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“Alles Is commu-
nAutAIr”. toch? 
Jarenlang probeerde Bart De Wever den volke 
uit te leggen dat er niets ten goede kon ver-
anderen op sociaal-economisch vlak zonder 
de staatsstructuren grondig aan te passen. 
Hij deed dat bijwijlen met een van wanhoop 
vertrokken gezicht, omdat andere politici of 
journalisten die hem interviewden, dat maar 
niet wilden inzien. Niet weinige keren kregen 
we op het scherm zijn smartelijke blik te zien 
omdat men maar niet wou begrijpen dat “àlles 
communautair is in dit land”. 

Zoals bekend triomfeerde de N-VA tijdens de 
laatste verkiezingen, nu een jaar geleden. De 
partij werd ondermeer geplebisciteerd omwille 
van haar Vlaamse beloften. Eén van de “con-
crete verbintenissen” die de partij toen aanging 
ten overstaan van haar kiezers, stelde letterlijk: 
“het is duidelijk dat het herstel dat wij beogen, 
enkel volledig gerealiseerd kan worden als we de 
staatsstructuur van het land aanpassen aan de 
sociologische, economische en politieke realiteit”. 

Die “concrete verbintenis” bleek echter een 
leugen van hier tot de stratosfeer. Elke Vlaam-
se verzuchting werd van de onderhandelings-
tafel geveegd. 

Nu kan men in een regering moeilijk al z’n 
programmapunten realiseren, maar om nu 
juist het eerste principe van uw partijprogram-
ma helemààl overboord te gooien, dat levert 
hoe dan ook electorale schade op. Daarom 
probeert de partij nu beetje bij beetje het idee 
ingang te doen vinden dat ze de Vlaamse eisen 
tegen de verkiezingen van 2019 toch echt wel 
op tafel zal leggen. 

Maar het wordt steeds moeilijker de kiezer nog 
te lijmen, hun daden laten zich steeds minder 
met hun woorden rijmen. 

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Jean Raspail

HET LEGERKAMP 
DER HEILIGEN

Le Camp des Saints

Van Le Camp des Saints, het boek van de vele malen gelauwer-
de Franse schrijver Jean Raspail, werden meer dan een miljoen 
exemplaren verkocht. Zijn visionaire roman blijft voor de rech-
terzijde een standaardwerk. 

Anderzijds roept het bij links hysterische reacties op; Raspail 
werd zelfs voor de rechtbank gedaagd. Zijn waarschuwing 
voor de dreigende demografische tsunami vanuit de onder-
ontwikkelde landen bevalt de multiculturele utopisten niet. Dit 

vormt voor Egmont al een voldoende reden om het boek - na de Engelse, 
Spaanse, Portugese, Italiaanse, Afrikaanse en Duitse vertalingen - nu ook in 
het Nederlands uit te geven. 

Maar de wetenschap dat de tsunami effectief op gang kwam, is dat nog meer: 
als de Europeanen niet dringend handelen, wordt ons continent inderdaad 
overspoeld door politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen, AIDS-
vluchtelingen en straks ook nog milieu- en klimaatvluchtelingen. Een heuse 
zondvloed waarbij de immigranten door hun miljoenental onze beschaving 
dreigen weg te vegen. 

Filip De Man
Uitgever Egmont

Het legerkamp der heiligen
(Le Camp des Saints)

Het legerkam
p der heiligen  

Le Camp des Saints               Jean Raspail vertaald door Jef Elbers

vertaling door Jef Elbers
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“Maleisië heeft een bloeiende economie, maar de plotse toe-
vloed van immigranten kan het land niet aan.” Aan het woord is VRT-
reporter Ivan Ollevier in een nieuwsreportage over de problematiek 
van illegale bootimmigranten in Zuidoost-Azië. Op zich geen opmer-
kelijke uitspraak, ware het niet dat over dezelfde realiteiten in Europa 
op een heel andere wijze wordt bericht. 

Het aantal illegale immigranten dat Europa via de Middellandse Zee be-
reikt piekt. Vorig jaar maakten volgens het Vluchtelingenagentschap van 
de VN bijna 220.000 vluchtelingen de grote oversteek. En volgens cijfers 
van de Italiaanse overheid staan in Libië tot een miljoen immigranten 
klaar om hun voorbeeld te volgen. 

En natuurlijk is er verdriet om en medeleven met de onschuldige mensen 
die door toedoen van mensensmokkelaars verdrinken in de Middellandse 
Zee. Met mijn eigen ogen kon ik enkele weken terug het leed vaststellen 
van duizenden mensen uit Guinee, Sierra Leone, Niger, Soedan,… die 
via de Middellandse Zee voet aan wal zetten in Europa in de hoop op een 
beter leven. 

Maar het absorptievermogen van een land - en bij uitbreiding een conti-
nent - is niet onbeperkt. Demografen schatten dat de Afrikaanse bevol-
king binnen twee decennia zal verdubbelen van 1 tot 2 miljard. Europa 
kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen funda-
menten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen. 

Toch wordt die analyse – tegen beter weten in - niet gemaakt door de 
mainstreammedia. De termen egoïstisch, bekrompen en xenofoob zijn in 
de berichtgeving nooit ver weg. Enkel wie meedoet aan het open-gren-
zenopbod wordt als humaan aanzien. Nochtans weet iedereen dat een 
volksverhuizing van miljoenen mensen het einde betekent van onze ver-
zorgingsstaten. Meer immigratie betekent de totale deflatie van het bruto 
nationaal geluk. 
 
Als volksnationalisten zijn wij dan ook van mening dat een land niet al-
leen het recht heeft om zijn grenzen te beschermen; het heeft tegenover 
zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen. Europa moet met andere 
woorden - ook in de meest letterlijke zin van het woord - grenzen stellen.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“HET ABSORPTIE-
VERMOGEN VAN 

EEN LAND - EN BIJ 
UITBREIDING EEN 

CONTINENT - IS 
NIET ONBEPERKT.”

Grenzen stellen
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ZIEKE WALEN…

Vlaams Belang-kamerlid Barbara 
Pas vroeg aan de minister van 
Ambtenarenzaken de cijfers op 
over het ziekteverzuim bij de fede-
rale ambtenaren. Het is immers al 
jaren zo dat Franstalige ambtena-
ren merkelijk meer ziek zijn dan 
hun Vlaamse collega’s, of althans 
meer in ziekteverlof zijn. Dat 
blijkt ook uit de cijfers van 
2013. Een federale Waalse 
ambtenaar nam in dat 
jaar immers niet min-
der dan 19,45 dagen 
ziekteverlof op; bij een 
Vlaamse ambtenaar 
bleef dat beperkt tot 
14,8 dagen. De cij-
fers van 2014 waren 
de minister nog niet 
bekend, maar het valt 
niet te betwijfelen dat 
ook daar een flinke kloof 
tussen Vlamingen en Walen 
zal vast te stellen zijn.

… EN LANGDURIG 
WERKLOZE WALEN

Heeft het met een lakser sanctio-
neringsbeleid te maken in Wallo-
nië, met de economische situatie 
aldaar, of met de meer zuiderse 
mentaliteit die er heerst? Wellicht 
is het een combinatie van dit al-
les. Feit is in alle geval, zoals uit 
de cijfers blijkt die Barbara Pas 
daarover opvroeg, dat ook Wal-
lonië en Brussel flinke recordhou-
ders zijn wat het aantal langdurig 
werklozen betreft. In 2014 waren 
er immers in dit land in totaal 
48.085 langdurig werklozen (meer 
dan 121 maanden werkloos). 
Niet minder dan 52,8% daarvan 
was terug te vinden in Wallonië, 
21,8% in Brussel en slechts 25,4% 
in Vlaanderen. Als men ermee re-

kening houdt dat Vlaanderen goed 
is voor 57% van de bevolking van 
dit land, dan blijven dit serieuze 
verschillen. Er is in het zuiden van 
het land dus nog altijd veel werk 
aan de winkel.

SLECHTE BETALER

De federale administraties blin-
ken niet bepaald uit in het tijdig 
betalen van facturen. Dat bleek 
alvast uit de gegevens die Barbara 
Pas opvroeg bij de minister van 
Begroting. In 2014 moesten alle 
federale overheidsdiensten samen 
niet minder dan 671.780 factu-
ren betalen en daarvan werd niet 
minder dan 42% te laat betaald. 
Er zijn een paar zware uitschie-
ters, zoals de FOD Justitie, goed 
voor 214.843 facturen in dat jaar, 
waarvan er zomaar eventjes 70,6% 
te laat werden betaald. Hierdoor 
moeten bedrijven niet alleen lan-
ger op hun geld wachten, maar 
wordt ook de belastingbetaler in 
zijn zakken getast. In totaal moest 

er in 2014 immers voor niet min-
der dan 440.236 euro aan verwijl-
interesten worden betaald.

