Omdat het bij de historische figuur van Daens om meer 
gaat. 

Het Vlaanderen van het einde van de 19de eeuw is niet te vergelijken met dat van de 21ste eeuw. Ik moet hier geen 
historisch overzicht brengen om dat aan te tonen. Maar toch zijn er een aantal gelijkenissen, die meer dan opper-
vlakkig zijn. Toen werd en nu wordt een grote onzekerheid ervaren waarbij fundamentele keuzes met vérdragende 
consequenties dien(d)en te worden gemaakt. Zo werd in de tijd van Daens het sociaal weefsel van de landbouwbe-
volking volledig ontrafeld, terwijl en omdat er een stedelijk proletariaat ontstond. Vandaag is er de instroom van 
grote aantallen (arme) vreemdelingen, met even bedreigende effecten op het sociaal weefsel. Het volk nu heeft het 
materieel beter, maar tegelijk merken we dat de groep van de sociaal zwaksten, die met moeite het hoofd boven water 
houdt, aangroeit. De bewegingsruimte voor veel mensen wordt aanzienlijk kleiner. De vraag blijft niet enkel of onze 
samenleving de groeiende druk op het sociaal weefsel nog kan volhouden, maar ook of de sociale zekerheid in zijn 
huidige vorm nog wel houdbaar is. Er moeten dus ingrijpende keuzes gemaakt worden.Priester Daens zou een goede Belgische patriot zijn geweest en gebleven, wordt wel eens beweerd. Erg relatief als men 
weet dat hij toch de status-quo waarop België gebouwd was, in vraag stelde. Hij eiste erkenning van het Nederlands 
als onderwijstaal en haalde hiermee de Franstalige eentaligheid van dit land onderuit. Dit moet op het einde van de 
19de eeuw even revolutionair geklonken hebben als de eis naar Vlaamse onafhankelijkheid in onze eeuw. Priester 
Daens had daarnaast aandacht voor de ellende van het ganse Vlaamse volk, en niet enkel het arbeidersproletariaat. 
En voor die tijd uniek: hij betoonde zelfs internationale solidariteit met de eenvoudige Boeren in Zuid-Afrika in hun 
strijd tegen een meedogenloze kolonisator. 
Omwille van zijn sociale inzet werd hij getreiterd, vernederd en belachelijk gemaakt. Hij telde niet mee in de wereld 
van de groten, hij mocht niet aanzitten aan de rijk gevulde tafelen, hij moest het gaan uitleggen aan de eerwaarde bis-
schop, hij kreeg doodsbedreigingen te verwerken… Het is goed daar geregeld opnieuw bij stil te staan. En dankbaar 
te zijn omdat hij op zijn manier mee de weg bereidde naar een beter want vrijer Vlaanderen.

Gerolf Annemans

IN MEMORIAM WERNER VAN ECHELPOEL 
1944-2015

Op 12 februari 2015 overleed 
op 70-jarige leeftijd Werner 
van Echelpoel. Werner werd in 
1944 in het Duitse Wiesbaden 
geboren, maar verhuisde op 
jonge leeftijd naar Borgerhout. 
In 1961 stond hij mee aan de 
wieg van het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond waar hij ook zijn 
echtgenote Chris leerde kennen.

Als vurig pleitbezorger van Vlaamse onafhankelijk-
heid sloot Werner zich eind jaren ’90 aan bij het  
Vlaams Blok en trad toe tot de afdeling Kontich. 

Gezien zijn politiek fingerspitzengefühl werd hij 
er in 2007 afdelingsvoorzitter. Een functie die hij 
in 2011 om gezondheidsredenen noodgedwongen 
moest neerleggen. 

Zijn Vlaams-nationaal engagement had voor Wer-
ner naast een principieel ook een grote sociale di-
mensie. Als OCMW-raadslid voor het Vlaams 
Belang in Kontich ervoer Werner dan ook vaak de 
wijdverbreide verdoken armoede. 

Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, bie-
den wij zijn familie onze oprechte deelneming aan.
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De Belgische trukendoos
“Heel het verhaal kan samengevat 
worden in de fundamentele tegen-
stelling tussen een particratie - die 
almaar meer de partijen als geslo-
ten, niet inneembare burchten uit-
bouwt - en de beleidsbehoeften die 
een vlotte en open regeringsvorming 
vergen, met een soepele, zakelijke 
regeringsfunctionering, bij machte 
om de ingewikkelde problemen van 
de 21ste eeuw aan te kunnen.” Op 
die manier vat professor Wilfried 
Dewachter op pagina 261 de tru-
kendoos samen die de Belgische 
particratie opentrekt om de de-
mocratische inspraak van haar ei-
gen burgers zoveel als mogelijk te 
beperken, ja, zelfs te vermijden. 
Het gaat erom het Grote Belgische 
Compromis - met de financiële 
steun aan partijen, het uitdelen van 
‘lintjes’ en decoraties aan allerlei 
‘verdienstelijke’ leden van de Belgi-
sche elite, enzovoort - eindeloos in 
de tijd te laten voortduren. 

Het Vlaams Belang was tot hier 
toe zowat de enige roepende in de 
Belgische woestijn. Maar dat een 
fundamentele stelling van onze 
partij - met dit land valt er géén 
democratie meer in stand te hou-
den - door een geacht lid van het 
academische gild zou worden over-
genomen, mag toch wel even in de 
kijker worden gezet. Dit boek is 
een absolute aanrader. Niet alleen 
omwille van de ‘one-liners’ trou-
wens, al mogen die er gerust zijn. 
Bijvoorbeeld op pagina 95: “Door 
die talrijke veto’s is de Belgische staat 
gewoon structureel kaduuk, in het 
ongerede als de Franstaligen dat wil-
len.”

Neen, professor Dewachter gaat 
ook inhoudelijk zeer ver, en duidt, 
hoofdstuk na hoofdstuk, aan waar 
de fouten zitten. “In het kielzog 
van die vierendeling komt het vierde 
gebrek van deze grondwet: de invoe-
ring in 1970 van vijf ‘communau-
taire’ remmen, die zich gaandeweg 

tot veto’s ontpoppen. Die veto’s - al-
lemaal ingevoerd om de voorrechten 
van de Franstaligen in dit land te 
betonneren, red. - zijn zwaar belas-
tende bepalingen en bemoeilijken het 
vlotte, dagelijkse functioneren van de 
politieke besluitvorming.” 

België kan geen democratie meer 
worden genoemd, zegt professor 
Dewachter. Niet naar de vorm, 
niet naar de inhoud. Dit besluit 
trekken steeds meer Vlamingen, 
het Vlaams Belang achterna. Niet 

alle oplossingen die professor De-
wachter voorstelt, zullen ‘het pro-
bleem België’ oplossen, maar dit 
krachtig signaal uit de academische 
wereld mag en moet u gelezen heb-
ben. 

Peter Logghe

Dewachter, W., De trukendoos 
van de Belgische particratie, een 
Europese schande, Kalmthout, 

Pelckmans, 2014, 285 p. - ISBN 
978 90 289 7972 7

21,50 euro
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Hardnekkig verzet  
tegen het prille België
In oktober 1830 werd het 
huidige België, na een kort 
gewelddadig en revolutio-
nair gebeuren, afgescheurd 
van het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden. Dat 
was echter absoluut geen 
evidentie. Meer zelfs, het 
gebeurde tegen de wil in 
van het grootste deel van 
wat toen de leidende elite 
was. 

De elite die zich tegen België 
verzette, bestond uit de adel, 
de bestuurlijke leidende groe-
pen, de leidende economi-
sche kringen, het juridische 
apparaat, de intellectuelen en 
zelfs een aantal hogere offi-
cieren van het Belgisch leger. 
Zij was - merkwaardig vanuit 
het standpunt van vandaag 
bekeken - in overgrote mate 
Franstalig. Even opmerkelijk 
is dat dit verzet zich niet al-
leen in Vlaanderen, maar 
ook in Wallonië voordeed. 
Het startte reeds in 1830 om zijn 
laatste uitlopers te kennen tot circa 
1850 en het nam velerlei vormen 
aan. Het werd onder meer gevoerd 
via de pers, via verenigingen, op 
(plaatselijk) bestuurlijk vlak, in 
de afwijzende houding die de elite 
aannam ten aanzien van het Bel-
gische vorstenhuis, en zelfs enkele 
keren in het plannen of organise-
ren van (mislukte) militaire coups. 
Dit alles werd overigens zowel 
centraal als lokaal georganiseerd. 
Bindmiddel van het verzet was in 
de eerste plaats de aanhankelijk-
heid aan het Nederlandse vorsten-
huis van Oranje-Nassau, dat in 
deze kringen zeer populair was. De 
beweging kreeg dan ook niet voor 
niets als naam ‘het orangisme’ mee. 

