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‘Mare nostruM’
Eerst een woord van waardering voor Barba-
ra. Tot vorige maand hoofdredacteur van dit 
blad èn fractieleider in de Kamer èn partij-
bestuurslid èn lokaal actief in het Waasland. 
Voorts en bovenal ook echtgenote en moeder 
van twee jonge kinderen. Begrijpelijk dat zij 
mij vroeg een taak van haar over te nemen. 
Gaarne, Barbara.

De voorpagina dan: wat ooit door de Ro-
meinen de mare nostrum werd genoemd, is 
minder en minder onze zee. De Middellandse 
Zee wordt meer en meer de invalsweg voor 
de honderdduizenden Afrikanen en Aziaten 
die jaarlijks illegaal Europa willen binnen-
dringen. Als wij niet ingrijpen, explodeert die 
toevloed van politieke vluchtelingen, econo-
mische vluchtelingen, AIDS-vluchtelingen 
en straks ook nog milieu- en klimaatvluch-
telingen tot een heuse zondvloed. Waarbij 
de immigranten door hun miljoenental onze 
beschaving dreigen weg te vegen.

Gek toch dat het door de linksen zo gekoes-
terde ‘voorzorgsprincipe’ plots niet meer 
geldt als het over immigratie gaat. Volgens 
de linksen mag men nul-komma-nul risico 
lopen inzake milieu, klimaat enzovoort… 
maar inzake de massale verplaatsing van be-
volkingsgroepen speelt hun zeer strikte regel 
niet.  

Is hun haat tegen de Europese beschaving 
dan echt zo groot?

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Colofon
april 2015 • Jaargang 12 • nr. 4
Redactie:
Filip De Man, Dirk De Smedt, Klaas 
Slootmans, Peter Lemmens,  
Wim Van Osselaer
Foto’s en illustraties:
Jan Meulepas, Chris Luyckx, Fré

Opmaak: Hans Verreyt
Abonnement 1 jaar: € 9
Bank: BE21 3200 8088 1603  
Bic: BBRUBEBB
Vlaams Belang Nationaal
Redactiesecretariaat: 
Tel.: 02/219.60.09 • Fax: 02/209.23.19
vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org



3

Afgelopen maand deed een onderzoek van het Minderhedenforum 
heel wat stof opwaaien. Twee op drie dienstenchequebedrijven zou-
den - o wee - ingaan op de vraag van klanten om een Nederlandstalige 
poetshulp te sturen. Voor eb in vloed was veranderd stond heel de 
politiek-correcte meute op zijn kop. Dat achteraf bleek dat de cijfers 
zwaar gemanipuleerd waren, kon de verontwaardigingspret niet be-
derven.  

Dat Vlaanderen zowat het meest racistische plekje is op deze aardkloot, 
bleek volgens de voorzitter van het Minderhedenforum, Wouter van Bel-
lingen, intussen geen onderzoekshypothese meer, maar een vaststelling. 
Dat die laatste Marc Coucke gevaarlijker vindt dan het moslimterrorisme 
zegt genoeg over de geloofwaardigheid van de man en diens overgesubsi-
dieerde instelling.  

DDR

Volgens Van Bellingen is er dingend nood aan praktijktests of ‘mystery 
calls’. Kortweg betekent dit dat ambtenaren anonieme telefoontjes moe-
ten plegen naar dienstenchequebedrijven om te testen of zij ingaan op de 
vraag om een poetshulp te krijgen van deze of gene origine. Wie betrapt 
wordt, krijgt het etiket ‘racist’ opgeplakt en wordt gesanctioneerd. Zelfs 
Orwell kon dit niet voorspellen. De DDR herleeft.

Wie bij zoveel onzin dacht dat Van Bellingen weggehoond zou worden 
door politiek Vlaanderen, had het mis. In Van Bellingens kielzog was het 
meteen drummen. Bart Somers (Open VLD) brieste in een argumenta-
tieloos betoog dat er dringend nood was aan discriminatiespionnen. Na 
enige aarzeling volgde ook bevoegd N-VA-minister Muyters, die de inzet 
van dergelijke spionnen intussen laat onderzoeken. 

U begrijpt het goed: degenen die op hun achterste poten staan wanneer 
‘Belgische’ IS-strijders te hard worden aangepakt bij hun terugkeer, plei-
ten vandaag voor een keiharde aanpak van mensen die zelf hun poetshulp 
kiezen. Welkom in Absurdistan. 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“ZELFS ORWELL 
KON DIT NIET 

VOORSPELLEN. DE 
DDR HERLEEFT.”

De poetshulpsaga
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STILTE

Het is ooit anders geweest, maar 
sinds de verkiezingen van mei 
vorig jaar wordt over de beruchte 
transfers van Vlaanderen naar Wal-
lonië met geen woord meer gerept. 
Dat is opvallend, zeker gezien de 
heersende economische crisis en 
de daarmee gepaard gaande bespa-
ringen en verkapte belastingver-
hogingen. Reden genoeg voor 
Vlaams Belang-woordvoer-
der Barbara Pas om in de 
Kamer aan bevoegd mi-
nister Van Overtveldt 
(N-VA) te vragen de 
actuele geldstromen in 
kaart te brengen én af 
te bouwen. 

Maar dat zal nog niet 
voor morgen zijn, als 
het van Van Overtveldt 
afhangt tenminste. Voor 
een objectieve overheids-
studie leek hij namelijk niet 
bepaald warm te lopen en op de 
vraag of hij het ermee eens was 
dat de transfers moeten worden 
afgebouwd, bleef het wel heel 
erg stil. Het enige wat we moch-
ten vernemen, is dat deze rege-
ring uitvoering geeft aan de zesde 
staatshervorming, waardoor “de 
intergewestelijke transferstromen 
zullen afnemen”. Voor alle duide-
lijkheid: het gaat hier over dezelfde 
zesde staatshervorming die in juli 
2013 door N-VA-voorzitter Bart 
De Wever nog “een duur 11 juli-
cadeau voor Vlaanderen” werd ge-
noemd. Letterlijk luidde het toen: 
“Daardoor loopt de factuur voor de 
Vlamingen dus nog maar eens op. 
Alsof de transfers van Vlaanderen 
naar Wallonië nog niet groot genoeg 
zijn.” Het kan verkeren.

NUL

Naar aanleiding van de herden-
king van de honderdste verjaardag 
van de Eerste Wereldoorlog pleitte 
het Vlaams Belang er eerder reeds 
voor om in tentoonstellingen, vor-

mingsprogramma’s en manifesta-
ties ook aandacht te besteden aan 
de schrijnende achterstelling van 
de Vlaamse frontsoldaten en de 
daaruit ontstane ‘Frontbeweging’. 
Een voorstel ter zake werd in 2013 
door de toenmalige regeringspar-
tijen weggestemd, met als resultaat 
dat een belangrijk aspect van de 
IJzertragedie tot op heden onder-
belicht blijft. Aangezien de samen-

stelling van de regering ondertus-
sen veranderd is, vroeg Vlaams 
Belang-kamerlid Jan Penris aan 
minister van Defensie Steven Van-
deput (N-VA) welke initiatieven 
ondertussen genomen werden om 
een en ander recht te zetten en niet 
langer voorbij te gaan aan dit es-
sentiële onderdeel van de geschie-
denis. Antwoord: een rond cijfer.

55

Zoals bekend overplak-
ken heel wat Vlaams-
nationalisten de ‘B’ op 
hun officiële nummer-
plaat met een ‘VL’. Wie 
op dit ‘misdrijf ’ wordt 
betrapt – zoals onlangs 

nog Vlaams Belang-frac-
tieleider Chris Janssens 

overkwam – krijgt hiervoor 
een boete van 55 euro aange-

rekend. Voorlopig althans, want 
ondertussen raakte bekend dat bij 

minister van Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon een koninklijk besluit 

voorligt waardoor de boete voor het 
aanbrengen van een VL-zelfklever 
op de nummerplaat… verdubbeld 
(!) zou worden. Jambon (N-VA) 
liet inmiddels wel weten dat dit een 
initiatief van de vorige regering was 
en dat, als het van hem afhangt, dit 
beter geen doorgang vindt. Dat is 
een stap in de goede richting, maar 
zou het voor een Vlaams-nationalist 
niet nóg beter zijn om die boete van 
55 euro voor dit ‘misdrijf ’ helemaal 
af te schaffen?

ACTUA KORT
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DE PRIJS VAN DE 
VRIJE MENINGS- 
UITING 

Wie dacht dat met Bart De Wever 
aan het Antwerpse roer islamkri-
tische stemmen meer bewegings-
ruimte zouden krijgen in ‘t stad, 
komt van een kale reis thuis. Zo 
kregen niet minder dan 227 deel-
nemers aan de Pegida-manifestatie 
een fikse GAS-boete in de bus.

De Wever argumenteerde dat  de 
betogers wetens en willens het be-
togingsverbod negeerde en aldus 
een boete verdienen. In een persbe-
richt liet BDW weten de betoging 
te hebben verboden omwille van 
het verhoogde dreigingsniveau. 
Enigszins vreemd, want een maand 
eerder betoogde Abou Jahjah met 
honderden allochtonen en uiterst 

linksen in zijn zog door de Ant-
werpse straten met eenzelfde drei-
gingsniveau.  “De Wever werkt 
met twee maten en twee gewichten. 
Terwijl islamextremisten als Jahjah 
vrij spel krijgen, worden islamcritici 
gemuilkorfd”, reageerde Antwerps 
fractievoorzitter Filip Dewinter.

Dat bovendien een aantal media-
kanalen het nodig vonden om de 

Pegida-betoging het kleine broertje 
te noemen van de Duitse Pegida-
beweging omdat er geen duizenden 
aanwezigen waren, zou weleens 
als een boemerang terug kunnen 
komen. Zo kwamen bij de eerste 
maandagmanifestaties van Pegida 
in Duitsland hooguit 250 mensen 
opdagen. Een aantal weken later 
waren er dat 18.000.

MONSTERCOALITIE 
TEGEN  
DARMKANKER

Darmkanker maakt dagelijks vijf 
slachtoffers in Vlaanderen. Alle 
Vlaamse partijvoorzitters zijn het 
erover eens dat het vroegtijdig op-
sporen van de ziekte van levensbe-
lang is. 

Samen met de andere zes partij-
voorzitters trad Vlaams Belang-
voorzitter Tom Van Grieken 
daarom toe tot de monstercoalitie 
tegen darmkanker. Een initiatief 
van dr. Luc Colemont die met deze 
campagne de Vlamingen bewust 
wil maken van het probleem en 
hen wil aanzetten op tijd de diag-
nose te stellen door deel te nemen 
aan het bevolkingsonderzoek.  

Wil je de campagne steunen? Post 
dan jouw stemfoto op je sociaal 
mediaprofiel en steun de #mon-
stercoalitie tegen darmkanker. 
Want hoe meer aandacht de test 
krijgt, hoe meer mensenlevens 
kunnen worden gered. 

Meer info: 
www.stopdarmkanker.be

VERKEERD SPOOR

Terwijl de pret in Laken niet op 
kan, krijgt de gemiddelde Vlaming 
op de meest uiteenlopende manie-
ren de rekening gepresenteerd. Een 
voorlopig laatste voorbeeld in de rij 
is de aankondiging van de regering 
dat de trein tijdens de spitsuren – 
kwestie van zoveel mogelijk pende-
laars in de vreugde te laten delen 
– duurder zal worden. Het argu-
ment dat de Belgische treintarie-
ven vergeleken met andere landen 
relatief laag zijn, houdt natuurlijk 
geen steek. Dat geldt immers ook 
voor de kwaliteit van de dienstver-
lening. In een reactie stelde Vlaams 
Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken dat de regeringsplannen neer-
komen op een politiek van ‘meer 
betalen voor minder kwaliteit’.  
Een verkeerd spoor. 
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Jacht op ‘discriminerende’  
dienstenchequebedrijven is open
Uit een anonieme rondvraag 
van het (door de Vlaamse rege-
ring gul betoelaagde) Minderhe-
denforum bij 251 bedrijven die 
met dienstencheques werken, 
zou blijken dat twee op de drie 
dienstenchequebedrijven gevolg 
geven aan een vraag van klanten 
om geen ‘allochtone poetsvrouw’ 
te sturen.  “Racisme” volgens het 
Minderhedenforum. Het Forum 
pleitte vervolgens voor over-
heidscontroles waarbij anonieme 
racismespionnen discriminatie 
dienen op te sporen. Big Brother 
zoals u het nooit eerder zag.

Na publicatie van 
de resultaten van 
de rondvraag in de 
kranten toonden drie 
partijen (SP.a, Groen 
en Open VLD) zich 
meteen voorstander 
van de organisatie van 
zogenaamde ‘praktijk-
tests’ door de Vlaamse 
overheid . Praktijktests 
komen erop neer dat via 
anonieme telefoontjes 
(‘mystery calls’) gecon-
troleerd zou worden of de 
firma’s inderdaad bereid zijn 
om in te gaan op een dergelijke 
vraag van hun cliënteel. CD&V 
en N-VA stonden aanvankelijk 
wat weigerachtig tegenover een 
dergelijk voorstel en stelden dat 
de sector terzake eerder aan ‘zelf-
regulering’ moest doen, maar ver-
anderden als volleerde windhanen 
enkele dagen later van standpunt. 
In het Vlaams parlement kondigde 
minister Philippe Muyters (N-VA) 
uiteindelijk aan dat “we krachtda-
dig moeten optreden tegen discrimi-
natie” en dat hij zou laten onder-
zoeken of praktijktests juridisch 
mogelijk zijn. 