KONINKLIJK  
KOSTENPLAATJE 

De beveiliging van het Konings-
huis kostte in 2014 15,5 mil-

joen euro. Dat blijkt uit het 
antwoord van minister 

van Binnenlandse Za-
ken Jambon (N-VA) op 
een schriftelijke vraag 
van Vlaams Belang-
Kamerlid Barbara Pas.
Voor het Vlaams Be-
lang heeft het konink-
lijk circus nu al te lang 
geduurd. Terwijl meer 

dan 1 op 10 Vlamingen 
in armoede leeft en de 

werkende Vlaming de ene 
na de andere (verkapte) be-

lastingverhoging door de strot 
wordt geduwd, blijft de koninklij-
ke carrousel lustig verder draaien. 

Vorig jaar maakte financieel expert 
Thierry Debels nog bekend dat de 
familie van Saksen-Coburg tot het 
selecte clubje behoort van euro-
miljardairs. In plaats van de belas-
tingbetaler via indexsprongen en 
BTW-verhogingen nóg verder uit 
te melken, lijkt het dan ook aange-
wezen de miljoenentransfers naar 
dit koninklijk circus definitief stop 
te zetten. Dat hiermee meteen het 
enige bindmiddel van deze kunst-
matige staat verdwijnt, is mooi 
meegenomen.

ACTUA KORT
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EERHERSTEL VOOR 
HENRI REYNS? 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
spraken Belgische militaire recht-
banken 98 doodstraffen uit. Hier-
van werden er 12 effectief uitge-
voerd. De meeste terechtgestelden 
werden beschuldigd van postver-
lating (5) en insubordinatie (4).
Op 17 mei was het 100 jaar gele-
den dat soldaat Henri Reyns van 
het 1ste regiment karabiniers in 
Oostvleteren werd terechtgesteld. 
De aanklacht luidde “desertie in 
het oog van de vijand”. In feite 
was Reyns het slachtoffer van een 
oorlogstrauma, nu algemeen be-
kend en erkend als ‘shell shock’. 
Hij werd als voorbeeld gesteld 
om ‘desertie’ in de zesde legerdi-
visie te ontmoedigen. Reyns was 
fransonkundig en werd door de 
krijgsraad verhoord en berecht in 
het Frans. Of zijn advocaat Neder-
landskundig was, is te betwijfelen. 
Mocht er vandaag zoiets gebeuren 

dan spreekt men van klassejus-
titie. 100 jaar na de feiten heeft 
België de bladzijde van Reyns en 
zijn onfortuinlijke collega’s nog 
steeds niet omgedraaid. Tijdens 
de officiële herdenking ‘100 Jaar 
Groote Oorlog’ wordt over deze 
tragedie krampachtig gezwegen. 
Vlaams parlementslid Stefaan Sin-
tobin vroeg daarom aan minister-
president Geert Bourgeois om 

eerherstel voor Reyns en de an-
dere terechtgestelden te bepleiten 
bij federaal Justitieminister Koen 
Geens. Aan minister van Toerisme 
Weyts vroeg hij om aan deze pijn-
lijke kwestie aandacht te besteden 
in het kader van 100 Jaar Groote 
Oorlog.

Dankbetuiging bij het heengaan van Joris Van Hauthem
 

Het is meer dan een maand geleden dat Joris ons ontvallen is. 
En nu het ritme van ons leven terug wat in een normale plooi 

is gevallen, wil ik langs deze weg, in naam van zijn echtge-
note Mich en dochter Tineke, in naam van zijn mama en 
mezelf, alle lieve mensen van harte danken voor hun betui-
gingen van steun en medeleven bij zijn heengaan.

Maar niet alleen dat. Ook aan iedereen, van ver of nabij, 
en ik wil hier geen namen noemen, bang om iemand te ver-
geten. Doch allen die in het verleden en heden, in de partij 

en er buiten voor hem gestemd hebben, hem gesteund en 
geholpen hebben, het mogelijk gemaakt hebben dat 

Joris 25 jaar als parlements- en gemeenteraadslid 
door het leven kon gaan, ter verwezenlijking van 

zijn ideaal: een onafhankelijk Vlaanderen, zeg ik: 
hartelijk dank.
 
Vanwege de vader van Joris: Luc Van Hauthem
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Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, Europarlementslid Ge-
rolf Annemans en ondervoorzitter Philip Claeys stelden op 12 mei het 
asielplan van het Vlaams Belang voor. Hiervoor kozen ze het Italiaanse 
eiland Lampedusa uit, waar pas de week voordien het vrijblijvende be-
zoek van Theo Francken nog perfect illustreerde hoezeer mooie woor-
den en stoere voornemens in strijd zijn met wat er binnen de Europese 
Unie nog overgebleven is aan bevoegdheid voor de lidstaten.

Uit de cijfers van het Europees 
grensbewakingsagentschap Frontex 
blijkt dat er momenteel tot één 
miljoen mensen in Libië klaarstaan 
om te vertrekken naar Europa. 
De immigranten komen voor alle 
duidelijkheid niet alleen uit Syrië, 
maar ook (en vooral) uit de Afri-
kaanse landen ten zuiden van de 
Sahara. De toevloed van bootmi-
granten uit Afrika lijkt niet te stop-
pen. Hierdoor komen in heel wat 
EU-landen de sociale voorzienin-
gen onder druk te staan, terwijl de 
verzorgingsstaten nu reeds zuchten 
onder torenhoge werkloosheid, ar-
moede en sociale achterstelling. De 
aan de gang zijnde volksverhuizing 
dreigt de Europese samenlevingen 
te ontwrichten.

AUSTRALISCHE AANPAK 
WERKT

Toch willen de Europese bewinds-
voerders niet weten van een aan-
pak naar Australisch model. Het 
Oceanische land bewees met zijn 
operatie ‘Sovereign Borders’ (Soe-
vereine Grenzen) nochtans dat 
een kordaat grensbewakingsbeleid 
werkt. Niet alleen worden de gren-

zen beschermd, er wordt ook veel 
menselijk leed vermeden. Sinds de 
lancering van de Australische ope-
ratie eind 2013 kwamen er nauwe-
lijks boten met asielzoekers aan, en 
vielen er op zee geen mensenlevens 
meer te betreuren. Dit in schril 
contrast met Europa. Vorig jaar 
verloren niet minder dan 3.000 
mensen het leven op de Middel-
landse Zee in hun poging om het 
beloofde land te bereiken. 

Alles wijst erop dat de illegale im-
migratie naar Europa – bij on-
gewijzigd beleid – alleen nog zal 
toenemen. Bovendien valt met 
de huidige ongecontroleerde toe-
stroom van migranten niet te 
voorkomen dat ook terroristen en 
andere criminelen hun weg naar 
Europa weten te vinden. Gezien de 
grootte van de immigratiestromen 
is het risico aanzienlijk dat er ook 
jihadstrijders meekomen, die zo 
een gevaar vormen voor de veilig-
heid binnen Europa. 

ONMETELIJK RESERVOIR

Hoe men het ook draait of keert: 
het menselijk reservoir dat naar 
Europa wil, is vrijwel onbeperkt. 

Tussen West-Afrika en het Mid-
den-Oosten wachten geen tiendui-
zenden of zelfs honderdduizenden, 
maar miljoenen op een gunstige ge-
legenheid om naar onze contreien 
af te zakken. Europa kan deze men-
senmassa onmogelijk opvangen 
zonder zijn eigen fundamenten, 
stabiliteit, welvaart en veiligheid in 
het gedrang te brengen. Een land – 
en bij uitbreiding een continent – 
heeft niet alleen het recht om zijn 
grenzen te beschermen; het heeft 
tegenover zijn eigen burgers ook 
de plicht dat te doen. Europa moet 
met andere woorden - ook in de 
meest letterlijke zin van het woord 
- grenzen stellen. 