Toen de Belgische revolutionairen 

dus de macht overnamen, hadden 
zij niet de elite, noch het bestuur-
lijke apparaat op hun hand. Het 
Belgische regime heeft dan ook na 
de machtsverovering alle middelen 
ingezet om dit verzet de kop in te 
drukken. Het uitoefenen van ter-
reur was daarbij een gangbare me-
thode. Bezittingen van orangisten 
werden op bepaalde momenten op 
een georganiseerde wijze vernield 
door ingehuurd en opgehitst ge-
peupel. Daarbij werd er evenmin 
voor teruggeschrokken om een 
aantal orangisten zelf te moleste-
ren en in enkele gevallen zelfs te 
vermoorden. Verder werd het be-
stuurlijke apparaat duchtig uitge-
zuiverd, onwillige besturen afgezet, 
verkiezingen naar believen gemani-
puleerd, repressiewetten uitgevaar-
digd, enzovoort.

Els Witte, voormalig hoog-
leraar en rector van de Vrije 
Universiteit Brussel, en reeds 
jaren bezig met het thema, 
heeft dit hardnekkige verzet 
nu in een lijvig boek in kaart 
gebracht. Daarbij beschrijft 
zij uitvoerig alle aspecten die 
dit verzet aannam, de evolu-
tie die het onderging, de be-
weegredenen van de verschil-
lende elites om zo lang te 
streven naar een zekere her-
eniging met Nederland en de 
oorzaken van het uiteindelijk 
mislukken van hun opzet.

Het boek van Witte is een 
zeer grondige studie, geba-
seerd op een zeer breed bron-
nen- en literatuuronderzoek 
en is dan ook de veelzijdig-
ste en uitvoerigste studie die 
hierover tot op heden ver-
schenen is. Lectuur ervan 
vereist wel enige voorkennis 
van de geschiedenis van die 
tijd en is veeleer weggelegd 

voor de belangstellende lezer, eer-
der dan voor het grote publiek. 
Maar het is boeiende en interes-
sante lectuur. Wie ervan overtuigd 
is dat er uit de geschiedenis lessen 
te halen zijn, kan uit dit boek bo-
vendien leren dat afgezette elites 
het een nieuw regime alvast heel 
lastig kunnen maken. En dat geldt 
zeker ook voor de huidige Belgi-
sche elites.

Peter Lemmens

Els Witte. Het verloren koninkrijk. 
Het harde verzet van de Belgische 

orangisten tegen de revolutie 1828-
1850. Antwerpen, De Bezig Bij, 

687 p. – ISBN 978 90 8542 656 1 
24,99 euro
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De Koninklijke Schenking  
bij de tijd brengen
Hoewel het Vlaams Belang in 
principe gewonnen is voor de 
ontbinding van de beheersorga-
nen van de Koninklijke Schen-
king en zelfs de algehele opdoe-
king van deze instelling zelf, 
diende Barbara Pas een wetsvoor-
stel in om in afwachting daarvan 
– en gelet op de actuele politieke 
constellatie – het beheer ervan 
te democratiseren en transpa-
rant te maken. Zij baseerde zich 
daarvoor op ons eerder voorstel 
van resolutie én een wetsvoorstel 
van toenmalig CD&V-senator en 
huidig N-VA-senator Pol Van den 
Driessche en toenmalig CD&V-
senator Els Schelfhout. 

WAT IS DE KONINKLIJKE 
SCHENKING?

Naast de dotaties, sommen uit de 
civiele lijst en de kosten van aller-
lei handelsreizen en ontvangsten 
van hoge gasten die door bepaalde 
ministeries worden betaald met 
betrekking tot het koningshuis, is 
er ook nog de Koninklijke Schen-
king.