SPIONNEN

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van 
Grieken reageerde scherp: “Par-
tijen, die in andere gevallen steeds 
voorstander zijn van meer preventie 
en meer sensibilisatie, zelfs als het 
gaat over de aanpak van de meest 
barbaarse moslimterroristen, roepen 
nu plots in koor om anonieme con-
troles. Ze willen een soort van spion-
nen of Stasi, die moeten nagaan of 
een bepaald bedrijf toch maar niet 
zou discrimineren. Een bedrijfslei-

der die gewoon de voorkeur van 

een klant voor een be-
paalde schoonmaakhulp 
inwilligt, die moet keihard worden 
aangepakt, maar haatpredikers die 
de wapens willen opnemen tegen ons, 
het Westen, die moeten een brochure 
krijgen. Ik vind het allemaal te gek 
voor woorden. Ik heb wél alle begrip 
voor oude dametjes die een poetshulp 
van hier prefereren, kwestie van ook 
eens een babbel te kunnen slaan of 
samen een koffie te drinken.”

“Noem me ouderwets”, zei Tom Van 
Grieken, “maar thuis hadden we 
een bescheiden winkel, en daar gold 
de regel dat de klant koning is. Een 
bedrijf dat ingaat op de wens van de 
klant, wat de beweegreden ook moge 

zijn, doet gewoon zijn job. Als een 
klant een appel wil en geen peer, 
moet dat bedrijf dan zijn klant ver-
plicht een peer aanbieden? Dat zou 
absurd zijn, en dat geldt eens te meer 
als het een poetshulp betreft, want in 
onze ogen moet een Vlaming gewoon 
baas blijven in zijn eigen huis.” 

BEDENKELIJKE PRIORI-
TEITEN

Ondanks het feit dat de Vlaamse 
regering momenteel niet weinig 
andere katten te geselen heeft – ge-
tuige daarvan de vrijwel dagelijkse 

ruzies tussen de coalitie-
partners –  vond nauwe-
lijks twee weken na het 
begin van de heisa al een 
eerste overleg plaats over 

de aanpak van de ‘discri-
minatie’ bij de diensten-
chequebedrijven. Van 
prioriteiten gesproken! 
Muyters overlegde met 
onder meer het Min-
derhedenforum, sector-
federatie Federgon en de 

Vereniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten (VVSG). 
Ook het kabinet van federaal 

minister Kris Peeters was aanwezig. 
Het overleg moet volgens een pers-
bericht dat achteraf werd verspreid 
uitmonden in een “breed gedragen 
actieplan dat discriminatie in de 
sector moet tegengaan”.  Tom Van 
Grieken kondigde inmiddels aan 
dat het Vlaams Belang de regering 
hierover in het parlement opnieuw 
op de rooster zal leggen, omdat het 
in een democratisch land  eenvou-
digweg niet hoort dat de overheid 
zich gaat moeien met de keuzes die 
burgers in hun privésfeer maken. 

Wim Van Osselaer 
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Bouw: 1 op 2 is buitenlander

Door oneerlijke concurrentie 
gingen de voorbije jaren duizen-
den Vlaamse jobs verloren. Het 
einde is nog niet in zicht. 

Eerder raakte bekend dat de acti-
viteit in de transportsector in vijf 
jaar tijd met bijna de helft ver-
minderde en zowat tien procent 
van de ondernemingen verdween, 
samen goed voor een verlies van 
5.000 banen. Deze ontwikke-
ling is in belangrijke mate terug 
te voeren op het feit dat de eigen 
tewerkstelling in toenemende mate 
wordt vervangen door goedkopere 
arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-
Europa. Het fenomeen is bekend 
en manifesteert zich ondertussen 

ook in andere sectoren, waaronder 
de bouw. De cijfers spreken voor 
zich: in nauwelijks acht jaar tijd 
verviervoudigde het aantal buiten-
landse bouwvakkers tot welgeteld 
101.172, terwijl de sector goed is 
voor 200.000 werknemers.

SOCIALE DUMPING

Volgens de zogenaamde detache-
ringsrichtlijn uit 1996 mogen 
werknemers uit heel de EU in dit 
land tijdelijk werken, op voorwaar-
de dat het gebeurt volgens dezelfde 
arbeidsvoorwaarden (minimum-
loon, arbeidsduur,…) als de CAO 
hier voorschrijft. In de praktijk 
tiert het misbruik echter welig. Het 

gevolg is dat Vlaamse werknemers 
uit de markt worden geconcurreerd 
of zich gedwongen zien hun lonen 
naar beneden bij te stellen. Sociale 
dumping dus, waardoor elke dag 
opnieuw kmo’s failliet en Vlaamse 
arbeidsplaatsen verloren gaan.

Ook wanneer de inspectiedien-
sten meer mogelijkheden zouden 
krijgen om fraude op te sporen, is 
het probleem niet van de baan. De 
detacheringsrichtlijn van de EU 
werkt immers ook zonder fraude 
sociale dumping in de hand. Zelfs 
als de buitenlandse arbeidskrach-
ten zouden betaald worden volgens 
de wettelijke bepalingen hebben zij 
door hun lagere sociale zekerheids-
bijdragen immers nog altijd een 
niet te onderschatten concurrentie-
voordeel op hun Vlaamse collega’s. 
Hoe noodzakelijk bijkomende en 
afdoende middelen in de strijd te-
gen sociale fraude ook zijn, om het 
probleem van de sociale dumping 
fundamenteel aan te pakken, is 
meer nodig. 

DOGMA

De EU-detacheringsrichtlijn die 
dateert uit de periode dat de EU 
nog 15 lidstaten telde, is totaal 
niet berekend op de huidige situ-
atie met 28 – in sociaaleconomisch 
opzicht compleet verschillende – 
lidstaten en moet dan ook funda-
menteel worden herzien. 

Daarnaast wordt het stilaan tijd het 
grote dogma van het ongelimiteerd 
vrij verkeer van personen in vraag 
te stellen. Het absorptievermogen 
van een land is immers niet on-
begrensd. Elk land moet het recht 
hebben zijn arbeidsmarkt en socia-
le zekerheid te beschermen, en zélf 
kunnen bepalen wie onder welke 
voorwaarden binnenkomt. 

Dirk De Smedt

In nauwelijks acht jaar tijd verviervoudigde het 
aantal buitenlandse bouwvakkers.
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U-bochten rond Uplace
Op amper een paar kilometer 
van elkaar drie megawinkelcen-
tra bouwen, daar nog een nieuw 
nationaal voetbalstadion bijpo-
ten en dat alles langs de Brus-
selse Ring die nu al zowat dag 
en nacht eivol zit: dat staat er te 
gebeuren wanneer we de Vlaamse 
en Brusselse regering laten doen.

Zeker in het dossier van Uplace, 
het complex dat enkele project-
ontwikkelaars vlak naast de Ring 
in Vilvoorde door de strot van de 
buurt willen rammen, hebben de 
Vlaamse meerderheidspartijen - 
met de N-VA op kop - al heel wat 
U-bochten genomen. Zo nemen 
de Vlaamse N-VA-ministers op 
zeer fanatieke wijze de verdediging 
van Uplace op in het Vlaams Par-
lement, terwijl diezelfde N-VA op 
lokaal vlak doet alsof het stevig op-
positie voert tegen het project. De 
Verandering van Gedacht deel zo-
veel. Of zoals VB-fractievoorzitter 
in het Vlaams Parlement Chris 

Janssens het verwoordde:  “Ze spre-
ken met een gespleten tong. Je kan 
immers niet op het ene niveau voor 
en op het andere niveau tegen zijn. 
Geen zinnig mens kan begrip hebben 
voor een dergelijk schizofrene hou-
ding. Stoer doen in de Dorpsstraat, 
maar gedwee het hoofd buigen voor 
de partijdiscipline in de Wetstraat. 
In de olympische discipline schaduw-
boksen zouden ze ongetwijfeld goud, 
zilver en brons halen.”  Dat de vo-
rige COO van Uplace intussen 
Vlaams parlementslid voor N-VA 
is geworden, zal daar uiteraard niet 
geheel vreemd aan zijn.

CHEERLEADER SOMERS

Qua het betere bochtenwerk 
moet de N-VA in deze weinig of 
niet onderdoen voor Open VLD. 
Een Leuvense Open VLD’er: “We 
zijn resoluut tegen deze kunstma-
tige vorm van winkelaanbod die 
de natuurlijke ontwikkeling van 

handelskernen in centrumsteden zo-
als Leuven, Mechelen en Vilvoorde 
aantast.” En Open VLD’er Bart 
Somers verklaart nu: “Natuurlijk 
ben ik niet blij met extra concurren-
tie vlakbij. Waarom moeten wíj ons 
als enigen gedragen als de cheerlea-
ders van Uplace?” Juist… ware het 
niet dat dezelfde Bart Somers zich 
tot voor kort inderdaad gedroeg als 
de cheerleader van Uplace en de 
Open VLD in de persoon van ge-
wezen minister Patricia Ceysens dé 
pleitbezorgers bij uitstek was voor 
Uplace.

Het Vlaams Belang is de enige par-
tij die in dit dossier op alle bestuurs-
niveaus een consequente houding 
heeft aangenomen. Wij hebben 
van in het begin duidelijk gesteld 
dat Uplace, zeker op de voorziene 
locatie, te verwerpen valt. Uplace 
zal trouwens niet alleen leiden tot 
extra verkeerschaos en bijhorende 
vervuiling op en rond de Ring, 
maar ook tot de definitieve dood-
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Alleen al in de kleinhandel vreest  
men een verlies van 6.961 jobs.   
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steek voor heel wat middenstan-
ders uit de zeer ruime omgeving, 
én tot een verdere verfransing van 
de Vlaamse Rand. Maar goed: 
werkgelegenheid en het Vlaamse 
karakter van Vlaams-Brabant zijn 
helaas nooit prioriteiten geweest 
voor de Vlaamse regering.

JOBS

Volgens diezelfde regering zou 
Uplace maar liefst 3.000 jobs op-
leveren. Meer dan  1.300 van die 
banen zouden aan de nieuwe kan-
toren op de site verbonden zijn. 
Of Uplace de kantoren ooit opge-
vuld krijgt is echter nog maar de 
vraag. Zowel in Brussel als rond de 
luchthaven staat dik 30% van de 
kantoren gewoon leeg. In het win-
kelgedeelte verwacht Uplace 770 
werknemers, waarbij het maar de 
vraag is of die banen niet ten koste 
zullen gaan van bestaande jobs bij 
winkels in de steden. Volgens Up-
lace en N-VA’er Matthias Diepen-
daele niet, volgens UNIZO die er 
wél een ernstige studie aan hebben 
gewijd wel. Aan de hand van het 
onderzoek naar de impact van het 
Waasland Shopping Center heeft 
Unizo geprobeerd een schatting te 
maken van wat Uplace aan jobver-
lies zal opleveren. Hun prognose is 
zeer duidelijk. Alleen al in de klein-
handel vreest de zelfstandigenorga-
nisatie een verlies van 6.961 jobs. 
Kortom: Uplace zal veel meer ba-
nen kosten dan dat het zal opbren-
gen.  

BELANGENVERMENGING

Om te bewijzen dat Uplace ab-
soluut geen extra overlast voor de 
mobiliteit in de buurt zou mee-
brengen, bestelde de Vlaamse over-
heid dan maar een studie die moest 
bewijzen wat de Vlaamse regering 
wou dat ze zou bewijzen. De stu-
die toont namelijk aan dat er quasi 
geen bijkomende mobiliteitsingre-

pen nodig zijn om het verkeer van 
en naar Uplace te verwerken. Be-
denkelijk ‘detail’ echter: de studie 
werd uitgevoerd door een studie-
bureau dat eerder ook partner was 
van… Uplace. Sterk staaltje be-
langenvermenging tussen Uplace, 
N-VA en het studiebureau dus.

Uit een wél onafhankelijk onder-
zoek van de Universiteit Gent blijkt 
dan weer dat er wel degelijk nood 
is aan bijkomende infrastructuur. 
Want volgens die onderzoekers zou 
85% van de Uplace-klanten met 
de auto komen. Maar bij die extra 
infrastructuur knelt het schoentje. 
De voorstanders van het mega-
complex wijzen op de ontsluiting 
van de site via een halte van het 
nog te vormen Brabantnet (tram) 
en een nog te bouwen GEN-stati-
on (trein) – maar zeker dat laatste 
valt te betwijfelen gezien de huidi-
ge besparingen bij de NMBS. Ook 
een tramhalte is twijfelachtig aan-
gezien Vilvoorde zich verzet tegen 
het voorgestelde tramtracé. Daar-
bij zou de ondertunneling van het 
station van Vilvoorde uitkomen in 
overstromingsgebied en is die dus 
enkel mogelijk mits hoge tunnel-
monden en met de wetenschap dat 
de sporen regelmatig onder water 
zullen komen te staan.

Het is trouwens opmerkelijk dat 
de N-VA op Vlaams niveau vóór 
Uplace is maar op Brussels niveau 
tégen dat andere shoppingcenter 
amper een paar kilometer ver-
der: Docks Bruxsel. En waarom is 
N-VA gekant tegen Docks? Juist: 
omwille van … mobiliteitsproble-
men! Om opnieuw Chris Janssens 
te citeren: “Enerzijds, anderzijds, 
is dat niet wat een tjeef tot een tjeef 
maakt?”

AKKOORDJE MET DE PS?

Op Vlaams niveau is er dan weer 
geen enkel protest te horen tegen 

de megalomane Brusselse plan-
nen: noch tegen Docks aan de Van 
Praetbrug in Brussel, noch tegen 
Neo (het megacomplex dat op de 
Heizelsite moet verrijzen, nog geen 
kilometer  van het Docks-complex 
verwijderd), noch tegen de bouw 
van een nieuw voetbalstadion op 
Parking C (Vlaams grondgebied 
want gelegen in Grimbergen). 
Nochtans projecten die stuk voor 
stuk hun weerslag zullen hebben 
op de leefbaarheid van de Vlaamse 
Rand. Een toeval dat de Vlaamse 
meerderheidspartijen zich opval-
lend koest houden in deze dos-
siers? Zeker niet. Net zoals het geen 
toeval is dat de Brusselse Regering 
- anders de eerste om zich te be-
klagen over de verkeersoverlast van 
de Brusselse Ring - nu Uplace geen 
strobreed in de weg legt. Met ons 
slecht karakter zouden we nog dur-
ven gaan denken dat de Vlaamse 
N-VA-regering en de Brusselse PS-
regering een stilzwijgend akkoord 
hebben afgesloten om elkaars plan-
nen niet te dwarsbomen. 