DE SHOW VAN FRANCKEN

Begin mei reisde Belgisch staats-
secretaris voor migratie Theo 
Francken (N-VA) naar Sicilië en 
Lampedusa. Het enige wat hij daar 
demonstreerde, was zijn totaal ge-
brek aan visie en daadkracht. Fran-
cken liet er wel optekenen dat de 
grote meerderheid van de bootmi-
granten geen vluchtelingen maar 
gelukszoekers zijn, maar oplossin-
gen gaf hij niet. Integendeel: hij 
wees het enige beleid dat succesvol 
is gebleken – de consequente Aus-
tralische aanpak – af omdat het we-
reldvreemde Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens niet toelaat 
dat bootmigranten worden terug-
gestuurd voor ze het magische A-
woord kunnen uitspreken op Euro-
pese bodem: ‘Asiel’. We moeten dus 
af van de verdragen die niet meer 
aangepast zijn aan deze tijd, maar 
dat weigert Francken zelfs nog 
maar in overweging te nemen.

Hij klaagde eerst (terecht) aan dat 
Italië de bootmigranten niet sys-
tematisch registreert. Zo ontsnapt 
Italië aan de verplichting om hun 
eventueel asieldossier zelf op te 
volgen (zoals voorzien in het Du-
blin II-verdrag). De Italianen we-

Vlaams Belang lanceert plan vanop Lampedusa
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ten immers maar al te goed dat de 
meeste bootmigranten illegaal naar 
de noordelijke landen trekken. Wat 
gebeurde er echter tijdens het be-
zoek van Francken? Plots was de 
staatssecretaris overtuigd dat de Ita-
liaanse autoriteiten wel hun plicht 
doen. Ondanks de vele getuige-
nissen van bootmigranten van wie 
bijvoorbeeld geen vingerafdrukken 
genomen zijn. 

EU MAAKT PROBLEMEN 
ERGER

De EU is deel van het probleem. 
Als Italië niet alle bootmigranten 
registreert, betekent dit dat de bui-
tengrenzen – tegen alle afspraken in 
- niet meer gecontroleerd worden. 
Daardoor worden de lidstaten fei-
telijk verplicht opnieuw de binnen-
grenzen te controleren. Dat weigert 
Francken echter in te zien. België 
wil nog altijd de vlijtigste leerling 
zijn in het EU-klasje. Niet alleen 
zal het wat ambtenaren sturen om 
de Italianen en Frontex bij te staan, 
de Belgische regering legt zich – in 
tegenstelling tot meerdere andere 
lidstaten – zonder verpinken neer 
bij de quota voor het opvangen van 
bootmigranten. Die quota zijn to-
taal wereldvreemd, want de meeste 
bootmigranten reizen hoe dan ook 
illegaal het land van hun keuze in, 
‘dankzij’ het wegvallen van de bin-
nengrenzen. Binnen de Europese 
Raad doet België helemaal niets om 
het EU-wanbeleid aan te klagen of 
te verhelpen…

Theo Francken zegt ook dat hij 
“de boten in Libië al tot zinken wil 
brengen”. Dat is stoere praat die 
het ongetwijfeld goed doet op café, 
maar die totaal vrijblijvend is. Meer 
dan symptoombestrijding is het 
niet. Bovendien is het zeer twijfel-
achtig of er binnen de EU een reële 
wil bestaat om zoiets te doen. 

Philip Claeys

Het roer omgooien
Het Vlaams Belang is (in samenwerking met de alliantie ‘Europa van 
Naties en Vrijheden’) Francken achterna gereisd om echte, structurele 
maatregelen voor te stellen. In Ciminna bij Palermo bezochten Tom 
Van Grieken, Gerolf Annemans en Philip Claeys een opvangcentrum 
voor bootmigranten dat beheerd wordt door Caritas. Ze hadden er ge-
sprekken met bootmigranten, met de beheerder van het centrum Dom 
Sergio, de burgemeester en een vertegenwoordiger van de prefectuur. ’s 
Anderendaags werd er afgereisd naar Lampedusa, zeg maar de frontlijn 
van de problemen. Elke ochtend worden daar hele busladingen Afrika-
nen van het opvangcentrum naar de veerboot naar Agrigento (Sicilië) 
aangevoerd. De beeldspraak van Frontex als veerdienst voor illegale im-
migratie kan hier dagelijks in de meest letterlijke zin van het woord 
vastgesteld worden. Alles gebeurt gedisciplineerd en efficiënt. De Afri-
kanen zijn niet opstandig of onrustig. Integendeel: ze weten dat hun 
doel bereikt is en dat ze ongestoord kunnen verder reizen naar het land 
van hun keuze. Ze worden niet opgevangen in gesloten, maar in open 
centra. Niemand legt hen wat dan ook in de weg. Illegale immigratie 
wordt beloond, en trekt nog meer illegale immigratie aan. Hier voltrekt 
zich een drama. Het is dus tijd dat het roer - letterlijk - wordt omge-
draaid. 

Vlaams Belang lanceert plan vanop Lampedusa
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HERORIËNTERING VAN DE 
HULP

De gelden die momenteel besteed 
worden aan opvang, integratie-
projecten en uitkeringen, kun-
nen beter gebruikt worden voor 
de opvang in veilige havens in de 
eigen regio. Met de vele middelen 
die in de EU uitgegeven worden 
aan asielzoekers kunnen bovendien 
ter plaatse veel meer vluchtelingen 
worden geholpen; niet enkel dege-
nen die in de mogelijkheid zijn om 
grote sommen geld te betalen aan 
gewetenloze mensensmokkelaars. 

OPVANG IN EIGEN REGIO

Internationale verdragen (zoals 
de vluchtelingenconventie van 
Genève) moeten herbekeken wor-
den. Het uitgangspunt moet zijn 
dat asielzoekers in eigen regio wor-
den opgevangen. In samenwerking 
met de internationale gemeenschap 
moeten opvangcentra in de regio, 
zo dicht mogelijk bij huis, worden 
uitgebouwd. Opvang in eigen regio 

leidt niet alleen tot een efficiëntere 
besteding van de beschikbare mid-
delen, het maakt ook de terugkeer 
naar eigen land – eens de proble-
men zijn opgelost – gemakkelijker.

EFFECTIEVE EN EFFICI-
ENTE BEWAKING VAN DE 
BUITENGRENZEN

De lakse aanpak van de aanzwellen-
de illegale immigratiegolf naar Eu-
ropa heeft de indruk gewekt dat het 
lonend is de oversteek te wagen. In 
de praktijk werd Frontex gedegra-
deerd tot een soort veerdienst voor 
de illegale immigratie, wat voor 
de georganiseerde mensensmokkel 
geweldige opportuniteiten en win-
sten heeft geschapen. De gevolgen 
zijn ernaar. Nog nooit zetten zoveel 
illegalen koers naar Europa en nog 
nooit was de dodentol zo hoog. De 
inzet van de Europese marinesche-
pen mag niet langer dienen om de 
illegale immigratie te faciliteren, 
maar moet erop gericht zijn te be-
letten dat mensen aan de gevaarlij-
ke overtocht beginnen. Bovendien 

dient militair te worden ingegrepen 
in de strijd tegen de mensensmok-
kelaars, net zoals dat gebeurd is in 
de strijd tegen de piraterij voor de 
kusten van Somalië.

HERINVOERING BINNEN-
GRENSCONTROLES

Een efficiënte en effectieve beveili-
ging van de Europese buitengren-
zen was destijds de voorwaarde 
voor het wegvallen van de binnen-
grenzen (‘Schengen’). De buiten-
grenzen zijn echter zo lek als een 
zeef. Het is geen geheim dat landen 
zoals Griekenland en Italië reeds 
geruime tijd fungeren als door-
reislanden naar Noord-Europa. Al 
even bekend is het feit dat de au-
toriteiten in de betrokken landen 
bijzonder weinig moeite aan de dag 
leggen om ‘irreguliere immigran-
ten’ van hun verdere reisplannen te 
doen afzien. Geconfronteerd met 
deze permanente rechtsbreuk is het 
de logica zelve dat het verdrag van 
Schengen voor de betrokken lan-
den buiten werking wordt gesteld 
en men opnieuw grenscontroles 
tegen de illegale instroom vanuit 
Griekenland, Spanje en Italië in-
voert.
 