Koning Leopold II voerde via een 
wet een soort ‘bescherming’ in van 
de koninklijke bezittingen. Hij 
wilde vermijden dat het patrimo-
nium zou verdeeld geraken door 
erfenissen en echtscheidingen. De 

overdracht van de goederen, bezit-
tingen en eigendommen naar de 
Koninklijke Schenking gebeurde 
bij de wetten van 31 december 
1903 en 18 oktober 1908. In de 
eerste schenking ging het om di-
verse gebouwen en domeinen in 
Laken, Oostende, Tervuren, Cier-
gnon, Vorst, Nieuwpoort, enz… 
Deze schenking van 1903 werd 
aan de staat toebedeeld onder de 
voorwaarden dat de staat de eigen-
dommen niet mocht vervreemden, 
hun karakter moest bewaren en de 
toekomstige koningen het genot 
ervan moest waarborgen. Voor de 
goederen van de tweede schenking 
in 1908 waren evenwel niet dezelf-
de voorwaarden van onvervreemd-

Koning Leopold II voerde destijds via een wet een soort 
‘bescherming’ in van de koninklijke bezittingen.  

De Koninklijke Schenking was geboren.
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baarheid of van bestemming van 
genot van toepassing. 

Het koninklijk besluit van 9 april 
1930 maakte van de Konink-
lijke Schenking een zelfstandige 
openbare instelling en dit onder 
toezicht van de minister van Fi-
nanciën. Tot de taken van de Ko-
ninklijke Schenking behoren het 
beheer van de goederen; ze handelt 
financieel autonoom, ze voorziet in 
het beheer evenals de bewaring van 
de goederen. De Schenking kan, 
na goedkeuring door de minister 
van Financiën, evenwel eigen-
dom verkopen, ruilen, kopen of in 
pacht geven. Ook mag de instel-
ling schenkingen onder levenden 
of bij testament ontvangen.

De Koninklijke Schenking wordt 
bestuurd door een beheerraad be-
staande uit tien leden, waaronder 
vier dignitarissen of gewezen digni-
tarissen van het Hof. Wanneer hij 
een eigendom van de Koninklijke 
Schenking bewoont, kan elke vorst 
die geregeerd heeft of de overleven-
de echtgenoot zich laten vertegen-
woordigen, in bovental, door een 
dignitaris of gewezen dignitaris. 
De leden worden benoemd bij ko-
ninklijk besluit. De intendant van 
de Civiele Lijst maakt evenwel van 
rechtswege deel uit van de raad. 

De rekening en het jaarverslag van 
de Schenking worden jaarlijks op-
gesteld en ter goedkeuring voor-
gelegd aan de minister van Finan-
ciën. Ze dienen ook onderworpen 
te worden aan de controle door het 
Rekenhof. Die controle toont ech-
ter systematisch aan dat de Schen-
king geen transparante boekhou-
ding voert. Zo werkt de Schenking 
nog steeds met een kasboekhou-
ding waarbij het onroerend goed 
aan de historische waarde wordt 

geboekt en dus niet aan de actu-
ele waarde. Ondertussen zou de 
actuele waarde van alle gebouwen 
ongeveer 450 à 480 miljoen euro 
bedragen.

TRANSPARANTIE  
DRINGEND NODIG

Teneinde een duidelijk inzicht te 
krijgen over de financiële toestand 
en het beheer van de Koninklijke 
Schenking, is het absoluut noodza-
kelijk dat hierover klaarheid moet 
komen. Zo zijn de jaarverslagen 
van de Koninklijke Schenking niet 
openbaar. Enkel de rekeningen 
(geglobaliseerde cijfers) worden 
sinds het jaar 2004 gepubliceerd 
op de webstek van de FOD Finan-
ciën.

Vanuit democratisch oogpunt is 
het opvallend dat het parlement 
niet betrokken is bij de werking of 
controle van de Koninklijk Schen-
king. Het openbare karakter van 
deze instelling blijkt nochtans uit 
de wettelijke basis, het toezicht 
door de minister van Financiën, 
alsook het Rekenhof en de functie 
van de goederen in het kader van 
het openbaar belang. Als openbare 
instelling is de Schenking dan ook 
onderhevig aan de bepalingen in-
zake de openbaarheid van bestuur. 