Kortom, Uplace en de andere me-
gaprojecten langsheen de Ring zijn 
stuk voor stuk een ramp voor het 
landelijke, groene en Vlaamse ka-
rakter van de Rand, voor de mobi-
liteit en de leefbaarheid in de regio, 
voor de middenstand in de ruime 
omgeving en voor de werkgelegen-
heid in Vlaanderen. Het Uplace-
dossier heeft dan ook absoluut géén 
draagvlak, en heeft - op de project-
ontwikkelaar na - géén winnaars. 
Er is geen goede kant aan. Het 
Vlaams Belang blijft als Vlaams-
nationale en sociale volkspartij dan 
ook liever inzetten op de leefbaar-
heid, bereikbaarheid en veiligheid 
in de bestaande handelskernen in 
onze steden en gemeenten.

Stijn Hiers
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Taalwetgeving: een vodje papier?

“Voor mij is de grondwet geen 
vodje papier.” Met die gevleu-
gelde woorden stoof premier wij-
len Leo Tindemans ooit van de 
tribune om het ontslag van zijn 
regering aan te bieden. Ook de 
taalwetten in dit land – en voor-
namelijk in Brussel - zijn in prin-
cipe geen vodje papier. Maar zo 
goed als niemand die wakker ligt 
van de niet-naleving ervan. Ook 
de N-VA niet.

In het kader van de uitvoering van 
de zesde staatshervorming heeft 
het College van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie 
eind vorig jaar alle Brusselse Frans-
talige instellingen die actief zijn op 
het domein van welzijn en gezond-
heid  een brief gestuurd met de 
vraag of zij de overstap wensten te 
maken naar de GGC. Maar liefst 
50 van de 61 instellingen gingen in 
op deze ronselpraktijk. Maar over-
stappen van de eentalig Franstalige 
COCOF naar de tweetalige GGC 
houdt natuurlijk ook in dat die in-
stellingen effectief tweetalig dienen 
te zijn. En daar wringt in Brussel 
meer dan eens het schoentje. Men 
hoeft dan ook geen helderziende 
te zijn om te weten dat hulpbe-
hoevende Vlamingen in Brussel er 
niet in hun eigen taal terecht zullen 
kunnen.

FRANSTALIGE FEDERALE 
LOYAUTEIT

Barbara Pas interpelleerde hierover 
dan ook in de Kamer minister Jan 
Jambon (N-VA), die bevoegd is 
voor de taalwetgeving in Brussel. 
Het antwoord van de minister was 
ontgoochelend op alle vlakken. 
Jambon liet weten dat de instel-
lingen van de GGC inderdaad 
tweetalig dienen te zijn en dat hij 
daarbij rekent op de goodwill van 
deze tot voor kort Franstalige in-
stellingen; en dat hij zeker de fe-
derale loyauteit van de Franstaligen 
niet in twijfel wil trekken. Jambon 
stelde dan ook dat hij alvast geen 
enkel initiatief zal nemen om de 
naleving van de taalwetgeving in 
dit dossier af te dwingen. Rekenen 
op een constructieve houding van 
de francofonie in Brussel om de 
taalwet na te leven: hoe naïef kan 
een mens zijn? Belgisch minister 
Jambon heeft tegenwoordig ver-
domd weinig meer van gewezen 
Vlaams beweger Jambon.

TAALWETGEVING IS  
GEVAARLIJK

In zijn jacht naar een nieuw man-
daat als voorzitter van het frans-
dolle FDF heeft ook Vlamingen-
hater Maingain weer van zich laten 
horen. Als burgemeester van Sint-
Lambrechts-Woluwe vond hij er 
niet beter op dan het tweetalige ge-
meentelijke infoblad plots ééntalig 
Frans te maken, en er een verkorte 
samenvatting van te laten verstu-
ren naar de Nederlandstaligen in 
de gemeente. Opnieuw een grove 
schending van de taalwetgeving. 
Met dus opnieuw een interpellatie 
van Barbara Pas tot gevolg, en op-
nieuw een zeer ontluisterend ant-
woord van Jambon. De minister 
erkende weliswaar dat de taalwet-
geving hier flagrant met de voeten 
wordt getreden, maar liet in één 
adem ook weten dat hij als minis-
ter van Binnenlandse Zaken niét 
ging optreden. 

Beide dossiers – de tweetalige in-
stellingen en het gemeenteblad 
van Woluwe – werden door onze 
Brusselse fractievoorzitter Domi-
niek Lootens ook op de agenda 
van het hoofdstedelijk parlement 
gezet. En daar bleek direct hoe het 
juist zat met die francofone fede-
rale loyauteit waar Jambon zo van 
houdt.  Het Uitgebreid Bureau 
van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement besliste namelijk dat 
er over de taalwetgeving niet mag 
worden geïnterpelleerd, want – zo 
liet de Brusselse minister-president 
Charles Picqué weten – interpel-
leren over de taalwetgeving is… 
gevaarlijk!

Stijn Hiers

Werd u zelf ook geconfronteerd met overtredingen van de taal-
wet? Dien zeker een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taal-

toezicht. Indien U hierbij hulp wenst, mag U steeds onze Brusselse 
fractie contacteren: stijn.hiers@vlaamsbelang.org
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Als burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe vond Olivier 
Maingain er niet beter op dan het tweetalige gemeentelijke 
infoblad plots ééntalig Frans te maken.
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Steeds meer Vlaams geld  
voor moskeeën
In antwoord op een parlementai-
re vraag van Chris Janssens, onze 
fractievoorzitter in het Vlaams 
Parlement, deelde minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth 
Homans (N-VA) de bedragen 
mee die de door de Vlaamse rege-
ring  erkende moskeeën in 2014 
aan subsidies ontvingen.  

Het decreet betreffende de mate-
riële organisatie en werking van 
de erkende erediensten (2004) 
verplicht de Vlaamse provincie-
besturen de werkingstekorten van 
erkende moskeeën bij te passen. 
Uit het antwoord van de minister 
blijkt dat in 2014 24 er-
kende moskeeën samen in 
totaal 898.528 euro subsi-
die ontvingen. 

Tegenover 2013 steeg het 
totale subsidiebedrag dat 
in Vlaanderen aan mos-
keeën werd toegekend 
met meer dan een derde 
(35%). Het bedrag van de 
moskeesubsidies blijkt jaar 
na jaar fors te stijgen. In 
2012 bedroeg dit 575.312 
euro, in 2013 666.628 euro en in 
2014 dus al bijna 900.000 euro. 
De bedragen die de erkende mos-
keeën ontvangen, zijn niet min. De 
Turkse moskee Hicret Camii van 
Sint-Niklaas spant de kroon met 
een subsidie van 74.148 euro. Maar 
ook Tevhid Camii (Gent), Yunus 
Emre (Genk), Al Ihsaan (Leuven) 
en Mevlana Camii (Genk) hebben 
met ontvangen bedragen van res-
pectievelijk 57.186 euro, 56.232 
euro, 55.004 euro en 52.360 euro 
absoluut niet te klagen over kren-
terigheid van de Vlaamse overheid. 
Zeker niet in tijden waarin de rege-
ring allerlei verkapte belastingver-
hogingen doorvoert in een poging 
de rekening te doen kloppen. 

RADICAAL-ISLAMITISCH

Opvallend is dat het leeuwendeel 
van de subsidies (60% van het to-
taal) terecht komt bij moskeeën 
die geleid worden door de zoge-
naamde ‘Diyanet’, het Turkse mi-
nisterie van Religieuze Zaken. De 
Diyanet beschikt in gans Europa 
over een indrukwekkend netwerk 
van moskeeën die eigendom zijn 
van de Turkse staat. Het gezag over 
deze Diyanet-moskeeën berust bij 
de Turkse overheid die er tevens de 
imams aanstelt. Deze mogen ove-
rigens van diezelfde Turkse over-
heid maar tijdelijk op post blijven 

teneinde integratie in de gastsa-
menleving te vermijden! Dat de 
meeste gesubsidieerde moskeeën in 
Vlaanderen eigenlijk Turkse staats-
moskeeën zijn, maakt duidelijk dat 
de theorie van de Vlaamse over-
heid om via subsidies een soort van 
‘Vlaamse’ of ‘Europese’ islam te be-
werkstelligen, kant noch wal raakt. 
Drie andere gesubsidieerde mos-
keeën behoren overigens tot de  
– eveneens Turkse  – radicaal-isla-
mitische organisatie Milli Görüs. 
Terwijl de Vlaamse regering be-
weert de radicalisering te bestrij-
den, subsidieert zij anderzijds via 
moskeesubsidies het radicaal-is-
lamitisch gedachtegoed. Begrijpe 
wie kan. 

NÓG MEER SUBSIDIES

Opvallend is dat de N-VA in het 
Vlaams Parlement in het kader 
van de strijd tegen ‘radicalisering’ 
recent pleitte voor de erkenning 
en subsidiëring van nog veel meer 
moskeeën. En dat in een peri-
ode waarin duidelijk werd dat de 
Vlaamse regering door de afschaf-
fing van subsidies voor rusthuis-
verbouwingen ervoor zorgt dat 
onmondige bejaarden binnenkort 
heel wat meer zullen mogen beta-
len voor een rusthuisverblijf! 

Niet gehinderd door een teveel 
aan kennis van wat er juist 
wordt verkondigd, wil de 
partij door de moskeeën 
nóg meer te ondersteu-
nen de invloed ervan op 
de moslimjongeren ver-
sterken. Volgens N-VA en 
de andere partijen die de 
diversiteit prediken, zijn 
moskeeën per definitie ‘ge-
matigd’ en zouden zij een 
tegenwicht kunnen bieden 
aan het internetjihadisme. 

Het Vlaams Belang kant zich als 
enige politieke partij tegen de fi-
nanciering van moskeeën met be-
lastinggeld. Alle moskeeën propa-
geren immers de islam, waarvan 
de voorschriften op meer dan één 
punt haaks staan op de fundamen-
tele principes van onze Europese 
vrije samenleving. Dit wordt overal 
waar de islam het voor het zeggen 
heeft overigens dagelijks bewezen. 
Hoe meer de islam ergens geldt als 
een bron van wetgeving en bestuur, 
hoe slechter het er gesteld is met de 
vrijheid en de mensenrechten. 

Wim Van Osselaer

In 2014 bedroegen de moskeesubsidies  
al bijna 900.000 euro. 
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Een royale omkadering
Het koningshuis krijgt van het 
ministerie van Defensie een aan-
tal militairen ter beschikking. 
Met het aantreden van Filip als 
koning werd daarin een her-
schikking doorgevoerd. Maar 
van enige soberheid daarbij was 
geen sprake. Wel integendeel.

Het is al sinds mensenheugenis 
dat het koningshuis een aantal 
militairen toegewezen krijgt om 
het in zijn werkzaamheden bij te 
staan. Voor de koning zelf was dat 
vroeger nog enigszins te billijken 
vanuit zijn functie als bevelhebber 
van de krijgsmacht. Maar vandaag 
de dag is die functie niet veel meer 
dan een protocollaire aangelegen-
heid en ligt de werkelijke zeggen-
schap over leger, oorlog en vrede 
uiteraard bij de regering.

NUT?

Hoewel er momenteel dus grote 
vragen kunnen worden gesteld bij 
het ter beschikking stellen van mi-
litairen aan het koningshuis, blijft 
deze praktijk tot op heden onver-
kort behouden. Meer zelfs, met het 
aantreden van koning Filip blijkt 
het aantal militairen waarover het 
Hof kan beschikken zelfs te zijn 
toegenomen. Dat blijkt althans uit 
het antwoord dat Barbara Pas heeft 
gekregen van minister van Defen-
sie Steven Vandeput (N-VA). 

Kijken we eerst even naar de glo-
bale cijfers. Op 1 januari 2013 
kreeg het Hof 32 personeelsle-
den van Defensie ter be-
schikking. Dat kostte de 
schatkist 2.073.398,67 
euro. Eén jaar later, 
nadat Albert rustig 
van zijn pensioen 
is gaan genieten en 
Filip hem verving, 
steeg dit aantal tot 
34 personeelsleden. 
Dat zijn er dus twee 

meer dan een jaar eerder. De jaar-
lijkse kostprijs steeg daardoor tot 
2.249.328,29 euro, wat een mee-
ruitgave betekent van 8,5%.

IEDEREEN BETER  
BEDIEND, BEHALVE…

Deze stijging van het aantal per-
soneelsleden is zeer merkwaardig, 
want eigenlijk is er met het aantre-
den van Filip als koning een func-
tie weggevallen. Onder Albert was 
er immers nog het zogenaamde 
‘Huis van de Hertogen van Bra-
bant’, een ronkende naam voor 
de diensten van de troonopvolger, 
toen nog Filip. Deze kreeg toen 
4 militairen tot zijn beschikking. 
Maar aangezien Filip nu koning 
is en de nieuwe troonopvolger 
de nog jonge prinses Elisabeth is, 
heeft men beslist om dit ‘Huis van 
de Hertogen van Brabant’ (tijdelijk 
dan toch) af te schaffen. Men zou 
dus denken dat het contingent mi-
litairen met 4 eenheden kan wor-
den verminderd. 

Maar neen, het werd met 2 ver-
hoogd en dat komt vooral omdat 
iedereen nog beter werd bediend 
dan voorheen. Volg even mee. Ko-
ning Albert had 11 militairen ter 
beschikking; koning Filip doet het 
nu met 13. Astrid had onder Al-
bert twee onderofficieren 
en krijgt onder Filip 
nu een officier 
en een on-
deroff icier 
onder haar 

hoede. Nieuw onder Filip is dat 
zijn ambitieuze echtgenote voort-
aan ook een gegradeerd soldaatje 
toegewezen krijgt, iets wat Paola 
was ontzegd. Nieuw is ook dat de 
gepensioneerde Albert toch nog 
altijd twee militairen mag bevelen. 
De enige die er niet op vooruit-
gaat, is het zwarte schaap van de 
familie. De arme Laurent moet het 
immers blijven stellen met één on-
derofficier. Conclusie: met uitzon-
dering van Laurent werd iedereen 
onder Filip beter bediend dan on-
der Albert.