HERZIENING SAMENWER-
KING MET DERDE LAN-
DEN

De EU moet kordater optreden te-
gen derde landen die weigeren mee 
te werken aan het indammen van 
de illegale immigratie en de men-
sensmokkel. Het Vlaams Belang 
pleit ervoor om ontwikkelingshulp 
en andere samenwerkingsverban-
den (zoals handelsovereenkomsten 
en andere verdragen) te koppelen 
aan de bereidheid van derde landen 
om afgewezen asielzoekers en ille-
galen terug te nemen; een voorstel 
dat in landen zoals Denemarken en 
Zwitserland beleid is. 

HET        -PUNTENPLAN VAN HET VLAAMS BELANG
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‘BOOTVLUCHTELINGEN’: 
HET PROBLEEM TEN  
GRONDE AANPAKKEN
Nadat de problematiek van de il-
legale immigratie via de Middel-
landse Zee na enkele dramatische 
schipbreuken midden april in het 
brandpunt van de belangstelling 
kwam te staan, kreeg dit thema 
ook ruime aandacht in het federa-
le parlement. Filip Dewinter was 
het er vanzelfsprekend mee eens 
dat elke dode “bootvluchteling” er 
een te veel is, alleen verschilde hij 
grondig van mening met de ande-
re sprekers over hoe dat te voor-
komen. De oplossing is niet, zoals 
links en beschaamd rechts stellen, 
de illegale immigratie belonen, 
maar bestaat er integendeel in de 
grenzen te sluiten. 

Dewinter was dan ook helemaal 
niet tevreden met de signalen die 
de Belgische regering naar aan-

leiding van deze gebeurtenissen 
uitzond, omdat het een diffuse 
boodschap is. “In plaats van de 
boodschap te verspreiden dat deze 
mensen hier weg moeten blijven, 
zegt men in feite dat zij maar moe-
ten komen, dat er mogelijkheid is 
om zich hier te vestigen en dat hun 
pogingen om de Middellandse Zee 
over te steken wel degelijk zin heb-
ben.” Dewinter pleitte er dan ook 
voor om het Australische voor-
beeld te volgen, een land dat er-
voor zorgt dat geen enkele illegale 
immigrant het land nog binnen-
komt. Alleen zulk een aanpak kan 
ervoor zorgen dat mensen hun 
leven niet meer op het spel zetten 
door in gammele boten te krui-
pen in een poging om het land 
van melk en honing te bereiken.

STOPZETTING VAN DE 
TOETREDINGSONDER-
HANDELINGEN MET TUR-
KIJE

Deze kordate(re) houding moet 
ook (en vooral) worden aangeno-
men tegen kandidaat EU-lidstaat 
Turkije. Turkije weigert niet alleen 
zijn grens met Griekenland afdoen-
de te bewaken, maar versoepelde 
ook nog eens drastisch de visum-
verplichtingen voor verschillende 
landen uit het Midden-Oosten en 
Centraal-Azië, wat het natuurlijk 
nog aantrekkelijker maakt voor il-
legalen. Hetzelfde geldt voor de 
Turkse onwil om illegale immi-
granten terug te nemen. Die hou-
ding moet leiden tot de stopzetting 
van de toetredingsonderhandelin-
gen. 

GEEN VERDERE LIBERALI-
SERING VAN DE EUROPESE 
VISAPOLITIEK

In plaats van werk te maken van 
een betere beveiliging van de Euro-
pese buitengrenzen, koos de EU er 
de voorbije jaren voor de grenzen 
steeds verder open te zetten. Eind 
vorig jaar nog stelde de EU zelfs de 
afschaffing van de visumplicht voor 
Turkse staatsburgers in het vooruit-
zicht, wat zal leiden tot een extra 
aanzuigeffect. De aanhoudende 
versoepeling van de visapolitiek 
heeft de illegale immigratie alleen 
maar aangemoedigd. 

ILLEGALITEIT NIET BELONEN

Illegaal verblijf mag niet langer be-
loond worden met een verblijfsver-
gunning, zoals de voorbije jaren in 
verschillende landen – waaronder 
‘uiteraard’ ook België - gebeurde. 
In plaats van het huidige gedoog-
beleid tegenover illegale immigratie 
moet een actief opsporings- en uit-

zettingsbeleid gevoerd worden.

EFFECTIEF UITWIJZINGS-
BELEID EN DRASTISCHE 
UITBREIDING VAN DE 
CAPACITEIT IN DE  
GESLOTEN INSTELLINGEN

De achilleshiel van elke geloofwaar-
dige immigratie- en asielpolitiek is 
en blijft een effectief en efficiënt 
uitwijzingsbeleid. Daarvan is nog 
steeds geen sprake. Een en ander 
werd recentelijk door niemand 
minder dan staatssecretaris Franc-
ken bevestigd toen hij erkende dat 
slechts tien procent van de illegalen 
effectief gerepatrieerd wordt. De 
gevolgen zijn er naar: in dit land 
verblijven meer dan 100.000 ille-
galen. Zolang een uitwijzingsbevel 

niet wordt gevolgd door een effec-
tieve repatriëring blijft zich via ‘ra-
dio trottoir’ het bericht verspreiden 
dat men in dit land kan blijven. 

GEEN EXTRA IMMIGRA-
TIEKANAAL!

Het Vlaams Belang verzet zich te-
gen een versoepeling van de regels 
voor ‘economische immigratie’ als 
zogenaamde oplossing om de il-
legale immigratie een halt toe te 
roepen. De bewering dat ‘economi-
sche immigratie’ de illegale zal ver-
minderen, mist elke onderbouwing 
en wordt door de feiten tegenge-
sproken. De bewering dat de ach-
terpoort van de illegale immigratie 
kan worden gesloten door de voor-
deur open te zetten, getuigt van een 
ongeziene wereldvreemdheid.

HET        -PUNTENPLAN VAN HET VLAAMS BELANG



Het legerkamp der Heiligen
Goede Vrijdag van het jaar des Heren 1971. Vanuit zijn werkkamertje 
aan de Côte d’Azur kijkt de Franse romancier Jean Raspail mijmerend 
over de vredige Middellandse Zee uit. In zijn verbeelding ziet hij een 
armada roestige vrachtschepen opduiken, omringd door duizenden 
drijvende lijken, en aan boord één miljoen hindoes. 

De indringers willen op die ma-
nier Europa veroveren, dat voor 
hen een Eldorado is, het Beloofde 
Land van melk en honing. Het zijn 
allochtone armoezaaiers die hier 
geluk willen oogsten, ook al gaat 
dit ten koste van de autochtone 
inwoners, van wie de voorouders 
met veel zweet, bloed en tranen 
een relatieve welvaart hebben op-
gebouwd. Deze invasie heeft ogen-
schijnlijk een ‘pacifistisch’ karakter, 
want deze merendeels jonge man-
nen zijn ongewapend. Maar hun 
verborgen wapens zijn - naast hun 
massaal aantal - tentoongespreide 
weerloosheid, hun meelijwekken-
de verhalen en schrijnende miserie. 
Mede door de beelden van de tal-
rijke lijken, de vrouwen en de klei-
ne kinderen die ze in hun kielzog 
meeslepen, appelleren zij schaam-
teloos aan de medemenselijkheid 
van de zachtmoedige Europeanen 
die, uitgeput door twee wereld-
oorlogen, moreel té verzwakt zijn 
om nog echt weerwerk te kunnen 
bieden aan de psychische chantage. 
Deze onconventionele oorlogsvoe-

ring werkt, met als resultaat de 
verarming van de allochtone be-
volking, die eerst nog vrolijk zingt 
van “De wereld is van iedereen”, 
om uiteindelijk vervangen te wor-
den door de nieuwkomers. 

VISIONAIR

Tot daar de toekomstvisie van 
Jean Raspail. En hij doet wat een 
schrijver hoort te doen: hij schrijft 
een boek. Het wordt de roman 
‘Le Camp des Saints’. De inspira-
tie voor zijn titel haalt hij uit het 
Bijbelse boek Apocalyps, waarin 
de volgelingen 
van het Beest het 
legerkamp der 
Heiligen over-
rompelen. In 
1973 is het boek 
klaar. Uitgever 
Robert Laffont is 
wildenthousiast 
over dat magis-
trale werk, dat 
zowel visionair 
als literair is. 
Overal waar hij 
komt, vertelt 
hij de ‘pitch’ 
van dit oeuvre 
in volgende 
bewoordingen: 
“Eén miljoen 
immigranten 
komen naar hier. Indien men ze 
laat ontschepen, volgen er in de 
kortste keren nog vijf miljoen... 
Wat te doen? Ofwel schiet men ze 
blindelings overhoop (letterlijk: on 
tire dans le tas), ofwel laat men hen 
begaan.” Hoewel politieke correct-
heid in de jaren zeventig in Europa 
nog geen ingeburgerd begrip is, en 
een opinie nog geen delict dat door 

wetten wordt bestraft, beseffen 
de linkse media (een pleonasme) 
onmiddellijk het gevaar dat ‘Le 
Camp des Saints’ voor hun multi-
cultureel denkgoed kan betekenen. 
Hoe durft die schrijver een zo ne-
gatief, pessimistisch en destructief 
beeld ophangen van de immigra-
tie, die een verrijking is voor onze 
maatschappij! Toch? Zo huilen de 
kaviaarlinkse opiniemakers en dui-
ders. Meteen valt het hoge woord 
racisme.