Barbara Pas wil met haar voorstel 
er dan in ook voorzien dat de in-
komsten, de uitgaven en alle ac-
tiva van de Koninklijke Schenking 
het voorwerp uitmaken van een 
systeem van dubbel boekhouden. 
Nederland en Groot-Brittannië 
kunnen hierbij als voorbeeld die-
nen. Daarnaast dient er een jaar-
rekening te worden opgesteld die 
moet gecontroleerd worden aan 
het Rekenhof en vervolgens wor-
den overgezonden aan de Kamer 

van volksvertegenwoordigers. 
Enkel op deze wijze kan een vol-
ledig en transparant beeld op het 
patrimonium en het beheer van de 
Koninklijke Schenking verkregen 
worden.

Tevens wil het Vlaams Belang de 
samenstelling van de raad van be-
heer van de Koninklijke Schenking 
wijzigen door een meer evenwich-
tige samenstelling te voorzien. Zo 
moet er naast de vertegenwoor-
digers van de FOD Financiën 
ook een vertegenwoordiger van 
de minister van Begroting toege-
voegd worden. Bovendien dient 
de democratische controle vanuit 
de wetgevende macht verzekerd 
te worden door het lidmaatschap 
van twee leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.

GOED BESTUUR!

Ten slotte is het duidelijk dat de 
koninklijke familie middels dota-
ties, betaald door de Belgische be-
lastingbetaler, ruimschoots in haar 
onderhoud kan voorzien (jaarlijks 
wordt daartoe vele miljoenen euro 
betaald), zodat het eigenlijk niet 
meer van deze tijd is dat deze fa-
milie gratis en zonder huurgeld te 
betalen in eigendommen leeft die 
haar niet toebehoren. Daarom wil 
Barbara Pas voorzien in de prin-
cipiële betaling van een huurgeld 
door de bewoners van de konink-
lijke residenties.

Zou het kunnen dat CD&V en 
N-VA verveeld zitten met dit wets-
voorstel, dat nochtans een en ander 
bij de tijd brengt? Zij hebben toch 
altijd de mond vol over goed be-
stuur?!

Paul Meeus
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dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

opstijgend vocht
kelderdichting

ventilatie

GRATIS OFFERTE
0800 62 136
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Kommer en KWel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

Hij liet zich in zijn statige dienstwagen over de lange oprijlaan tot aan het paleis brengen; het koninklijk 
paleis natuurlijk. Want hij was er vriendelijk uitgenodigd door de koning der Belgen nadat ze samen met de 
Belgische premier in het Zwitserse Davos reclame waren gaan maken voor België. Ze hadden het er goed met 
elkaar kunnen vinden en de lovende woorden van de Vlaamse minister-president voor Het Edel Land der 
Belgen klonken de koning als muziek in de oren en hadden hem spontaan ‘Dat is super!’ ontlokt. Ze waren 
vrienden geworden.

Op het paleis aangekomen, beiden strak in het pak en met een blik die helemaal in de plooi lag, begroetten 
ze elkaar erg hartelijk. Ja, nog niet zolang geleden had de minister-president trouw aan de koning en de wet-
ten van het Belgische volk beloofd nadat hij zijn oude slogan ‘monarchie rijmt niet op democratie’ overboord 
had gegooid. Ze zetten zich in een salon en smeten zich op een stevige fristi en een even stevig glas platwater. 
Ze kennen hun wereld. De koning dankte de stichter van de Vlaams-nationale partij honderdduizend maal 
omdat zij toch niet de beesten waren waarvoor zijn vrienden van over de taalgrens hen altijd hadden ge-
houden. Ach, wist de minister-president, die Vlaamse onafhankelijkheid en die anti-monarchistische vragen 
van staatssecretaris Theo,… Dat moest maar met een korrel zout genomen worden. Dat was enkel maar om 
stemmen bij het Vlaams Belang weg te halen, en dat is toch ieders vijand, nietwaar?! De koning knikte royaal 
instemmend en de minister-president moest beloven dat ze snel nog eens samen op reis zouden gaan. Maar ook 
de nieuwe Kamervoorzitter was in de gratie gevallen, want op koningsdag had die in het Paleis der Natie heel 
vriendelijke woorden gesproken aan het adres van la famille royale en de ministers van Binnenlandse Zaken en 
Defensie wilden ook zeker niet gaan morrelen aan de jaarlijkse defilé op 21 juli, zoals door de echte Vlaams-
nationalistische anti-Belgen was gesuggereerd in het parlement.