KERS OP DE TAART

Als kers op de taart krijgt Albert 
bovendien voor zijn privéjacht nog 
drie zeelieden ter beschikking en 
mogen de leden van het Hof ook 
nog gratis op reis met reisbureau 
Belgische Luchtmacht. Voor het 
koningshuis zijn besparingen bij 
Defensie dus alvast niet aan de 
orde. Intussen rukt de Chef De-
fensie zich de haren uit het hoofd 
hoe hij het Belgisch leger met al de 
hem opgelegde besparingen opera-
tioneel kan houden…

Peter Lemmens
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Linkebeek: opgestoken  
middelvinger van Damien Thiéry
De burgemeesterscarrousel 
in de faciliteitengemeenten 
van de Vlaamse Rand rond 
Brussel is nu al een aantal 
jaren draaiende. Het scena-
rio is gekend: een Fransta-
lige burgemeester van een 
Vlaamse faciliteitengemeente 
die de taalwetgeving niet na-
leeft, wordt benoemd door 
een in meerderheid Fransta-
lige gemeenteraad, waarna 
de Vlaamse minister van 
Binnenlands Bestuur die 
benoeming weigert. Waarna 
de burgerlijk ongehoorzame 
gemeenteraad de geweigerde 
burgemeester doodleuk op-
nieuw voordraagt. Al die tijd 
blijft de niet-benoemde bur-
gemeester gewoon in functie. 
Sommige Franstalige burge-
meesters blijven op deze ma-
nier vele jaren onwettelijk op 
‘hun troon’ zitten.

Zo iemand is Damien Thiéry, par-
lementslid van de federale rege-
ringspartij MR en daarnaast ook 
burgemeester van Linkebeek. Thié-
ry speelt volgens het hoger vermel-
de stramien al sinds 2007 tot en 
met de dag van vandaag onwette-
lijk burgemeester in de faciliteiten-
gemeente. Ook na de verkiezingen 
van 2012 werd hij niet benoemd 
als burgemeester omdat hij – on-
danks diverse waarschuwingen – 
de taalwetgeving had overtreden. 
Hij trachtte deze niet-benoeming 
al tweemaal aan te vechten bij de 
Raad van State, maar telkens zon-
der succes. Begin februari werd 
Thiéry door de Linkebeekse ge-
meenteraad (13 Franstaligen tegen 
2 Vlamingen) uiteindelijk dood-
leuk als (niet benoemd) ‘waarne-
mend’ burgemeester aangesteld! 

HET VERTROUWEN VAN 
HOMANS 

Tijdens de zitting van het Vlaams 
Parlement van 4 februari 2015 
vroeg Vlaams Belang-voorzitter 
Tom Van Grieken naar aanlei-
ding van deze zoveelste provocatie 
krachtige maatregelen van bevoegd 
minister van Binnenlands Bestuur 
Homans (N-VA) die een einde 
moeten maken aan de provocaties 
van Thiéry. Minister Homans wist 
enkel het volgende mee te delen: 
“Laten we vooralsnog vertrouwen 
hebben in al onze gemeentebestu-
ren. In ieder geval zal de heer Thiéry 
nooit burgemeester van Linkebeek 
kunnen worden. Ik ga er nogmaals 
bij de gemeente Linkebeek op aan-
dringen om een nieuwe voordracht te 
doen.”

Tom Van Grieken reageerde gevat: 

“Ze lachen met u en de Vlaamse 
regering. Als u ’s morgens in de 
spiegel kijkt, denkt u misschien 
dat u een Vlaamse leeuwin bent, 
maar voor veel Franstaligen bent 
u maar een schattig poesje met 
wiens voeten ze kunnen ram-
melen. Mijnheer Thiéry speelt al 
8 jaar lang onbenoemd burge-
meester. Wie zegt dat hij er niet 
een legislatuur als waarnemend 
burgemeester bij gaat doen? Ik 
verwacht meer pit van u. Als we 
van nieuwkomers in Vlaanderen 
verwachten, dat ze Nederlands 
spreken en onze wetten respec-
teren, dan moeten we dat ook 
verwachten van Franstaligen. 
Minister, treed op en maak een 
eind aan dit circus. Als u het mij 
vraagt hebben we nood aan een 
regeringscommissaris die dat lo-
kaal bestuur kan overnemen.” 

‘MAJEUR’ THIÉRY 

Het vertrouwen van Homans 
wordt duidelijk ook niet gedeeld 
door het Taal Aktie Komitee dat 
tijdens de Linkebeekse gemeente-
raad van maart protesteerde tegen 
de aanstelling van Thiéry. Onder-
tussen blijkt al duidelijk dat de 
Franstalige meerderheid in Linke-
beek zich niet teveel haast met de 
vervanging van Thiéry. De kwestie 
werd alvast ook in maart niet ge-
agendeerd op de gemeenteraad. In 
het gemeentelijke infoblad blijft 
Thiéry zich in de Franstalige versie 
overigens doodleuk verder ‘maire’ 
noemen. In de Nederlandse editie 
luidt zijn titel  – als opgestoken 
middelvinger naar de Vlaamse 
regering – ‘mayeur’! De Vlaamse 
regering staat erbij en kijkt ernaar. 
De carrousel blijft rustig verder 
draaien.

Wim Van Osselaer 

Tom Van Grieken vroeg  
krachtige maatregelen tegen 

Thiéry
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De regering-Michel kondigde 
afgelopen maand aan dat ze van 
plan is om de huurprijzen buiten 
de aangekondigde indexsprong 
te houden. Daardoor zouden lo-
nen en uitkeringen niet meestij-
gen met de levensduurte, maar 
de huurprijzen wel. 

Werknemers, gepensioneerden, 
zieken, werklozen krijgen een ‘in-
dexsprong’ opgelegd: ze zullen de 
eerstvolgende indexverhoging van 
hun loon of uitkering niet krijgen. 
De indexsprong betekent dus dat 
ontvangers van lonen en uitkerin-
gen koopkracht inleveren. Hun 
inkomsten worden niet verhoogd. 
Vastgoedeigenaars zien hun in-
komsten door de wettelijke indexe-
ring van de huurprijzen echter wel 
stijgen. De rechtvaardigheid hier-
van is niet uit te leggen. 

TWEE MATEN

Zoals verwacht ontstond na de 
aankondiging hiervan dan ook 

een storm van protest, aangezien 
zowat ieder levend wezen met wat 
gezonde hersencellen inzag dat hier 
met twee maten en twee gewichten 
werd gewerkt. Indien men een in-
dexsprong doorvoert moet deze 
voor iedereen gelden die inkom-
sten verwerft. Of deze nu uit ar-
beid of uit huurinkomsten komen. 

Iedereen, behalve de N-VA. Zo ver-
wierp N-VA-minister Homans het 
voorstel om de huurprijzen samen 
met de lonen te bevriezen onmid-
dellijk: “Er kan geen sprake zijn van 
een indexsprong op de huurprijzen”, 
klonk het bits. Lees: van onze kapi-
taalkrachtige kiezers blijft men af. 
De N-VA is hiermee nog de enige 
partij die de indexsprong enkel wil 
toepassen op lonen en uitkeringen, 
maar niet op huurinkomsten.

NOBELPRIJS VOOR  
ASOCIAAL BELEID 

In het Vlaams Parlement wees 
Vlaams Parlementslid Chris Jans-

sens op de asociale koers van de 
N-VA: “Na de gevoelige verminde-
ring van de woonbonus, de verdub-
beling van de zorgverzekering en de 
stijging van de elektriciteitsfactuur is 
dit de zoveelste maatregel die vooral 
de lagere en middeninkomens treft. 
Het lijkt erop dat de N-VA de No-
belprijs voor asociaal beleid wil ver-
zilveren.”

Volgens Janssens bewijst de N-VA 
met haar kille houding ten aanzien 
van de private huurders bovendien 
opnieuw haar eigen inconsequen-
tie: “Ofwel trekt men de lijn van de 
indexsprong door en bevriest men net 
zoals de lonen ook tijdelijk de huur-
prijzen ofwel begraaft men de index-
sprong. Het is het een of het ander.”  

Klaas Slootmans

Huurindexering:  
toonbeeld van asociaal beleid
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Groepsverzekeringen:  
alle partijen boter op het hoofd!
De verzekeringsmaatschap-
pijen die groepsverzekeringen 
aanbieden, hadden het al jaren 
geleden aangekondigd. De wet-
telijk voorziene minimumrente 
van 3,25% op groepscontracten 
pensioenvorming kan door de 
aanhoudende lage marktrente 
niet meer worden gehandhaafd 
en Assuralia stelde voor om de 
voorziene minimumopbrengst 
te beperken tot 0,40%. Socialis-
ten reageerden verontwaardigd 
(de hypocrieten) en de meer-
derheidspartijen hielden zich 
bepaald op de vlakte. Hoe zit de 
vork aan de steel? 

De grote oorzaak van alle heibel 
moet natuurlijk worden 
gezocht in de bijzonder 
lage wettelijke pensioe-
nen in dit apenland. België is het 
land met de hoogste sociaalrech-
telijke afhoudingen en de laagste 
pensioenen van West-Europa. 
Het is al lang géén geheim meer 
dat veel mensen met enkel het 
wettelijke pensioen – de eerste 
pensioenpijler – bijlange niet 
voldoende hebben om de levens-
standaard van voor de pensio-
nering verder te zetten. Daarom 
werd een fiscaalvriendelijke tweede 
pensioenpijler ontwikkeld, waarbij 
werkgever en werknemer de mo-
gelijkheid kregen om via verzeke-
ringsmaatschappijen een tweede 
pensioen op te bouwen. 

Dit tweede wettelijk pensioen, 
middels de groepsverzekering 
dus, is eigenlijk een verzekerings-
contract tussen twee partijen, de 
werkgever en de verzekeringsmaat-
schappij. De werknemers zijn geen 
contracterende partij, maar alleen 
begunstigden in geval van pensio-
nering. Door de groepsverzekering 
gaf de Belgische staat met andere 

woorden ook onomwonden toe 
dat de wettelijke pensioenen te 
laag waren. Het zal onze aandach-
tige lezers daarom niet verbazen 
dat (vooral Franstalige) socialis-
ten in het parlement meermaals 
hebben geopperd dat de tweede 
pensioenpijler moest verdwijnen. 

Maar net de socialisten 
hebben natuurlijk minstens ge-
deeltelijk boter op het hoofd. 

DE TIJDBOM VAN DE 
GROEPSVERZEKERINGEN! 

Het Vlaams Belang bracht reeds 
jaren geleden de problematiek in 
de Kamer ter sprake. Het is trou-
wens géén marginaal probleem: 
in België zijn niet minder dan 2,4 
miljoen werknemers in een groeps-
verzekering gestapt. Groepsverze-
keringen maken wettelijk zelfs deel 
uit van het arbeidscontract en het 
spreekt vanzelf dat eenzijdige wij-
zigingen aan het arbeidscontract 
neerkomen op contractbreuk.

Wat het gevaar is voor de groeps-
verzekering? Stel: in het arbeids-
contract is een groepsverzekering 
opgenomen met de wettelijk voor-
ziene minimumrente van 3,25%. 
Als de verzekeraar slechts een 
rendement kan uitbetalen van bij-
voorbeeld 1,5%, dan zou de werk-
nemer zijn oud-werkgever kunnen 
aanspreken voor het resterende be-
drag, want de verbintenis mét in-
begrip van de minimumopbrengst 
van 3,25% maakt deel uit van het 
arbeidscontract. Het kan gaan – 
afhankelijk van groepsverzekering 
tot groepsverzekering – om enkele 
duizenden tot soms tienduizenden 

euro’s. Voor de werkgevers 
een aderlating die in niet 

weinig gevallen voor het fail-
lissement van het bedrijf kan 
zorgen! 

Jaren geleden dus werd dit 
probleem door onze partij bij 
de verschillende (meestal li-
berale) ministers aangekaart. 
Zo antwoordde minister De 
Croo nog in 2013: “De lage 

rentestand betekent geen probleem 
voor de lopende verrichtingen van 
de verzekeringsmaatschappijen. (…) 
Ze hebben zich ingedekt zodat ze 
deze verplichtingen ook kunnen na-
komen”. Hij hoopte de gesprekken 
met de sector “snel te kunnen afron-
den”. Twee jaar verder, en België 
staat opnieuw geen stap verder. De 
werkgevers en/of de werknemers 
zullen het gelag allicht opnieuw 
betalen…

Het zal u dus niet verbazen, beste 
lezer, dat onze volksvertegenwoor-
diger Barbara Pas zich in de mate-
rie heeft vastgebeten en de regering 
zal confronteren met enkele onge-
makkelijke waarheden. 

Peter Logghe
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“Het confederalismedebat is nefast 
voor de onafhankelijkheidsbeweging”

De communautaire stil-
stand zorgt binnen de 
Vlaamse Beweging voor 

ergernis. De hoop op de aangekondigde verande-
ring is omgeslagen in ontgoocheling. Vlaams Be-
lang-magazine zette Doorbraak-hoofdredacteur 
Pieter Bauwens op de praatstoel voor een gesprek.  

U bent reeds een aantal jaren hoofdredacteur 
van het nieuwsmagazine Doorbraak. Wat onder-
scheidt Doorbraak van andere actua-websites?

PIETER BAUWENS: Doorbraak is een objectief 
maar geen neutraal medium. Onze lezers krijgen bij 
ons objectieve informatie, maar, in tegenstelling tot 
klassieke nieuwswebsites, hebben wij ook een me-
ning die we niet onder stoelen of banken steken. Die 
mening bestaat onder meer uit ons duidelijke stand-
punt dat  Vlaamse onafhankelijkheid nodig is.  

Toch komen ook heel wat opiniemakers bij jullie 
aan bod die die eis niet huldigen.