VIERDE WERELD

Jean Raspail is geen racist. Hij is 
naast een begenadigd schrijver, 
ook een rasbewuste ontdekkings-
reiziger, die het in al zijn romans 
opneemt voor de kleine verdrukte 
bevolkingsgroepen, die door het 

m a s s a t o e -
risme zien-
derogen ver-
dwijnen. Hij 
is voorstander 
van de wes-
terse echte 
a r i s t o c r a t i e 
die gevormd 
wordt door 
kleine minder-
heden en de 
enkelingen die 
zich tegen het 
politiek cor-
recte ‘eenheids-
denken’ durven 
verzetten en 
moedig door-
vechten voor 
het behoud van 
hun specifiek 

ras (hun haplogroep zoals dat nu 
in de genografie heet) en hun ei-
gen cultuur, ook als ze beseffen dat 
ze voor een verloren zaak strijden. 
Naar eigen zeggen van de schrijver 
gaat ‘Le Camp des Saints’ in de 
eerste plaats niet over de dreigende 
immigratie, maar over de lafhartig-
heid van de gemanipuleerde Euro-

Jean Raspail

HET LEGERKAMP 
DER HEILIGEN

Le Camp des Saints

Van Le Camp des Saints, het boek van de vele malen gelauwer-de Franse schrijver Jean Raspail, werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn visionaire roman blijft voor de rech-terzijde een standaardwerk. 

Anderzijds roept het bij links hysterische reacties op; Raspail werd zelfs voor de rechtbank gedaagd. Zijn waarschuwing voor de dreigende demografische tsunami vanuit de onder-ontwikkelde landen bevalt de multiculturele utopisten niet. Dit vormt voor Egmont al een voldoende reden om het boek - na de Engelse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Afrikaanse en Duitse vertalingen - nu ook in het Nederlands uit te geven. 

Maar de wetenschap dat de tsunami effectief op gang kwam, is dat nog meer: als de Europeanen niet dringend handelen, wordt ons continent inderdaad overspoeld door politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen, AIDS-vluchtelingen en straks ook nog milieu- en klimaatvluchtelingen. Een heuse zondvloed waarbij de immigranten door hun miljoenental onze beschaving dreigen weg te vegen. 

Filip De Man
Uitgever Egmont

Het legerkamp der heiligen
(Le Camp des Saints)

Het legerkam
p der heiligen  

Le Camp des Saints               Jean Raspail vertaald door Jef Elbers

vertaling door Jef Elbers
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peanen, de bange blanke mannen 
die hun grenzen en hun deuren 
openzetten voor heel de derde we-
reld, waardoor zijzelf de vierde we-
reld dreigen te worden. 

In een interview van begin 2015 
met een Franse televisiezender 
voorziet de nu 89-jarige Raspail 
dat dit fysieke vervangingsproces 
zich in 2050 in Frankrijk volledig 
zal voltrokken hebben. De vervan-
ging van traditionele morele waar-
den heeft zich in de geesten van de 
misleide Europeanen inmiddels al 
voltrokken: het ab-normale wordt 
als normaal beschouwd; processies 
worden vervangen door gay-prides 
en de mislukte travestiet Conchita 
Würst wordt de goegemeente op-
gedrongen als Europees cultureel 

erfgoed; totale tolerantie wordt het 
oppergebod van de politiek cor-
recte religie en opkomen voor de 
eigenheid wordt als discriminatie 
gestigmatiseerd, de ultieme dood-
zonde. 

MEESTERWERK

In datzelfde interview zegt Jean 
Raspail dat hij bewust gekozen 
heeft om van de indringers hindoes 
te maken, en geen moslims. Want 
het immigratieprobleem heeft in 
de eerste plaats te maken met het 
massale aantal immigranten, on-
geacht hun religie: of het Europese 
schip nu overladen wordt met mo-
hammedanen, boeddhisten, ani-
misten, dan wel met heidenen, als 
het eenmaal overvol is, dreigt het 

onherroepelijk te zinken. 

Jean Raspail maakt ons in ‘Le 
Camp des Saints’ van deze dreiging 
bewust. Opdat ook het Neder-
landstalig publiek zich van dit drei-
gende gevaar bewust zou worden 
(als dat al niet gebeurd is door de 
‘dobbernegers’ die de laatste maan-
den via de Middellandse Zee ons 
continent binnenstromen) brengt 
uitgeverij Egmont een Neder-
landse vertaling van dit visionaire 
meesterwerk. Een literair epos, een 
politiek moedig essay, een nood-
zakelijk boek. Want de verschrik-
kelijke tijden die Jean Raspail ruim 
veertig jaar geleden al voorspelde, 
zijn nu aangebroken.

Jef Elbers
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Indexsprong:  
asociaal en ongewenst

De veel besproken en lang aangekondigde 
indexsprong van de regering-De Wever/Mi-
chel is in april, na veel vallen en opstaan, 
dan uiteindelijk toch een feit geworden 
na een lange discussie in de Kamer. Het 
Vlaams Belang wees, bij monde van ka-
merlid Jan Penris, die maatregel af om-
dat hiermee de hardwerkende Vlaming 
andermaal wordt getroffen.

Deze rege-
ring tracht 
naar eigen 
zeggen maat-
regelen te 
nemen om 
de concur-
r e n t i e k r a c h t 

van onze on-
dernemingen te 

verbeteren. Dat 
is een opzet dat 

door het Vlaams 
Belang ten volle 

wordt gesteund. Het 
is immers een feit 
dat het met ons con-

currentievermogen al 
jaren slecht gesteld is 

omdat de belastingdruk 
op onze ondernemingen 

veel te hoog is, waardoor jobcreatie 
een moeilijke zaak wordt. 

Dat deze regering daar iets tracht 
aan te doen, is dus een loffelijke 
intentie. Alleen is de vraag hoe 
men daar werk van wil ma-
ken. Deze regering ziet een 
belangrijk middel in een zo-
genaamde indexsprong. En 

daar wringt nu juist het 
schoentje voor het Vlaams 
Belang als sociale volks-
partij. Het belangrijkste 
nadeel van zulk een in-

dexsprong is immers dat 
het de hardwerkende Vla-

ming is die daarvan het slacht-
offer wordt en dat kan en mag 

voor het Vlaams Belang niet de 
bedoeling zijn. De index werd des-
tijds ingevoerd om in een inflatoire 
economische omgeving de koop-
kracht van de bevolking op peil te 
houden. Dat lijkt ons een systeem 
te zijn dat in ieders belang is en dus 
overeind moet worden gehouden.

BTW-VERHOGING?

Een andere piste waar deze regering 
over nadenkt om de concurrentie-
kracht van onze ondernemingen te 
vergroten, is een zogenaamde tax 
shift, een verschuiving van de be-
lastingen op arbeid naar andere be-
lastinginkomsten. In dat verband 
liet de N-VA reeds een ballonnetje 
op om dat onder meer te laten ge-
beuren door een BTW-verhoging. 

Maar ook dat laatste is, zo stelde 
Penris in de Kamer, een ongewens-
te piste. Want daarmee zal er van 
de indexsprong een dubbel pervers 
effect uitgaan. Enerzijds worden 
met een BTW-verhoging de goe-
deren en diensten immers duurder 
gemaakt, terwijl anderzijds door 
de indexsprong deze stijging van 
de levensduurte niet meer wordt 
doorgerekend in de lonen. Daar-
door wordt de man in de straat dus 
twee keer in zijn zak getast.