De koning zakte lekker onderuit in zijn zetel en vroeg of de minister-president al een nieuw reisje op het oog 
had. Deze dacht kurkdroog na, speelde handig de bal terug en vroeg of de koning misschien een voorkeur had. 
IJsland, was het antwoord. Een ideaal land voor koele kikkers als 
wij, vond hij, want je kan er zomaar gaan baden in warmwa-
terbronnen. Jamaar, zei de minister-president, maar welke 
zijn onze politieke doelstellingen? De koning haalde zijn 
schouders op en wuifde de vraag weg. Dat heeft allemaal 
geen belang, meende hij. Als we België maar op de kaart 
kunnen zetten, lekker kunnen eten en ons gezelschap 
een leuke trip bezorgen. Dan wordt het weer super! De 
minister-president staarde naar een wat onwennige 
kabinetschef van de koning die moeite had om een 
kleine verveelde glimlach op zijn lippen te toveren…

De minister-president droop wat later af en vroeg zich af 
of hij die Belgische komedie wel moest blijven meespelen. Ach, 
dacht hij, als mijn partij weer in de opposi-
tie zal zitten, dan geven we er weer een flinke 
lap op, maar ondertussen blijft het ‘à la guerre 
comme à la guerre’. Buiten wat Vlaams Be-
langers zal er geen haan, zelfs geen Waalse, 
naar kraaien…
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

laten weten dat u geen verder contact wenst. D
it kan per brief naar V

laam
s Belang, M

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
KRUISBOOG

stuur uW oplossIng 
voor 16 maart  

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe 
• madoupleIn 8 Bus 9 • 

1210 Brussel of  
puzzel@vlaamsBelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND:

Peter Wollaert, Schoten
Geert Van Lier, Nieuwenrode
Jan Knippenberg, Maaseik
Karel Peys, Meerhout
Noël Coninx, Leuven
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 maartKalender

ZONDAG 8 MAART 
KORTRIJK. Ontbijt + Film (Voor vol-
wassenen, jongeren of kinderen naar keu-
ze) in Budascoop, Kapucijnenstr. 10 om 
9u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Mark Vandenberghe - Jan Deweer, 
0486 22 90 43 – 0477 21 61 85. Ver-
plicht inschrijven voor 23 februari 2015.

VRIJDAG 13 MAART 
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jacht-
hoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 17u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot, 
0499 86 50 32. Van 17u. tot 21u. 
BORNEM. Pensenkermis in Zaal 
Kloosterheide, Kloosterstr. 89 om 
18.30u. Org.: Vlaams Belang Klein-
Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 0478 90 
90 75. 

ZATERDAG 14 MAART 
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jacht-
hoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 17u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot, 
0499 86 50 32. Van 17u. tot 21u. 
GENT. Steakfestijn in Zaal De Buurt-
loods, 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.: Ste-
ven Creyelman, 0495 24 57 14. 

ZONDAG 15 MAART 
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jacht-
hoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 11u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse Malfroot, 
0499 86 50 32. Van 11u. tot 15u. Prijs: 
16 euro. Kinderen tot 12 jaar: gratis.
ITEGEM. Jaarlijkse Eetdag in Grote 
Parochiezaal, Schoolstr., Heist-op-den-
Berg om 11.30u. Inl.: Dania Van Beug-
hem, 0497 85 45 79. 

MAANDAG 16 MAART 
OUTER. Eetfestijn in Zaal De Jacht-
hoorn, Kerkstr. 73, Ninove om 11u en 
om 17u. Org.: Forza Ninove. Inl.: Ilse 
Malfroot, 0499 86 50 32. Van 11u tot 
14u en van 17u tot 21u. 

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

VRIJDAG 20 MAART 
WILLEBROEK. Goulashavond in 
Chalet De Schobbejak, Accacialei 37 om 
18.30u. Inl.: Dirk De Smedt, 02 219 60 
09. Prijs 10 euro.