BAUWENS: Dat klopt. En ook daar onderscheiden 
wij ons van andere nieuwsmediums. Ik publiceer 
vaak vrije tribunes waar ik het grondig mee on-
eens ben. Maar dat weerhoudt me niet om ze als-
nog te brengen. Wij willen zowel maatschappelijk 
als communautair pluralistisch zijn. Dat maakt ons 
ook sterker. Door tegengestelde visies aan bod te la-
ten komen, krijgt men een heel rijk beeld van de 
werkelijkheid. Een beeld dat ik vaak mis bij andere 
nieuwsfora.

Jullie zijn heel consequent in dat pluralisme. Zelfs 
vermaledijde Vlaams Belangers komen aan bod in 
jullie opinierubriek. Is dat een bewuste keuze?

BAUWENS: Voor ons was dat van in het begin een 
evidentie. Bij Doorbraak geldt het principe van het 
cordon sanitaire niet. Het Vlaams Belang is een le-
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zijn en daarom worden geweigerd. Klopt die stel-
ling volgens u?

BAUWENS: In een democratie zijn het de kiezers 
die beslissen of een partij verkozenen moet hebben en 
aldus deel uitmaakt van het democratische spel. Wie 
anders dan het soevereine volk kan bepalen wie zijn 
vertegenwoordigers zijn en wie spreekrecht heeft. We 
kunnen toch niet toelaten dat men een soort theocra-
tie van de moraal invoert die alle partijen screent op 

hun conformisme. In Iran werkt 
men ook zo. Daar controleren eerst 
de ayatollahs de politieke kandida-
turen. En eigenlijk is het cordon 
sanitaire precies hetzelfde. Ik stoor 
mij daar mateloos aan. 

Er bestaat de redenering van Bart 
De Wever die zegt dat het cordon 
een mechanisme is dat vergele-
ken kan worden met een deurslot 
dat zowel van buiten als van bin-
nen op slot wordt gehouden. Het 
Vlaams Belang zou dus zelf de 
sleutel in handen hebben om de 
deur te openen. Hecht u waarde 
aan die stelling?

BAUWENS: Ik geloof maar dat 
die deur zal opengaan als daar poli-
tiek een opportuniteit voor is. Pas 
als er een partij is die daar voordeel 

bij kan halen, zie ik het nog gebeuren. 

Aan welke piste denkt u?

BAUWENS: Dat is moeilijk. N-VA heeft er momen-
teel geen voordeel bij om met het Vlaams Belang 
samen te werken aangezien jullie uit dezelfde vijver 
vissen en zij er alle belang bij hebben om de con-

“Het lijkt er op dat 
de N-VA in het 

Belgische systeem 
wordt meegezogen 

waardoor ze een  
systeempartij wordt 

in plaats van een 
partij die het systeem  

uitdaagt. 

“Het confederalismedebat is nefast 
voor de onafhankelijkheidsbeweging”

gitieme speler op het politieke schaakbord. Ik zie dan 
ook geen enkele reden waarom we hen niet aan bod 
zouden laten komen. 

De Standaard en De Morgen denken daar blijk-
baar anders over?

BAUWENS: De Vlaamse kranten zijn van in het 
begin mee gestapt in de logica van het cordon sani-
taire. Je zal in Vlaanderen geen krant vinden die het 
cordon niet volgt. Ik vind 
het echter fout om een 
bepaald deel van het po-
litieke spectrum systema-
tisch uit te sluiten. Het 
verschil is dat wij onze 
lezers als volwassen men-
sen beschouwen die voor 
zichzelf moeten naden-
ken. Wij reiken zeer uit-
eenlopende analyses aan 
die in de mainstreamme-
dia zo goed als niet aan 
bod komen. Door zeer 
breed te gaan, maken wij 
het verschil.  
 
U hebt het over het cor-
don. Hoe staan jullie 
daar tegenover?

BAUWENS: Het cor-
don is eigenlijk een me-
chanisme dat door linkse hogepriesters, die zichzelf 
moreel hoogstaander vinden dan het gewone volk, in 
het leven is geroepen. Zij bepalen wat mag gezegd en 
gedacht worden, en vooral wat niet. Dat is een logica 
die ik weiger te volgen. 

Kranten zwaaien vaak met het – gratuite - argu-
ment als zou het Vlaams Belang niet democratisch 
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dat van hun. Eigenlijk is dat de wereld op zijn kop.

In een opiniestuk in De Standaard zei u onlangs 
dat de partijpolitieke Vlaamse Beweging er nog 
nooit zo goed voor stond als vandaag. Toch wordt 
voor het eerst in 40 jaar niet de minste Vlaamse eis 
binnengehaald. Is dat geen contradictie? 

BAUWENS: Dat is inderdaad een paradox. Er is nog 
nooit een Vlaams-nationale partij zo sterk geweest als 
vandaag. Maar om deel te nemen aan de Belgische 
macht hebben zij hun kernprogramma, voorlopig 
althans, opgegeven. Nochtans staat in artikel 1 van 
hun statuten duidelijk beschreven waarom België 
niet meer werkt en waarom Vlaamse onafhankelijk-
heid de beste oplossing is. Bart Maddens beschreef 
het opgeven van de Vlaamse eisen van de N-VA als 
de belgianisering van de partij. Het lijkt er immers op 
dat de N-VA in het Belgische systeem wordt meege-
zogen waardoor ze een systeempartij wordt in plaats 
van een partij die het systeem uitdaagt. 

Le nouveau CVP est arrivé?

BAUWENS: Dat is mijn grote schrik, ja. Gaat de 
N-VA dezelfde weg op als Verhofstadt of Leterme 
die met zware Vlaamse eisen verkiezingen gewonnen 
hebben, om er vervolgens niets mee te doen?

In de Kamer werd onlangs nog een motie door de 
N-VA weggestemd van Barbara Pas en Jan Penris 
met de vraag de transfers van Vlaanderen naar 
Wallonië in kaart te brengen. We zien dus dat er 
een soort Belgisch activisme ontstaat bij N-VA die 
elke Vlaamse verzuchting in de kiem probeert te 
smoren.   

BAUWENS: Dat bedoel ik met de vervelling tot sys-
teempartij. Met een minister op een post als Finan-
ciën is het voor de N-VA perfect mogelijk om een 
overheidsstudie te laten maken over de hoogte van de 
transfers. Nu moeten we het stellen met verschillende 
cijfers van verschillende onderzoeksgroepen waar-
door er erg veel onduidelijkheid blijft. Ik verwacht 
van een partij als de N-VA dat zij op z’n minst dui-
delijkheid schept over de transfers die zij destijds zelf 
aanklaagde.  
 
Een aantal Vlaams-nationalisten geloven nog 
steeds dat er in de hoofden van Bart De Wever en 
co een strategie zit die uiteindelijk naar confede-
ralisme en vervolgens naar onafhankelijkheid zal 
leiden. Gelooft u dat ook nog?  

BAUWENS: Ik mag hopen dat ze die hebben, maar 
ik ken ze niet. Bovendien spelen de andere partijen 
ook stratego. Zo zie je dat bij de Franstalige socialis-
ten en de vakbonden er communautaire stilte heerst 

currentie zo snel mogelijk uit te schakelen. Maar het 
kan rap keren in de politiek. Veel hangt ook af van 
wat in 2019 zal gebeuren. Hoe zal het Vlaams Be-
lang zich positioneren? Wat zullen de resultaten zijn 
van de N-VA na vijf jaar federale regeringsdeelname? 
En vooral: waarop zullen de kiezers van N-VA en het 
Vlaams Belang evalueren? 

Hoe kijkt u als godsdienstleerkracht naar het toe-
nemend islamfundamentalisme? 

BAUWENS: Ik onderscheid daarin twee discussies. 
Er is ten eerste het debat omtrent de islamisering, 
waarmee ik bedoel het toegeven aan wat moslims 
vragen en eisen. De andere discussie is er één van 
theologische aard, namelijk het uitspitten van de kern 
van de islam. De één zegt dat het een vredelievende 
godsdienst is terwijl anderen claimen dat het een sol-
datengodsdienst is waarbij elke moskee een kazerne 
is. Ik ben geen islamexpert, maar ik stel inderdaad 
vast dat er een enorm verschil bestaat tussen de figuur 
van Jezus en de figuur van Mohamed, die een krijgs-
heer was. 

Is de islam volgens u een rem op de integratie zoals 
geopperd door VUB-socioloog Mark Elchardus?  

BAUWENS: Laat ons zeggen dat het niet bepaald 
bevorderlijk is voor de samenleving dat imams van 
moskeeën in onze steden op de loonlijst staan van 
buitenlandse ministeries. Bovendien bestaat er in 
het christendom niet zoiets als de sharia, de islamiti-
sche wetgeving. Voor moslims is dat het rechtstreeks 
woord van hun god, en interpretatie of nuancering 
is dus onmogelijk. Het is voor een grote groep mos-
lims onmogelijk dat die heilige teksten ondergeschikt 
zouden worden gemaakt aan wetten die door mensen 
zijn gemaakt. Het is natuurlijk moeilijk om op die 
manier een samenleving op te bouwen. Maar ik wei-
ger ook mee te gaan in de redenering dat elke moslim 
een potentieel gevaar is.

Hebben we niet reeds te veel toegevingen gedaan 
aan de islam?

BAUWENS: Wanneer ik zie dat er aparte zwemles-
sen worden gegeven voor moslima’s omdat zij niet 
met mannen in hetzelfde zwembad mogen, stel ik mij 
daar toch vragen bij. Ik stel me ook de vraag of het nu 
echt nodig is dat er aparte halal-maaltijden worden 
aangeboden in de scholen. Onlangs zei een vriend uit 
de vleessector me dat bijna alle kippen vandaag halal 
worden geslacht. Dan moeten we ons toch de vraag 
stellen waar onze maatschappij stopt ónze maat-
schappij te zijn. Wanneer mensen de keuze hebben 
gemaakt deel uit te maken van onze maatschappij 
moeten zij ook ons samenlevingsmodel aanvaarden, 
vind ik. Nu is het vaak zo dat wij ons schikken naar 
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omdat men niet in de val wil 
trappen de communautaire 
doos van pandora te her-
openen. Hierdoor krijgt het 
FDF weer de baan vrij. Hoe 
de PS en het cdH hier ver-
volgens op zullen reageren 
valt nog af te wachten. Zo 
zie je maar dat politiek veel 
boeiender is dan voetbal.

De omslag naar een con-
federale staat betekent dat 
de Franstaligen hiermee 
akkoord zullen moeten 
gaan. Acht u dat mogelijk 
in 2019?

BAUWENS: Zelfs als de 
N-VA incontournable zou 
worden, zullen de Franstaligen inderdaad akkoord 
moeten gaan met een fundamentele grondwetswijzi-
ging. Indien zij weigeren ontstaat een patstelling en 
staat de N-VA nergens met haar confederaal model. 
En we weten dat de Franstaligen een dergelijke patsi-
tuatie zeer lang kunnen uithouden.   

Dus?

BAUWENS: Dus, het Belgische systeem werkt niet. 
Federaal gaat men het alvast nooit kunnen deblokke-
ren.

Dus het zal vanuit het 
Vlaams parlement moe-
ten gebeuren? 

BAUWENS: Dat is een ju-
ridische vraag. In zijn boek ‘De Ordelijke Opdeling’ 
heeft Gerolf Annemans beschreven dat het Vlaams 
Parlement een soevereiniteitsverklaring dient af te 
kondigen om vervolgens naar het Belgische parlement 
te stappen om de boedelscheiding voor te bereiden. 
Dat is alvast een mogelijke piste. 

Terwijl in Catalonië en Schotland de onafhanke-
lijkheidsbewegingen brede politieke steun genie-
ten, blijft in België de politieke aversie tegen onaf-
hankelijkheid groot. Zelfs Bart De Wever noemde 
onafhankelijkheid een ‘chaos-scenario’. Vanwaar 
die koudwatervrees denkt u?  

BAUWENS: Wat opviel in Catalonië en Schotland is 
dat het inderdaad vooral de politieke partijen waren 
die een draagvlak hebben gecreëerd voor onafhanke-
lijkheid. Zij hebben de pro-argumenten verzameld en 
aan de kiezer duidelijk gemaakt. Waar in het begin 
amper 14 procent van de Catalanen voor onafhanke-

lijkheid was, is dat vandaag een ruime meerderheid. 
In Schotland heeft de SNP de verkiezingen gewon-
nen door zeer nauwkeurig en bevattelijk uit te leggen 
waarom onafhankelijkheid in het voordeel is van de 
Schotten. Hierdoor dwongen zij de Schotten om een 
duidelijke keuze te maken. Die keuze mis ik in Vlaan-
deren. 

En bij ons was de keuze voor of tegen confedera-
lisme.

BAUWENS: Ja, en dat verwijt ik de N-VA. Heel het 
debat over confederalisme 
is volstrekt overbodig. Het 
is een gemiste kans dat zij 
weigeren de voorhoede 
te spelen in de strijd voor 
onafhankelijkheid. Ik ben 
er zelfs van overtuigd dat 

heel het confederalisme-debat nefast is voor de onaf- 
hankelijkheidsbeweging. Door telkens te herhalen dat 
zij kiezen voor evolutie en niet voor revolutie verengen 
zij het rationale onafhankelijkheidsdiscours tot een 
chaostheorie.      

Hoe ziet u de rol van het Vlaams Belang in dit ver-
haal? 

BAUWENS: Het Vlaams Belang heeft de onafhan-
kelijkheidsbeweging steeds politiek en materieel ge-
steund en daar is de Vlaamse Beweging hen ook er-
kentelijk voor. Maar de vraag is hoe de partij zich op 
communautair vlak gaat profileren richting 2019 en 
vooral hoe de andere partijen hierop zullen reageren. 
Als zij het draagvlak voor onafhankelijkheid kunnen 
vergroten, heeft de Vlaamse Beweging met het Vlaams 
Belang een volwaardige partner.  