COMMUNAUTAIR KANTJE

De indexsprong heeft ook - hoe 
kan het anders in dit land? - een 
communautair kantje. Enige tijd 
was onduidelijk wie in dit dossier 
nu eigenlijk bevoegd is voor wat de 
materies betreft die met de zesde 
staatshervorming werden overge-
dragen aan de deelstaten, zoals bij-
voorbeeld de gezinsbijslagen en de 
hulp aan bejaarden. Uiteindelijk 
beslisten de hoogste rechtsinstan-
ties dat dit in beginsel die overheid 
is, die regelgevend bevoegd is. Voor 
de gezinsbijslagen en de bejaarden-
hulp zijn dat dus in principe de 
deelstaten. Maar volgens dezelfde 
hoge rechtscolleges heeft ook de 
federale overheid een algemene 
bevoegdheid om het prijs- en in-
komensbeleid op een algemene en 
uniforme wijze te regelen. Beide 
niveaus zijn dus als het ware be-
voegd, zodat onze bestuurders ter 
zake een keuze moesten maken. Zij 
kozen er nu voor om alles door het 
federale niveau te laten doen. Jan 
Penris sprak hierover zijn verbazing 
uit aan het adres van de N-VA. Hij 
had gedacht dat de N-VA altijd 
de kant van de regio’s zou kiezen 
wanneer de bevoegdheidsverdeling 
onduidelijk is. Maar ook wat dat 
betreft is Vlaanderen dus weer een 
illusie armer. 
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Politie: meertaligheid in  
Vlaanderen, eentaligheid in Brussel
Meer dan een eeuw heeft de Vlaamse Beweging ervoor moeten strij-
den dat Vlaanderen eentalig zou worden. Dat werd uiteindelijk ook 
bereikt – op Brussel (en de faciliteitengemeenten) na, dat een twee-
talig statuut heeft gekregen. Vandaag de dag staan deze historische 
verworvenheden evenwel zwaar onder druk, onder meer bij de poli-
tiediensten.

De taalwetgeving is nochtans zeer 
duidelijk. In eentalig Vlaamse ge-
meenten mag de lokale politie uit-
sluitend, zo staat het letterlijk in 
de wet, Nederlands gebruiken. In 
Brussel daarentegen moet de po-
litie tweetalig zijn. Niemand kan 
daar in principe politieman wor-
den indien hij geen getuigschrift 
heeft van zijn kennis van de twee-
de taal. De taalwet is een wet van 
openbare orde, wat wil zeggen dat 
daar niet van kan worden afgewe-
ken. Toch worden deze principes 
zwaar met de voeten getreden.

MEERTALIGHEID REGEL

Neem nu een recent voorval in 
Mechelen. Naar aanleiding van 
een taalincident met een Fransta-
lige vrouw verklaarde de waarne-
mende burgemeester van die stad, 
een N-VA’er nota bene, dat zijn be-
stuur aan de politiediensten vraagt 
“om iemand die het Nederlands niet 
machtig is toch verder te helpen in 
een andere taal”. Deze uitspraak 
was voor Barbara Pas aanleiding 
om de minister van Binnenlandse 
Zaken, de N-VA’er Jambon, hier-
over te ondervragen. Pas kan wel-
iswaar begrijpen dat politiemensen 
in noodsituaties al eens een andere 
taal gebruiken. Maar dat begrip 
heeft ze niet meer wanneer met an-
derstaligen systematisch andere ta-
len dan het Nederlands worden ge-
bruikt. Haar vraag aan de minister 
was dan ook om deze man terug te 
fluiten en nog eens duidelijke in-
structies te sturen naar alle politie-
diensten omtrent het taalgebruik. 

Enige jaren geleden had de Vlaam-
se overheid zulks overigens ook al 
eens gedaan ten behoeve van de 
Vlaamse gemeentediensten omdat 
men had gemerkt dat ook daar de 
zaken uit de hand aan het lopen 
waren. Jambon zag evenwel het 
probleem niet en weigerde dan ook 
daarop in te gaan. 

BRUSSELS  
POLITIE-INCIVISME

In Brussel liggen de taalproblemen 
helemaal anders. Hoewel niemand 
daar in principe politieman kan 
worden zonder tweetalig te zijn, 
loopt het aantal tweetalige agenten 
daar al jaren systematisch terug. De 
taalwet wordt daar dus flink aan 
de politielaars gelapt. In 2007 was 
nog slechts 69,56% van de Brus-
selse politieagenten tweetalig. In 
2013 was dat al verder gedaald tot 

66%. Pas mocht van Jambon bo-
vendien vernemen dat dit in 2014 
inmiddels verder was geslonken tot 
nauwelijks 64,21%. Dat betekent 
dat meer dan 1 op de 3 Brusselse 
politieagenten eigenlijk geen agent 
zou mogen zijn, althans toch niet 
in Brussel. Pas vroeg dan ook wat 
Jambon, als politiek verantwoorde-
lijke voor zowel de politie als voor 
de taalwet in Brussel, zou doen om 
het tij te keren. Maar ook hier gaf 
Jambon niet thuis door te stellen 
dat hij daar geen “rechtstreekse im-
pact” op heeft. Wat een flinke leu-
gen is omdat dit wel degelijk zijn 
bevoegdheden zijn.

HELLEND VLAK

Het mag dus duidelijk zijn dat we 
zowel met de massa-immigratie als 
met een opdringerige francofonie 
inzake taalgebruik bij de politie-
diensten en bij de overheidsdien-
sten in het algemeen, al een aantal 
jaren op een flink hellend vlak zit-
ten. En het zal helaas niet met de 
N-VA in de regering zijn dat dit 
opnieuw wordt rechtgetrokken.

Peter Lemmens

Andermaal staat de  
taalwetgeving onder druk
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Vlaamse regering maakt  
drinkwater fors duurder
De voorbije jaren is het drinkwa-
ter al veel duurder geworden. Al-
leen al tussen 2005 en 2011 steeg 
de gemiddelde waterfactuur met 
maar liefst 64%. Verwacht u de 
komende jaren echter aan nóg 
hogere rekeningen voor uw wa-
ter. De Vlaamse regering besliste 
immers de taksen op het water – 
de zogenaamde ‘saneringsbijdra-
ge’ – te verhogen en wil nu ook 
gaan morrelen aan de waterprijs 
zelf. 

Vorig jaar maakte Vlaams minis-
ter-president Geert Bourgeois in 
zijn regeringsverklaring al duide-
lijk dat de Vlaamse belastingen 
op het water zouden stijgen. De 
saneringsbijdrage - de belasting 
die de gebruiker bovenop het wa-
terverbruik betaalt - zou immers 
verhoogd worden. Een gevolg van 
het feit dat de Vlaamse regering 
voortaan 48 miljoen euro minder 
investeert in waterzuivering en de 
kosten hiervoor doorschuift naar 
de consument. “Een toepassing van 
het principe dat de vervuiler be-
taalt”, zei minister van Leefmilieu 
Joke Schauvliege hierover in het 
Vlaams parlement. 

VERKAPTE  
BELASTINGVERHOGING

Maar ten gevolge van deze rege-
ringsmaatregel stijgen - op slinkse 
wijze - daarenboven automatisch 
ook de gemeentelijke belastingen 
op water. De gemeenten leggen de 
kost voor het onderhoud van de 
riolen immers bij de consument 
door een lokale saneringsbijdrage 
te heffen op het water. Die sane-
ringsbijdrage werd overigens pas 
ingevoerd in 2005 en werd sinds-
dien in de meeste gemeenten stel-
selmatig verhoogd. Daarvoor fi-
nancierden de gemeenten de riolen 

uit hun algemene middelen. Vier 
op de vijf gemeenten koppelen het 
tarief van die lokale saneringsbij-
drage aan de Vlaamse sanerings-
bijdrage. De wet bepaalt immers 
dat de lokale saneringsbijdrage 
niet hoger mag liggen dan 1,4 keer 
de Vlaamse bijdrage. Wanneer de 
Vlaamse saneringsbijdrage dus 
stijgt - zoals door het beleid van de 
regering nu het geval is - stijgt ook 
de lokale bijdrage. Kostprijs voor 
de gebruikers: 58 miljoen euro. 
Er werd berekend dat door deze 
verkapte belastingverhogingen een 
gemiddeld Vlaams gezin met twee 
kinderen zijn waterfactuur zou 
zien stijgen met 200 € per jaar. 