ZATERDAG 21 MAART 
BEERSEL. Stoofvleesfestijn in Zaal 
Blokbos, Beerselsestr. 2, Beersel van 
12u.-22u. Org.: Vlaams Belang Beersel-
Rode. Inl.: Klaas Slootmans, 0479 76 37 
51. 
IEPER. Jaarlijks Breughelfestijn in 
Zaal ‘De Familiekring’, Crescendostr. 19 
om 18.30u. Org.: Vlaams Belang Vlaam-
se Vrienden van de Ieperboog. Inl.: Johan 
Sanders, 0472 52 71 85. 
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-recep-
tie met Tom Van Grieken en Barbara 
Pas in Prov. secr., Kachtemsplein 5, Ize-
gem om 11u. Org.: Vlaams Belang Pro-
vincie West-Vlaanderen. Inl.: Provinciaal 
Secretariaat, 051 33 60 30. 
BOORTMEERBEEK. Eetdag met Tom 
Van Grieken in De Gildezaal, Hans-
wijkstr. 2a om 11.30u. Org.: Vlaams Be-
lang Boortmeerbeek/Haacht. Inl.: Eddy 
Mortier, 0486 29 46 49. 
ELVERSELE. Eetfestijn met Barbara 
Pas in Emiel Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 
1, Temse om 12u. Inl.: Sylvia Rombaut, 
0477 39 89 31. 

VRIJDAG 27 MAART 
ROESELARE. Gespreksavond met 
Filip Dewinter in De Gezelle, Stations-
plein 48 om 20.30u. Inl.: Peter Logghe, 
0485 36 61 52. Thema: “Kan de dood-
straf uw leven redden?”

ZATERDAG 28 MAART 
DEURNE. Brabantse Avond in Dien-
stencentrum Silsburg, Herentalsebaan 59 
om 17.30u. Org.: De Gulden Sinjoren. 
Inl.: Lieven Van den Berghe, 014 50 17 
85 of Machteld Schollen 03 236 77 27, 
03 216 92 13.  
KONTICH. Lentebuffet in Zaal Ber-
kenhof, Ferdinand Maesstr. 95 om 18u. 
Inl.: Marleen Van den Eynde, 0476 47 
43 33. 

ZONDAG 29 MAART 
POPERINGE. Front-tour om 9u. Org.: 
Vlaams Belang afdeling Poperinge-Vlete-
ren. Inl.: Martine Vanbrabant, 0499 71 
65 00. 
BRASSCHAAT. Ontbijtgesprek met 
Chris Janssens in Klokkenhof, Breda-
baan 950 om 10u. Inl.: Mieke De Bats, 
0498 77 48 71. 
WOMMELGEM. Brunch met Tom 
Van Grieken in Den Eigen Heerd vzw, 
Welkomstr. 137 om 10.30u. Inl.: Bert 
Peeters. Inschrijven verplicht.

ZATERDAG 4 APRIL 
IDDERGEM. 22ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstr. 1, Denderleeuw om 18u. Inl.: 
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97. 

ZONDAG 5 APRIL 
IDDERGEM. 22ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstr. 1, Denderleeuw om 11.30u. Inl.: 
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97. 

MAANDAG 6 APRIL 
EKEREN. Paasbrunch in Zaal De Gees-
ten, Waterstr. om 11u. Org.: Vlaams Be-
lang Ekeren. Inl.: Secretariaat regio Ant-
werpen, 0477 70  51 23. 

ZATERDAG 11 APRIL 
ENAME. Eetfestijn met Barbara Pas 
in Zaal Black Horse, Abdijstr. 79, Ou-
denaarde om 18u. Inl.: Michèle Rédelé, 
0495 49 27 82. 

ZONDAG 19 APRIL 
OPOETEREN. Brunch + wandel- en 
fietstocht met Gerolf Annemans in 
Ontmoetingscentrum De Riet, School-
str. 20, Maaseik om 08.30u. Inl.: Leo 
Pieters, 0494 39 60 32. 
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek met 
Tom Van Grieken in Zaal Laerhof, Kam-
pelaarstr. 28 om 10u. Inl.: Marleen Fan-
nes, 0496 55 73 36. 
LIER. Paasbrunch met gastoptreden 
De Torfkes in Sporthal Lier, Eeuwfeest-
laan 183 om 11u. Inl.: Walter Mariën, 03 
488 20 73 (na 17u). 
BRAKEL. 17de Vlaams eetfestijn in Zaal 
De Vierklaver, Groenstr. 1 om 11.30u. 
Inl.: Veronique Lenvain, 0478 79 68 85. 
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