Opgetekend door Klaas Slootmans

“ Het Belgische  
systeem werkt niet
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 “Er is weinig treurigers dan het 
getto-kalifaat Molenbeek”
De Nederlandse journalist, 
schrijver en voormalig oor-
logscorrespondent Arthur Van 
Amerongen ging in 2006 under-
cover in de Brusselse moslimge-
meenschap. In 2008 publiceerde 
hij daarover het spraakmakende 
boek ‘Brussel: Eurabia’. Vandaag 
is Van Amerongen in Brussel en 
schrijft hij aan een vervolg. Sam 
van Rooy kon deze ware vrijden-
ker te pakken krijgen voor een 
interview.

U pakt binnenkort opnieuw uit 
met een boek over de impact van 
de islam op Brussel. Is er in de 
voorbije 7 jaar dan zoveel veran-
derd?

VAN AMERONGEN: De situatie 
is enorm verslechterd, mede door 
de ontwikkelingen in Syrië en Irak. 
De Belgische media zijn echter nog 
apologetischer geworden wat de 
islam betreft. De media knuffelen 
de islam nog meer dan voorheen. 
Als ze het over de islam hebben, 
hebben ze het over de islam van de 
liefde, de zogenaamde ware islam 
zoals die in de Koran zou worden 
verkondigd. Dan zijn er de ‘slech-
teriken’, die volgens de islamknuf-
felaars niets van de islam weten en 
niets met de islam te maken heb-
ben: de huurlingen van IS, de Sy-
riëgangers (wat een eufemisme), de 
integristen, de salafisten etc.

Voor uw boek gaat u te rade bij 
een aantal Vlamingen?

VAN AMERONGEN: Een was-
lijst van Vlaamse politici, journa-
listen en opiniemakers heeft mijn 
interviewaanvragen voor ‘Brussel: 
Eurabia deel 2. Terug naar het Ka-
lifaat’ volstrekt genegeerd. Mijn lu-
dieke antwoord is een top-10 van 
Vlaamse islamknuffelaars die de 

gemoederen flink zal bezighouden. 
Ik vermoed zelfs dat die top-10 zo 
‘hot’ zal worden, dat mensen mij 
woedend gaan aanschrijven als ze 
er niet in staan. Ik kan u nochtans 
reeds verklappen dat ‘nonkel Bert 
Anciaux’ een goede kans maakt op 
de eerste plaats.
 
Wat is u tijdens de gesprekken 
het meest opgevallen?

VAN AMERONGEN: De angst 
regeert in België. Men wil het 
probleem niet benoemen. Men 
duikt weg, in een reflex. Of men 
raakt verstijfd, als konijnen in 
het schijnsel van koplampen. 
De islamknuffelaars en de Gut-
menschen - die vaak fanatieke pa-
penvreters zijn, kijk maar naar 
Yves Desmet - dwepen met de 
islam. Neem de vreselijke carjac-
king die David Van Reybrouck 
(schrijver, nvdr) recentelijk over-
kwam. Op zijn Facebookwandje 
weigert hij ook maar iets over de 
etniciteit van de daders te zeggen. 
Zijn fans durven dat ook niet in de 
reacties. Het liefst roepen ze: ‘Fin-

nen!’ Toch geeft Van Reybrouck 
een aanwijzing want hij reageert 
als volgt: “I refuse to get bitter, racist 
or fearful. This city has given me so 
much more than it has to these five 
miserable buggers.” Onder een stuk 
in Brussel Deze Week suggereert 
zelfs iemand dat het allemaal te ma-
ken heeft met de autohandelaars in 
Kuregem, hetgeen totale onzin is.

Wat is het antwoord op de cen-
trale vraag in uw boek: ‘Waarom 
knuffelen de Vlaamse Gutmen-
schen het mohammedanisme en 
zijn aanhangers bijna dood?’
 
VAN AMERONGEN: Ik denk dat 
ik mij alleszins geheel achter uw va-
der (Wim van Rooy, nvdr) schaar 
en terugval op zijn ‘twaalf oorza-
ken’ die heel wat Vlamingen tot 
islamknuffelaar hebben gemaakt 
(te lezen in zijn essay ‘Links en 
verlichting’ in het boek Onze waar-
den?, Uitgeverij UPA, 2010). En-
kele daarvan zijn: de Verlichting, 
die ook zelf in een idealistische val 
liep maar ook uit haat tegen de ei-
gen Kerk soms milder is voor het 
vreemde geloof; de traditie van 
links om medelijden te hebben met 
de vermeende underdog; de invloed 
van Hitler en de angst om racist te 
zijn en de nood aan een nieuwe 
totalitaire ideologie na het commu-
nisme. Maar hij vertelde me dat er 
naast die 12 oorzaken ook nog iets 
is wat zelfs hij niet kon benoemen. 
Er is een reden die men, los van alle 
sociologische, antropologische, po-
litieke en psychologische verklarin-
gen voor de islamapologeten, niet 
kan benoemen. Ik zou daar graag 
achter willen komen.
 
In uw laatste column noemde u 
een bezoek aan Brussel ‘een vorm 
van masochisme’. Verklaar u na-
der?
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VAN AMERONGEN: Er is wei-
nig treurigers dan het getto-kalifaat 
Molenbeek, het afvoerputje van 
Brussel en België. Daar veldwerk 
verrichten doet men niet voor de 
lol. Het is echt een “failed commu-
nity”, zoals de Nederlandse antro-
poloog Teun Voeten het noemt. 

U stelt het niet eens te zijn met 
de stelling dat alleen moslimex-
tremisten een gevaar zijn voor 
het Westen. Dienen wij ook ge-
matigde moslims te vrezen?

VAN AMERONGEN: Ik vind 
dat altijd een moeilijke kwestie. 
Ik heb vier jaar in Zuid-Amerika 
gewoond, in Paraguay en Brazi-
lië. In dat laatste land wonen 1,5 
miljoen moslims en 
die werken allemaal 
hard en veroorzaken 
geen problemen. De 4 
miljoen moslims in ge-
heel Latijns-Amerika 
veroorzaken ook geen 
problemen. Gewoon 
hard werken, de islam 
thuis praktiseren en 
geen rare eisen stel-
len aan de gastheren. 
In West-Europa is iets 
ernstig misgegaan.
 
Wat zegt het begrip ‘islamofobie’ 
u?

VAN AMERONGEN: Daar 
wijdde ik recentelijk mijn weke-
lijkse Volkskrant-column aan. Ik 
beschrijf daarin een typerende 
Facebook-discussie met een mos-
lima waarin ik Pascal Bruckner 
aanhaalde, een van de belangrijk-
ste nouveaux philosophes van de 
Sorbonne (Universiteit van Parijs). 
Bruckner schreef een epistel geti-
teld l’Invention de l’islamophobie 
(‘De uitvinding van de islamofo-

bie’). Ik vatte het voor haar samen: 
Iraanse fundamentalisten verzon-
nen het begrip ‘islamofobie’ aan 
het einde van de jaren zeventig. 
Ze namen xenofobie als voorbeeld, 
met als doel iedereen die kritiek uit 
op de islam als racist kalt te stellen. 
Islamofobie ontkent de realiteit 
van een islamitisch offensief in Eu-
ropa, valt secularisme aan door het 
weg te zetten als fundamentalisme 
en wil vooral moslims die vragen 
hebben bij de koran, die streven 
naar gelijkheid der seksen en die 
het recht eisen op geloofsafval 
of een eigen geloofsbeleving, het 
zwijgen opleggen. Bruckner con-
cludeert: “Islamofobie moet uit onze 
woordenschat worden geschrapt.” De 
Facebook-moslima antwoordde 

me dat het allemaal Joodse verzin-
sels waren…

De massa-immigratie en de daar-
mee gepaard gaande import van 
de islam doet onze samenleving 
in zijn voegen kraken. Is er vol-
gens u nog een weg terug?

VAN AMERONGEN: Er was eni-
ge tijd hoop op een verlichte Euro-
pese islam. Ik heb zelfs op het punt 
gestaan daarop te gaan promove-
ren. Er zijn diverse voorschriften in 
de islam hoe een moslim zich moet 

gedragen als hij in de minderheid 
is buiten de Dar al-Salaam (Huis 
van Vrede, de wereld waar de islam 
regeert): aanpassen, bescheiden-
heid en andere zaken, waartoe men 
ook taqiyya (liegen tegenover de 
niet-moslim) zou kunnen rekenen. 
Dat stadium zijn we voorbij, want 
het lijkt er nu eerder op dat de is-
lam in oorlog is met Europa - maar 
Europa gelukkig niet met de islam, 
aldus de islamknuffelaren, al blijkt 
dat niet uit de vesting die Brussel 
geworden is sinds ‘les événements’ 
in Verviers.
 
Wat zou u adviseren aan de be-
leidsmakers in Europa?

VAN AMERONGEN: Mijn enige 
taak is om het pro-
bleem aan te wijzen 
en te benoemen. Dat 
doet vrijwel niemand. 
Kijk wat er met een 
boeiend en sympa-
thiek man als uw va-
der is gebeurd. Wim 
van Rooy is een groot 
kenner van de islam en 
van de islam in België. 
Hij is kaltgestellt door 
de Vlaamse media die 
door Gutmenschen 
wordt bevolkt. Zo lang 

de politiek het probleem van de is-
lam niet benoemt, is er ook niets 
op te lossen.

Wanneer verschijnt uw nieuw 
boek? 

VAN AMERONGEN: ‘Brussel: 
Eurabia deel 2. Terug naar het 
Kalifaat’ verschijnt als e-book in 
de maand mei (inclusief het eerste 
boek). Ook komt er een luxe-editie 
op papier. 

Sam van Rooy
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De illusie van Schengen
Het met staatsbankroet bedreig-
de Griekenland dreigt ermee de 
immigratiesluizen wagenwijd 
open te zetten. De boodschap is 
duidelijk: wie geen geld geeft, 
krijgt illegalen. 

Begin maart dreigde de Griekse 
minister van Defensie Panos Kam-
menos ermee de asielsluizen wijd 
open te zetten indien Griekenland 

in de schuldenkwestie “verder mis-
handeld wordt.” Lees: wanneer de 
eurolanden niet bereid zijn zon-
der noemenswaardige voorwaar-
den nog eens een smak geld in het 
bodemloze Griekse vat pompen. 
“Onder de stroom illegalen zullen 
zich ongetwijfeld ook terroristen van 
de Islamitische Staat bevinden”, zo 
voegde hij er doodleuk aan toe.

CHANTAGE

Kammenos is voor alle duidelijk-
heid niet de enige Griekse minister 
die zich in dergelijke bewoordin-
gen uitliet. Eerder liet ook minister 
van Buitenlandse Zaken Kotzias 
zich ontvallen dat Griekenland wel 
eens “de toegangspoort voor mil-
joenen immigranten en duizenden 
jihadisten zou kunnen worden in-
dien het land economisch instort”. 
Om het rijtje af te sluiten, was er 

ook nog vice-minister van Bin-
nenlandse Zaken Yannis Panousis 
die in een interview verklaarde dat 
Griekenland bereid is de bestaan-
de EU-verdragen op te zeggen en 
300.000 illegalen van papieren te 
voorzien, waarmee zij ongehinderd 
naar West-Europa zouden kun-
nen doorreizen. De opeenvolgende 
dreigementen tonen aan dat de 
linkse regering in Griekenland er 

niet voor terugdeinst het probleem 
van de illegale immigratie – en 
zelfs de terreurdreiging – in te zet-
ten als drukkingsmiddel om nog 
meer geld van andere Europese sta-
ten af te persen en op die manier 
anderen te laten betalen voor de 
uitvoering van haar eigen verkie-
zingsprogramma. 

DOORREISLANDEN

Een en ander zorgde – uiteraard 
niet in eigen land, maar bijvoor-
beeld wel bij onze oosterburen – 
voor heel wat verontwaardiging. 
Zo pleitte onder meer de Duitse 
politievakbond ervoor Grieken-
land desnoods uit de zogenaamde 
Schengenruimte (de zone van 
Europese landen waartussen geen 
grenscontroles plaatsvinden) te 
bannen. Een voorstel dat aanbe-
veling verdient, zeker gezien het 

feit dat de verdragen die Athene 
dreigt op te zeggen zelfs niet meer 
de waarde hebben van het papier 
waarop ze werden gedrukt. In de 
praktijk fungeert Griekenland 
immers nu reeds als doorreisland 
voor de illegale immigratie naar 
West-Europa, wat recentelijk 
nog met zoveel woorden door de 
woordvoerder van de Duitse asiel-
loby ‘Pro Asyl’ werd bevestigd. Dat 
geldt trouwens ook voor Italië, 
waar de autoriteiten niet bepaald 
bijzonder veel moeite aan de dag 
leggen om ‘irreguliere immigran-
ten’ van hun verdere reisplannen 
naar Noord-Europa af te houden. 
De gevolgen zijn ernaar: ondertus-
sen gaat er geen dag meer voorbij 
zonder dat in landen zoals Duits-
land en Oostenrijk illegalen wor-
den onderschept die vanuit Italië 
het land zijn binnenkomen. 

MISLUKKING

Geconfronteerd met deze perma-
nente rechtsbreuk, is het de logica 
zelve dat het verdrag van Schengen 
(tijdelijk) buiten werking wordt 
gesteld en wordt overgegaan tot 
de herinvoering van permanente 
en gerichte grenscontroles om de 
illegale instroom vanuit Italië en 
Griekenland een halt toe te roepen. 
Een efficiënte en effectieve beveili-
ging van de Europese buitengren-
zen was destijds de voorwaarde 
voor het wegvallen van de bin-
nengrenzen. Vandaag kan iedereen 
vaststellen wat daar in de praktijk 
van terecht is gekomen. De bui-
tengrenzen zijn zo lek als een zeef, 
terwijl ‘Schengen’ er op zijn beurt 
voor zorgt dat de noordelijke lid-
staten in toenemende mate de prijs 
betalen voor het falende beleid in 
Zuid-Europa. Het Europese asiel- 
en immigratiebeleid is compleet 
mislukt, zoveel is duidelijk.

Dirk De Smedt
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Einddoel is en blijft  
onafhankelijkheid
Onder het motto “Wij zingen 
Vlaanderen vrij” verzamelden 
zo’n 5000 Vlaams-nationalisten 
voor het 78ste Vlaams Natio-
naal Zangfeest in de Antwerpse 
Lotto-Arena. De boodschap was 
duidelijk: onafhankelijkheid!