FLEXIBELE WATERPRIJS

De Vlaamse regering zorgde dus 
al voor een duurdere waterfactuur 
door een verhoging van de sane-
ringsbijdrage op water. Nu blijkt 
de Vlaamse regering ook nog eens 
te willen gaan morrelen aan de 
prijs van het water zelf. Minister 
Schauvliege kondigde immers aan 
een ‘flexibele’ waterprijs te willen 
invoeren die erop neerkomt dat 
wie weinig water verbruikt een la-
ger tarief betaalt en wie meer ver-
bruikt “beboet wordt” via een hoger 
tarief. Volgens de minister zouden 
de gebruikers zo worden aangezet 

tot een ‘rationeler waterverbruik’. 
Op vragen van journalisten wilde 
de woordvoerster van de minister 
de garantie niet geven dat de nieu-
we tarieven niet zouden leiden tot 
een globale verhoging van de wa-
terprijs. 

In het Vlaams Parlement drukte 
Tom Van Grieken de vrees uit dat 
de Vlaamse regering via deze flexi-
bele waterprijs stiekem een “nieu-
we verkapte belastingverhoging” wil 
doorvoeren. Hij beklemtoonde 
ook het weinig sociale karakter van 
deze maatregel. Tom Van Grieken: 
“Natuurlijk is het een goede zaak dat 
u het beloont als men een inspanning 
levert om bijvoorbeeld meer regen-
water te gebruiken. Daarvoor mag u 
een pluim op uw hoed steken, maar 
wat met hen die dat niet kunnen? 
Wat met hen die niet de financiële 
middelen hebben om bijvoorbeeld 
een regenput te installeren? Zij zijn 
de dupe van dat flexibele waterta-
rief. En als ze een huurappartement-
je hebben, zijn ze overgelaten aan de 
willekeur van een verhuurder die al 
dan niet wil investeren in bepaalde 
alternatieven om minder water te 
verbruiken.”

Wim Van Osselaer 
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Red Vlaamse jobs
Met een samenkomst aan het Antwerpse Kot vierde het Vlaams  
Belang de Dag van de Arbeid op een wel erg symbolische locatie.

Ook dit jaar zette onze partij tij-
dens de traditionele 1 mei-mani-
festatie aan de Antwerpse dokken 
haar sociale programma in de verf. 
Het was Kamerlid Jan Penris die 
in zijn onnavolgbare stijl de talrijk 
opgekomen militanten welkom 
heette. Penris richtte zich expli-
ciet tot de traditionele partijen die 
achter de schermen onderhandelen 
over een aanpassing van de wet-
Major, waardoor duizenden ha-
venarbeiders hun baan dreigen te 
verliezen. 

Vervolgens was het de beurt aan 
partijvoorzitter Tom Van Grieken. 
In zijn redevoering stond hij stil bij 
het probleem van de sociale dum-
ping waarbij goedkope arbeids-
krachten uit Oost- en Zuid-Euro-
pa gestaag de plaats innemen van 
onze werknemers. In de bouw is de 
ravage zo groot dat nog amper 1 op 
2 bouwvakkers over onze nationa-
liteit beschikt. In minder dan vier 
jaar tijd werd een verlies genoteerd 

van maar liefst 13.000 Vlaamse 
arbeidsplaatsen terwijl het aantal 
buitenlandse arbeidskrachten er 
verdubbelde. “Hoeveel jobs moeten 
nog verloren gaan vooraleer onze 
politici wakker schieten en de soci-
ale dumping aan banden leggen?”, 
vroeg Van Grieken zich af. 

SCHOOTHONDJE

De stelling van de traditionele 
EU-partijen dat er nood is aan 
een ‘actieve immigratie’ om onze 

arbeidsplaatsen 
op te vullen, kon 
op weinig begrip 
rekenen van Van 
Grieken: “Vlaan-
deren telt vandaag 
bijna een kwart 
miljoen werklozen. 
Een bijkomende 

toestroom zou dat getal alleen maar 
de hoogte injagen”, klonk het. 

“Beste beleidsmakers, maak een 
vuist tegen deze Europese waanzin”, 
riep Van Grieken op. “Je kan op 1 
mei niet sociaal zijn en tegelijker-
tijd heulen met eurofanatici die 
onze verzorgingsstaten te grabbel 
gooien”, vond hij. Voor de par-
tijvoorzitter is het Vlaams Belang 
meer dan ooit het syndicaat van de 
kleine man en vrouw in Vlaande-
ren. “Stop de sociale dumping. Stop 
de EU en schaf het Schengenakkoord 
af”, aldus Van Grieken.

Ook de pijnlijke Belgianisering 
van de N-VA was hem niet ont-
gaan: “Sinds de ministerposten 
voor de N-VA binnen zijn, zijn zij 
getransformeerd in brave Belgische 
communicantjes. De leeuw blijkt 
uiteindelijk een tam schoothondje te 
zijn”, besloot Van Grieken. 

Jan Penris:  
“Handen af van de wet-Major.”
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“De Vlaamse strijd is altijd een  
Processie van Echternach geweest”

‘t Pallieterke viert deze maand zijn 70ste verjaar-
dag. Het weekblad is met zijn satirische inslag een 
buitenbeentje in de kleine Vlaamse perswereld. 
Maar is er nog wel ruimte voor zo’n blad? Vlaams 
Belang-magazine trok naar de redactie van ’t Pal-
lieterke voor een gesprek met hoofdredacteur Karl 
Van Camp.

‘t Pallieterke viert dit jaar zijn 70ste verjaar-
dag. Proficiat. Het blad heeft steeds de reputatie 
Vlaams, maatschappelijk rechts en satirisch te zijn. 
Is dat nog steeds zo of is dat een karikatuur? 

Karl Van Camp: Dat is eigenlijk een beetje een kari-
katuur omdat mensen die termen vaak karikaturaal 
interpreteren. Eigenlijk is ’t Pallieterke in 1945 ont-
staan als een satirisch blad dat tegen de schenen van 
de Wetstraat en het establishment schopte. Vooral de 
aan de macht zijnde socialisten werden in ’t Pallie-
terke meer dan eens een spiegel voorgehouden. Maar 
een Vlaams-nationalistisch profiel bezat het blad in 
het begin eigenlijk niet. Eerder anti-systeem, dan 
anti-Belgisch.   
 
Nochtans 1945, het begin van de repressiejaren…
    
Van Camp: Ja inderdaad. Oprichter Bruno De Win-
ter was zelf wit uit de oorlog gekomen, maar hij hekel-
de de uitwassen van de repressie. Het gratuit geweld 
en de vervolgingen tegen onschuldige mensen omdat 
ze een bijeenkomst van een of andere Vlaamsgezinde 
vereniging hadden bijgewoond, stootte hem tegen de 
borst. De manier waarop hij dit in de eerste edities 
van ’t Pallieterke aan de kaak stelde, was legendarisch 
en vooral zeer gedurfd. Het hekelen van de repressie 
stond in die tijd gelijk aan collaboratie en landver-
raad. Maar het is eigenlijk pas met het aantreden van 
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Van Camp: Zonder de fundamenten te raken, heb ik 
inderdaad geprobeerd het blad eigentijdser te maken. 
We spelen minder op de man en in onze teksten zal je 
ook geen scheldwoorden meer vinden. Ook woordge-
bruik als de roodhuiden, de ampersanters of de blauw-
bloezen behoort definitief tot het verleden. Dat is een 

taal die niet meer aanspreekt.  

Op welk doelpubliek mikt ’t Pal-
lieterke?

Van Camp: Wij mikken steeds 
meer op jonge mensen, anders 
overleeft geen enkel blad. Een fun-
damenteel probleem is echter dat 
jongeren geen gedrukte pers meer 
lezen. Door de technologische revo-
lutie is de hele leescultuur de laatste 
jaren enorm veranderd. Wij hebben 
de nieuwe trends eigenlijk te laat 
opgepikt, al zijn we momenteel met 
een inhaalbeweging bezig. Er is in 
het verleden misschien te weinig 

geïnvesteerd in vernieuwing, zowel qua uitstraling als 
qua uitzicht, waardoor jongeren door de jaren hebben 
afgehaakt. En het is heel moeilijk om die evolutie te-
rug in de goede richting te keren. Maar over het al-
gemeen bestaat ons doelpubliek uit de verschillende 
groepen van de Vlaamse Beweging.

Hoe definieert u ‘de’ Vlaamse Beweging? 