Naast een wervelend spektakel van 
zang en dans is het Vlaams-Nati-
onaal Zangfeest een unieke gele-
genheid om de Vlaamse batterijen 
opnieuw stevig op te laden. Ver-
enigd rond de onafhankelijkheids-
gedachte is het voor elke Vlaams-
nationalist telkens een plezier om 
dit spektakel bij te wonen.  

AUTONOMIEZETJE

In zijn toe-
spraak riep 
A N Z - v o o r -
zitter Eric 
Stoffelen alle 
Vlaamsgezin-
den op om het 
noodzakelijke 
draagvlak voor 
een onafhan-
kelijke Vlaamse 
staat te vergro-
ten. “We willen 
ons doel geweld-
loos én met een de-
mocratische meer-
derheid bereiken. 
Laten we daarom 
ons Latijn steken in de twijfelaars, 
die nog een autonomiezetje nodig 
hebben. We zullen de onbeslisten 
overtuigen van de meerwaarde van 
een eigen Vlaamse staat,” klonk het. 

Stoffelen waarschuwde ook voor 
belgianisering van bepaalde par-
tijen. “Wentel u niet in de macht 
van de Belgische salons en verlies 
het einddoel van een onafhanke-
lijk Vlaanderen nooit uit het oog.” 

Een duidelijke boodschap voor de 
N-VA, die als federale regerings-
partij alle Vlaamse eisen overboord 
gooide in ruil voor Belgische 
machtsdeelname.

TRANSFERS

Stoffelen nam in zijn toespraak 
ook de miljardentransfers naar 
Wallonië op de korrel en riep alle 
Vlaams-nationalisten op om de 
problematiek van de transfers diets 
te maken aan de onwetenden. 
“Twaalf miljard euro jaarlijks van 
noord naar zuid, zonder uitzicht 
op beterschap. Het verhaal van de 
hangmat is al vaak gebracht, maar 
dient herhaald en liefst vertaald 

naar een taal die Jan met de pet be-
grijpt,” aldus Stoffelen.

Heel wat Vlamingen beseffen 
volgens de ANZ-voorzitter dat 
er bespaard moet worden. “Maar 
die besparingsoefening zou heel wat 
draaglijker en aangenamer kunnen, 
mochten die heilloze transfers einde-
lijk eens afgebouwd worden.”

KRAS JE RIJK

Er werden daarom ook krasbiljet-
ten uitgedeeld om de transfers aan 
te klagen. De loten droegen het 
opschrift “Kras de Vlaamse trans-
fers weg en win voor het leven”. 

Volgens de Vlaamse 
Volksbeweging, die 
de biljetten aan de 
man bracht, zou het 
gemiddelde Vlaamse 
gezin zo’n 7.500 
euro besparen, als de 
jaarlijkse geldstroom 
naar Wallonië werd 
afgeschaft.
  

Klaas Slootmans

€ 1850 
per Vlaming 

per jaar

JA€
€

€

€

KRAS & WIN
kras de Vlaamse transfers weg

www.vvb.org
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IS voor de poort van Europa
“IS staat voor de poort van Eu-
ropa.” De woorden van de Itali-
aanse minister van Binnenlandse 
Zaken Angelino Alfano kunnen 
nauwelijks overschat worden. 

Islamitische Staat bereidt een inva-
sie van Europa voor via Libië. Niet 
alleen kondigde de terreurgroep dit 
aan na een massa-executie van 21 
Libische christenen, het staat ook te 
lezen in een intern document van 
de terreurgroep dat werd onder-
schept door Libische journalisten. 

Hieruit blijkt dat IS van plan is 
Europa te laten overstromen door 
migranten, door de chaos en het 
geweld in Libië te vergroten. Met 
die stroom migranten kan ook IS 
meereizen naar Europa: “Vanuit 
Libië varen er dagelijks 500 vluchte-
lingen naar Malta, Italië en Grieken-
land, dus moeten wij ook in staat zijn 
om – eventueel vermomd als vluch-
teling - daar te geraken en er de hel 
te ontketenen”, staat te lezen in het 
IS-document. 

OVERVLOED AAN 
WAPENTUIG

Intussen wint IS in Libië fors aan 

aanhang. De terreurgroep contro-
leert inmiddels een aantal steden en 
dorpen langs de kust. Van daaruit 
is het slechts enkele honderden ki-
lometer naar Kreta. Wie dus dacht 
dat IS een griezelige ver-van-mijn-
bed-nachtmerrie is, vergist zich 
danig. Enkel de Middellandse zee 
scheidt hen van ons. 

In berichten onderschept door de 
Britse terreurwaakhond Quilliam 
schetste een vooraanstaande jiha-
dist de voordelen van Libië: het is 
strategisch gelegen, wordt sinds de 
revolutie overspoeld met wapentuig 
en kan als vertrekpunt van tien-
duizenden vluchtelingen als ideaal 
platform dienen voor aanvallen op 
Europese landen en scheepvaart-
routes.

VIJANDELIJKE OVERNAME

Zo mogelijk even verontrustend als 
de dreiging van IS, is dan ook de 
eeuwigdurende lamlendigheid van 
Europa dat nalaat zijn grenzen beter 
te bewaken, laat staan militair op te 
treden in Libië. “We hebben geen 
minuut meer te verliezen”, zei de Ita-
liaanse minister Alfano. “De troepen 
van het Kalifaat rukken sneller op 

dan dat de internationale gemeen-
schap beslissingen neemt.” En nog: 
“We riskeren een exodus die oncontro-
leerbaar wordt. De situatie is dermate 
urgent dat we nu moeten ingrijpen.” 

Wie echter dacht dat de Europese 
leiders oren hadden naar de nood-
kreet vanuit Italië, ijlt. De Europese 
Commissie kondigde aan de moge-
lijkheden voor legale migratie naar 
Europa te vergemakkelijken en zo-
doende de illegale toestroom in te 
perken. Inderdaad, u leest het goed. 

De Europese excellenties vinden 
dus dat Europa zowat heel de we-
reld moet opvangen. Zij weigeren 
hierbij in te zien dat wanneer Eu-
ropa door volksverhuizingen en ter-
rorisme wordt ontwricht, er weinig 
of niets overblijft van democra-
tie, mensenrechten en rechtsstaat. 
Daarom moeten we Europa juist 
als een fort van vrijheid, rechtsstaat 
en democratie bewaken.  Zo niet, 
dreigt de val van het Avondland. 
  

Klaas Slootmans



25

Een ideeënoverzicht  
van Nieuw Rechts
Uitgeverij iD is een jonge 
Vlaamse uitgeverij waarbij de 
letters ‘iD’ staan voor iden-
titeit. Daarmee is meteen de 
toon gezet van het belangstel-
lingsveld waarin deze uitgeve-
rij actief wil zijn. Zij wil ook 
uitdrukkelijk het conservatie-
ve gedachtengoed een ruimere 
verspreiding geven.

Als eerste ‘grote’ uitgave heeft 
de uitgeverij ervoor gekozen 
een boek van de Kroaat To-
mislav Sunic in Nederlandse 
vertaling uit te brengen. Sunic 
emigreerde als jongeman naar 
de Verenigde Staten van Ame-
rika, doctoreerde daar en werd 
er ook professor aan de Cali-
fornia State University. Hij was 
al vroeg geïnteresseerd in wat 
men het Franse ‘Nieuw Rechts’ 
is gaan noemen, dat als reactie 
op mei 1968 ontstond en rond 
1979 zijn doorbraak kende. 
Nieuw Rechts is, in tegenstelling 
tot wat de benaming misschien 
doet veronderstellen, in essentie 
een vrij non-conformistische en 
heel veelzijdige ideeënbeweging, 
maar steeds met veel belangstel-
ling voor tradities en voor de ver-
worteling van de mens in volk en 
gemeenschap. 

Het boek van Sunic wordt ingeleid 
door Alain de Benoist, het eigen-
lijke boegbeeld van Nieuw Rechts. 
Vervolgens schetst de auteur in een 
eerste deel de intellectuele bronnen 
en de auteurs die Nieuw Rechts 
hebben geïnspireerd. In een tweede 
deel wordt dan dieper ingegaan op 
de visie/kritiek van Nieuw Rechts 
op diverse maatschappelijke vraag-
stukken of stromingen zoals het 
gelijkheidsdenken, liberaal kapi-
talisme, ‘economisme’, socialisme, 
totalitarisme, enz. Het boek wordt 

afgesloten met een uitgebreid aan-
hangsel van 40 pagina’s met als titel 
‘Manifest voor Europees herstel en 
vernieuwing’. Deze tekst is niet van 
Sunic, maar is de Nederlandse ver-
taling van een visietekst die in 1999 
door Alain de Benoist en Charles 
Champetier werd geschreven en 
waarin zij een nieuwe intellectuele 
stand van zaken opmaken van het 
gedachtengoed van het Franse (en 
Europese) Nieuw Rechts, nadat ze 
dit reeds eerder  hadden gedaan in 
1977 en 1979.

De tekst van Sunic is eigenlijk de 
doctoraatsthesis die hij aan Nieuw 
Rechts wijdde en waarop hij in 
1988 in de Verenigde Staten pro-
moveerde en die hij daar vervol-
gens (in het Engels) uitgaf. Het 
boek werd dus vooral geschreven 
met het oog op een Amerikaans 
lezerspubliek. Daar draagt het dan 

ook de sporen van door 
sporadische verwijzin-
gen naar Amerikaanse 
toestanden die eigenlijk 
minder relevant zijn voor 
de Vlaamse lezer. Sunic’ 
tekst is inmiddels ook 
bijna 30 jaar oud en is 
daardoor tot op zekere 
hoogte wat gedateerd. 
Zo wordt er bijvoorbeeld 
nog een tiental bladzij-
den aan het communis-
me besteed, een vraag-
stuk dat 30 jaar geleden 
zeker actueel was, maar 
vandaag toch veel min-
der relevant is geworden. 
Het is daarom jammer 
dat deze tekst niet werd 
geactualiseerd, te meer 
omdat het Nieuw Rechts 
van de jaren ’70 van vo-
rige eeuw geëvolueerd is 
en niet meer (helemaal) 
hetzelfde is als het Nieuw 

Rechts van 2015. De waarde en het 
belang van dit boek ligt naar onze 
mening dan ook vooral bij het aan-
hangsel van de Benoist en Cham-
petier. Deze tekst biedt een veel 
helder en actuelere stand van zaken 
van de visie van Nieuw Rechts op 
de hedendaagse samenleving, om-
schrijft zijn uitgangspunten duide-
lijk en biedt heel wat richtingaan-
wijzers voor het ideologische debat 
waar ook de Vlaams-nationalist 
van de 21e eeuw veel profijt kan 
uit halen. 

Peter Lemmens

Tomislav SUNIC. Nieuw Rechts: 
voor een andere politieke cultuur. 

Z.p., uitgeverij iD, 2014, 220 p. 
ISBN: 978-9-491-43600-0 

Te bestellen via  
informatiecentrum@telenet.be  
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1915-2015: Armeense genocide 
honderd jaar geleden

Precies een eeuw geleden vond de 
slachtpartij op het Armeense volk 
plaats, een historische schand-
vlek die deze maand wereldwijd 
herdacht wordt. Turkije blijft tot 
op vandaag doof wanneer om de 
schulderkenning van deze geno-
cide wordt gevraagd.

Armenië is een van de oudste 
landen ter wereld en wordt be-
schouwd als de oudste christelijke 
staat. Cultureel en historisch voelt 
het land zich nauw verwant met 
Europa, eerder dan met Azië. Wat 
ooit een groot koninkrijk was, zat 
in de loop der eeuwen vaak tus-
sen hamer en aambeeld gekneld 
en werd meerdere malen - al dan 
niet gedeeltelijk - geannexeerd en 
bezet door Arabische, Perzische, 
Turkse en Russische machten. Zo 
werd West-Armenië een deel van 
het huidige Turkije.

DEPORTATIES EN 
MOORDPARTIJEN

Op 24 april 1915 werden in Con-
stantinopel (Istanbul) op last van 
de Ottomaanse autoriteiten hon-
derden Armeense notabelen en in-
tellectuelen uit hun huizen gezet, 
bijeengedreven en later vermoord. 
Tegelijk werden minstens 5000 
Armeniërs uit de armste klassen 
afgeslacht in een verschrikkelijke 

pogrom. Dit was een hoogtepunt 
van de volkerenmoord op de Ar-
meniërs die reeds in februari 1915 
begon. In de daarop volgende jaren 
werden de Armeniërs uit alle ste-
den en dorpen van het Ottomaanse 
rijk bijeengedreven, ter plekke af-
geslacht of in konvooien gedepor-
teerd naar concentratiekampen in 
afgelegen gebieden en woestijnen. 
Velen haalden hun eindbestem-
ming niet en werden onderweg 
vermoord door Turkse soldaten, 
ongeregelde milities en bendes 
en zelfs door gewone dorpelingen 
die de konvooien opwachtten en 
aanvielen. Wie wel in de kampen 
aankwam, had slechts een kleine 
overlevingskans. 

De staatsgesteunde moordpartijen 
en de vervolging van de Armeniërs 
namen tot 1918 huiveringwek-
kende afmetingen aan. De cijfers 
lopen uiteen, maar het is veilig om 
te zeggen dat er uiteindelijk meer 
dan een miljoen slachtoffers viel. 
Overigens mag gesteld worden 
dat specifiek de Armeniërs werden 
uitgemoord omdat zij christenen 
waren.

HERDENKING EN  
ERKENNING

Het hoeft dus niet te verbazen dat 
deze episode tot op vandaag diepe 

wonden nalaat in de Armeense ge-
meenschap. Maar van een erken-
ning van de genocide, laat staan 
een officieel excuus of enige vorm 
van schadevergoeding of terug-
gave van goederen door de Turkse 
staat is er tot op vandaag - op en-
kele symbolische gestes na - geen 
sprake.

Ook in de internationale politiek is 
er schroom om de feiten bij naam 
te noemen; dit om Turkije, een be-
langrijke strategische bondgenoot 
of handelspartner, niet voor het 
hoofd te stoten. In 2008 beloofde 
toenmalig senator Barack Obama 
dat hij, als hij president werd van 
de Verenigde Staten, de Armeen-
se genocide zou laten erkennen. 
De belofte werd ingeslikt. Op 12 
maart werd in het Europees Par-
lement het mensenrechtenrapport 
Panzeri gestemd waarin de kwestie 
ook ter sprake kwam. Er werd ge-
stemd voor ‘een’ erkenning door de 
EU-lidstaten, maar niet voor een 
‘wettelijke’ erkenning.

Het Vlaams Belang diende zowel 
in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers als in het Europees Par-
lement resoluties in die aandringen 
bij de Turkse regering om eindelijk 
de feiten te erkennen. 

Dimitri Hoegaerts 
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De Europese Unie blijft belas-
tinggeld in het rond strooien. De 
onderliggende problemen van de 
Europese Unie worden hierdoor 
echter niet aangepakt, zo meent 
Europees Parlementslid Gerolf 
Annemans.

Marianne Thyssen (CD&V), Eu-
ropees commissaris voor Tewerk-
stelling en Sociale Zaken, zal ver-
sneld een miljard euro beschikbaar 
stellen. Op die manier wil zij de 
hoge werkloosheid binnen EU-lid-
staten counteren. De cijfers liegen 
er niet om: in Spanje is meer dan 
een op twee jongeren werkloos; 
in Griekenland zien we dezelfde 
schrikbarende cijfers. Ondertus-
sen is Italië (42%) stukje bij beetje 
op weg om deze trieste records te 
evenaren. Ook in België bevindt 
een groot contingent jongeren zich 
stilaan in een uitzichtloze situatie. 
Bijna een op vier jongeren in dit 
land is werkloos. 

EU OORZAAK PROBLEEM

Het Vlaams Belang deelt de vast-
stelling van Marianne Thyssen 
dat zich op dit continent stilaan 
een verloren generatie ontwik-
kelt. Maar haar analyse dat meer 
Europees beleid een duurzaam 
antwoord biedt op dit netelige 

probleem, verwerpen we. De to-
renhoge werkloosheid is immers 
mee een gevolg van het wanstal-
tige supranationale project dat de 
EU de jongste jaren geworden is. 
Zuid-Europa kampt vandaag met 
ontspoorde publieke financiën, een 
geruïneerde economie en een leger 
aan werklozen, terwijl de eurocra-
ten in Brussel hun handen wassen 
in onschuld. Zij gaan echter niet 
vrijuit. 

Tal van economen, zoals Nobel-
prijswinnaars Milton Friedman 
en Paul Krugman, waarschuwden 
in de jaren negentig al dat deze 
monetaire unie gedoemd was om 
te mislukken. Toch zette de Eu-
ropese kaste door. Dit monetair 
machtsproject moest er namelijk 
kost wat kost komen. De jongste 
tijd werden steeds meer steunfond-
sen, uiteraard gestijfd met uw be-
lastinggeld, in het leven geroepen 
om de problemen aan te pakken. 
Waarover beschikt de EU onder-
hand? De ECB-’bazooka’ kent u 
al, en verder is er het Europees So-
ciaal Fonds (ESF), het Fonds voor 
strategische Investeringen (EFSI), 
het Europees Financieel Stabili-
teitsmechanisme (EFSM)... Daar-
enboven moet de Europese Inves-
teringsbank (EIB) voor miljarden 
aan bijkomende leningen gaan ver-

strekken. Het Europese lijstje aan 
bestaande vehikels en initiatieven 
begint eindeloos te worden, steeds 
gaat het om uw centen.

LEVENSGEVAARLIJK SPEL

Keer op keer waarschuwt Gerolf 
Annemans in het Europees Par-
lement voor de huidige en moge-
lijke gevolgen. In een opiniestuk 
dat op Doorbraak verscheen (na-
dat het door het weekblad Trends 
werd geweigerd) stelt hij: “Het hele 
EU-project is verworden tot een le-
vensgevaarlijk spel dat ons als belas-
tingbetaler een aderlating bezorgt. 
Wie dus blij is dat Marianne Thys-
sen een miljard gaat inzetten voor 
de goede zaak, is ofwel naïef ofwel 
cynisch. Wanneer leden van de Eu-
ropese Commissie de pers opzoeken 
en de Europese beleidsdaden in een 
positief daglicht plaatsen, dan wordt 
hooguit de halve waarheid verteld. 
Alle andere Vlaamse partijen blij-
ven ondertussen meestappen in deze 
goednieuwsshow. Het droomproject 
van de Europese elite heeft al meer 
dan voldoende slachtoffers gemaakt 
en heeft ons al genoeg gekost. Nu trots 
wat broodkruimels naar het volk 
gooien, is een schoolvoorbeeld van de 
arrogantie van de macht.”

Dimitri Hoegaerts 

Kruimels voor het volk
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KoMMer en Kwel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

De vicepremier had er een sport van gemaakt nadat hij uit de boot was gevallen om premier te worden. “Ze 
zullen me leren kennen en me elke dag in de gaten houden” zo had hij gezworen nadat hij woest had getem-
peest, maar uiteindelijk weer tot relatieve rust was weergekeerd. Hij zou het steentje in de schoen van deze 
regering worden en dwars liggen waar het maar kon, zonder de boel op te blazen. Want dat zou zijn partij niet 
ten goede komen en Wouter Beke tijdens de vasten weer naar de drank doen grijpen. Hij moest dus omzichtig 
en subtiel te werk gaan om evenwel meedogenloos het bloed van onder de nagels van zijn collega’s te halen. 

Ja, de vroegere Vlaamse minister-president is op oorlogspad en elke morgen wanneer hij op zijn kabinet toe-
komt, grijnslacht hij zichzelf toe in de grote nep-belle-epoquespiegel boven de blinde haard. En hij knipoogt 
naar zichzelf. Het is vandaag niet anders dan gisteren. Met armen en handen strak op de rug en de schouders 
gespannen, de ogen half dichtgeknepen en de mondhoeken naar beneden knikt hij langzaam met het hoofd, 
turend door het raam dat uitgeeft op het Brusselse Warandepark. Vandaag gaat hij immers zijn boezemvij-
anden van de grootste regeringspartij alweer de gordijnen injagen door een voorstel te doen waarover in het 
regeerakkoord niets wordt gezegd en waarover in zijn partij eigenlijk ook nog niemand heeft nagedacht. De 
stok in het hoenderhok…

Plots gaat de telefoon. Het is de kabinetschef van de nieuwe koning die hem meteen laat ontbieden op het 
paleis in Brussel. De vicepremier ‘spoedt zich langzaam’ te voet door het park ‘naar de overkant’, verstand op 
nul en blik op oneindig.

De koning ontvangt hem met strenge blik terwijl zijn madame in een rolstoel komt aangereden. Ja, het is een 
kunst op de benen te blijven staan bij het skiën…

“Waarom toch al die ambras in mijn regering?” vraagt de koning, die – slurpend aan een fristi-met-rietje - 
meteen laat verstaan voor het eerst geen verkiezingen meer te willen omdat hij met de nieuwe Volksunie best 

kan opschieten. De vicepremier stelt hem meteen 
gerust door hem te verzekeren dat hij gewoon 
wat politieke spelletjes speelt om de grootste rege-
ringspartij wat te jennen en bij de les te houden, 
maar dat hij uiteindelijk alleen maar de sociale 
vrede met de vakbonden en de werkgevers op het 
oog heeft. Het is dus eigenlijk alleen maar om te 
lachen. En bovendien wil hij de Belgischgezinde 
Vlaams-nationalisten uiteindelijk binnen de lijn-
tjes laten kleuren. De koning fleurt op, laat een fijn 
lachje ontsnappen en zegt dat zijn familie altijd op 
de tsjeven heeft kunnen rekenen.

De vicepremier ijsbeert door het park terug naar zijn 
kantoor en loopt in de Wetstraat toevallig – of nood-
lottig - de burgemeester van Antwerpen tegen het lijf. 
“Even bij de grote chef geweest,” zegt hij aarzelend. 
“Hoezo?” vraagt de burgemeester. “Ik heb je vandaag 
toch nog niet gezien?!”

In zijn kantoor barst de vicepremier in woede uit. 
Hier zal hij het niet bij laten. En het zal niet om 
te lachen zijn. Want hij kan er zelf ook niet meer 

mee lachen. Wat denken ze wel?!
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  Ontdek meer en andere puzzels in onze  
  puzzelboeken en -tijdschriften.                   ©  De Puzzelaar 

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: 
KRIJGSRAAD

stuur uw oplossIng 
voor 20 aprIl  

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:

Dr. Leo Degraeve, As
Katja Van Leuven, Wanzele
Joseph Claes, Tremelo
Debbie Deprez, Kortrijk
Frans Smet, Beveren
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 aprilKalender

ZATERDAG 4 APRIL 
HOBOKEN. Paas-Ontbijtbrunch met 
Tom Van Grieken in taverne De Schor-
ren, Graspolderlaan 32 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Hoboken. Inl.: Machteld 
Fitters, 0468 17 07 90. 
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 met Chris Jans-
sens in zaal De Geesten, Waterstr. om 
11u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: 
Secretariaat regio Antwerpen, 0477 70 
51 23. 

ZATERDAG 11 APRIL 
ENAME. Eetfestijn in zaal Bascuul, 
Abdijstr. 79, Oudenaarde om 18u. Inl.: 
Michèle Rédelé, 0495 49 27 82. 

ZONDAG 12 APRIL 
MERKSEM. Bormsherdenking met 
Hector Van Oevelen in Sint-Franciscus-
kerk om 11.30u., Bredabaan – Kerkhof 
om 12.30u., Van Heybeeckstraat. Inl.: 
Bob Hulstaert, 03 645 46 67. 

VRIJDAG 17 APRIL 
MERKSPLAS. Kroegentocht VBJ 
Kempen om 19.30u. Org.: Vlaams Be-
lang Jongeren Kempen. Inl.: Veronique 
Limbourg. 

ZONDAG 19 APRIL 
OPOETEREN. Brunch + wandel- en 
fietstocht met Gerolf Annemans in ont-
moetingscentrum De Riet, Schoolstr. 20, 
Maaseik om 08.30u. Inl.: Leo Pieters, 
0494 39 60 32. 
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek 
met Tom Van Grieken in zaal Laerehof, 
Kampelaarstr. 48 om 10u. Inl.: Marleen 
Fannes, 0496 55 73 36. 
HEULE. Ledenvergadering: ‘Volhar-
den in het verzet!’ met Reinhilde Cas-
telein in buurthuis Molenheem, Izegem-
sestr. 205, Kortrijk om 10.30u. Inl.: Jan 
Deweer, 0486 22 90 43. 
LIER. Paasbrunch met optreden van 
de Torfskes in zaal De Lispenaar, Voet-
balstr. 23 (nieuwe locatie!) 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.
 
VRIJDAG 24 APRIL 
ANTWERPEN. Hugo’s Paella in ont-
moetingscentrum Jacob Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14 om 13u. Inl.: Secre-
tariaat regio Antwerpen, 03 231 08 45 
(woe-do-vrij: 13-16u.) 
REET. 14de algemene quiz ‘Eddy Her-
remans’ in chalet Kleine Paepedaelen, 
Kleine Paepedaelenlaan 14b, Rumst om 
19.30u. Org.: Vlaams Belang Boom. Inl. 
& opgave ploegnaam: 0475 94 37 69. 
KACHTEM. Gespreksavond: ‘Vlaan-
deren tijdens de Eerste Wereldoorlog’ 
met Guido Moons in provinciaal secr., 
Kachtemsplein 5, Izegem om 19.30u. 
Org.: Vlaams Belang Provincie West-
Vlaanderen. Inl.: provinciaal Secretariaat, 
051 33 60 30. 

TREMELO. Gespreksavond over het 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds met 
Jürgen Constandt en de Vlaamse Soli-
daire Vakbond met Wim De Winter in 
zaal Paloma, Schrieksebaan 47 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain 
Verschaeren, 0474 69 10 70 of 015 63 
05 88. 

ZONDAG 26 APRIL 
LIEDEKERKE. Ontbijtgesprek + 
boekvoorstelling met Filip Dewinter 
in zaal-café Het Kerkzicht, Warandestr. 9 
om 10u. Org.: Vlaams Belang regio Hal-
le. Inl.: Eddy Longeval, 0494 17 39 19. 
EDEGEM. Lentediner met Tom Van 
Grieken en Jan Penris en met DJ radio 
Minerva in feestzaal De Basiliek, Troost-
str. 20-22 om 11.30u. Inl.: Anita Saey 
0478 46 19 08, Guy Eggermont 0495 
52 69 73. 

VRIJDAG 8 MEI 
KORTRIJK. Gespreksavond: ‘Waar-
heen met de Vlaams-nationale partij-
en, inzonderheid het Vlaams Belang?’ 
in cafetaria Museum Kortrijk 1302, Be-
gijnhofpark om 20u. Inl.: Jan Deweer, 
0486 22 90 43. 
TURNHOUT. Vormingsavond VBJ 
Kempen met Reccino Van Lommel 
in secr. Turnhout, De Merodelei 92 om 
20u. Inl.: Veronique Limbourg. 

ZONDAG 10 MEI 
MACHELEN. Imkerbezoek en ho-
ningproeverij afspraak aan de kerk van 
Machelen, om 10.30u. Inl.: Ludo Mon-
balliu, 02 721 22 54. 

ZATERDAG 16 MEI 
TIELT-WINGE. Eetdag met Barbara 
Pas in ‘t Jongensschool, Blerebergstr. 4 
om 15.30u. Org.: Vlaams Belang Aar-
schot-Tielt-Winge. Inl.: Robert Vranken, 
0476 90 39 57. 

Nieuwe openingsuren  
secretariaat Van Maerlantstraat, Antwerpen

 
Woensdag van 10 tot 17 uur
Donderdag van 13 tot 17 uur

Vrijdag van 10 tot 17 uur
Indien een feestdag, gesloten.