Van Camp: De Vlaamse Beweging bestaat niet. Er 
zijn eigenlijk vier Vlaamse bewegingen. De eerste twee 
zijn partijpolitiek, namelijk Vlaams Belang en N-VA. 
Vervolgens heb je de niet-partijpolitieke Vlaamse be-

“ De Vlaamse  
Beweging  

bestaat niet.  
Er zijn eigenlijk 

vier Vlaamse  
bewegingen.

“De Vlaamse strijd is altijd een  
Processie van Echternach geweest”

Jan Nuyts als hoofdredacteur in 1955 dat het blad zich 
gaandeweg Vlaamser begon te profileren. Dat gebeur-
de steeds in een bijzondere stijl, een mengeling van 
humor en eerder stoute taal. ’t Pallieterke is altijd de 
luis in de pels geweest van de Wetstraatpolitiek. Vaak 
hard, soms met een knipoog.

Wat niet lachend kan ge-
zegd worden…

Van Camp: …is de waar-
heid niet, inderdaad.

Zou u het blad conserva-
tief durven noemen? 

Van Camp: Goh, nog 
zo’n misbruikte term. Ik 
noem ons eerder progres-
sief, want wij willen de 
wereld, of toch minstens 
de maatschappij verande-
ren. Maar op het vlak van 
waarden die te maken hebben met zaken als het ge-
zin, drugs, migratie, onderwijs kun je ons inderdaad 
conservatief noemen, maar in de positieve zin van het 
woord.    

Staatkundig progressief, maar maatschappelijk 
conservatief dus.

Van Camp: Zo mag je dat samenvatten, ja. Maar zoals 
gezegd die termen worden zo vaak misbruikt dat ik me 
er liever niet van bedien. 

Is het blad onder uw toedoen veranderd? 
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weging die wel met politiek bezig is maar geen partij 
kiest. Ik denk aan de Vlaamse Volksbeweging, TAK, 
enzovoort. En als laatste heb je de grote groep van 
Vlaamse culturo’s. Die laatste zijn vooral bezig met 
taal en cultuur. Denk maar aan de Marnixring, Ro-
denbachfonds of het Davidsfonds.

Kampen ‘de Vlaamse Bewegingen’ niet met een pro-
bleem van opvolging? 

Van Camp: Eén van de problemen is dat er te weinig 
kruisbestuiving is tussen de vier groepen. Dit in tegen-
stelling tot de linkerzijde. Denk maar aan de recente 
initiatieven van Hart boven Hard, waarbij vakbonden, 
sociale bewegingen en de linkse partijen zich verenigen 
rond één doel. Iets dergelijks blijkt binnen de Vlaamse 
Beweging volstrekt onmogelijk. Tot op heden bestaat 
er geen overleg tussen de vier poten van de Vlaamse 
Beweging, en dat betreur ik.

In tegenstelling tot andere bladen, hanteert ’t Pal-
lieterke geen ‘cordon médiatique’ rond het Vlaams 
Belang. Waarom niet?

Van Camp: Wij richten ons op alle partijen die voor 
Vlaamse onafhankelijkheid ijveren, en het Vlaams 
Belang is er daar één van. Wij hebben daar wel een 
zware prijs voor betaald. Want wie het Vlaams Belang 
behandelt als een andere partij, wordt in het Vlaamse 
medialandschap scheef bekeken en  uitgerangeerd. Ik 
wil wel duidelijk stellen dat wij geen partijblad zijn. 
Zo zal u geen partijpolitieke lijn zien in ’t Pallieterke. 
Alle V-partijen worden op dezelfde manier en even 
kritisch behandeld. Wij zijn in de eerste plaats een po-
litiek blad dat je achtergronden en analyses brengt die 
je elders niet leest wegens te Vlaams of politiek niet 
correct. 

Jullie brengen voornamelijk communautair nieuws. 
Is het niet moeilijk om daar elke week een krant 
mee te vullen? 

Van Camp: Tot op heden eigenlijk niet. In dit land is 
zowat alles communautair. Ver hoeven we dus nooit 
te zoeken. Wij kunnen bovendien rekenen op enkele 
tientallen medewerkers die een eigen rubriek verzor-
gen en dat loopt vrij vlot. Onze recentste aanwinst is 
Thierry Debels, een fiscalist, royaltywatcher en gastdo-
cent aan de VUB.   

U komt helemaal niet uit de journalistieke wereld. 
Hoe bent u eigenlijk bij ’t Pallieterke terechtgeko-
men? 

Van Camp: Dat is een lang verhaal, dat teruggaat tot 
in 1982. Ik heb toen samen met Jan Laeremans NSV-
Brussel opgericht. Later zou Joris Van Hauthem zich 
ook bij ons vervoegen. ’t Pallieterke had in die tijd 

een veelgelezen studentenrubriek. Ik stelde vast dat de 
NSV- en KVHV-afdelingen van Antwerpen, Gent en 
Leuven wel aan bod kwamen in ‘t Pallieterke en Brus-
sel niet. Ik stuurde dan een licht boze maar satirische 
brief naar de redactie en Jan Nuyts - toenmalig hoofd-
redacteur - nodigde mij uit op zijn kantoor. Ze hadden 
niemand in Brussel en zo werd ik in 1982 Brussels 
studentencorrespondent voor ‘t Pallieterke. Dat was 
niet alleen plezant, maar ook een leuke bijverdienste. 
Later ben ik kleine berichtjes, dossiers en interviews 
beginnen te schrijven. Jan Nuyts heeft me dan een 
keer meegenomen naar de drukkerij en ik heb hem 
ook een paar keer vervangen als hij met vakantie was. 
Het ‘t Pallieterke was mij dus zeker niet vreemd of on-
bekend. Nadien heeft dat een tijd op een kleiner pitje 
gestaan, ook al omdat ik het op professioneel vlak heel 
druk had. In die periode heb ik ‘t Pallieterke wel eens 
bijgestaan met promotie, affiches en propaganda. Ik 
ben altijd wel betrokken geweest bij het ‘t Pallieterke, 
al was het vaak achter de schermen.

Kwam u zelf uit een Vlaams nest?

Van Camp: Mijn grootvader was activist tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, maar dat heeft weinig indruk 
op me gemaakt, aangezien hij overleed toen ik amper 
zes jaar was. Ik kom dus uit een Vlaamse omgeving, 
maar niet om te zeggen dat dit een grote invloed op 
mij heeft gemaakt. Mijn Vlaamse reflex is eerder het 
gevolg van zelfontplooiing.
 
’t Pallieterke maakt nog steeds gebruik van schuil-
namen. Lezers hebben soms het raden naar wie de 
auteur is van een artikel waardoor allerhande spe-
culaties ontstaan. Is het gebruik van schuilnamen 
nog iets van deze tijd? 

Van Camp: Neen, ik ben ook bezig met de afbouw 
ervan. Maar het is een tweesnijdend zwaard. Langs 
de ene kant weet ik dat dat niet meer van deze tijd 
is, maar anderzijds moeten we soms gebruik maken 
van schuilnamen omdat er nog altijd mensen voor ons 
schrijven die ook elders beroepshalve journalist zijn. 
Zij hebben die anonimiteit nodig. 

Vroeger hadden jullie een aantal ronkende namen 
uit de journalistiek: Louis De Lentdecker, Jef An-
thierens, Jan Merckx, Karel Dillen, Jef Elbers, Mark 
Grammens. Is dat vandaag nog zo.

Van Camp: Zeker, maar ik kan daar natuurlijk weinig 
over zeggen, al zou ik niets liever willen. Dat diegenen 
die u opnoemt destijds bijna allemaal met een schuil-
naam moesten schrijven, zegt genoeg. Voor ’t Pallie-
terke schrijven was en is ‘not done’. Een gevolg van het 
beruchte cordon sanitaire dat heel de Vlaamse Bewe-
ging heeft aangetast.  
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Zij zouden worden aangestaard indien bekend zou 
raken dat zij voor ’t Pallieterke schrijven?

Van Camp: Ik denk dat ze dan direct hun bureau zou-
den mogen leeg maken (lacht). 

Soms krijgt de lezer van ‘t Pallieterke de indruk dat 
politici de pen hebben vastgehouden. Klopt dat?

Van Camp: Nee. Wij hanteren de regel dat een verko-
zen mandataris nooit voor ons kan schrijven. Zo heeft 
Karel Dillen voor ’t Pallieterke geschreven tot hij in 
1978 verkozen werd. Die indruk is dus onterecht. Dat 
kritiek op een bepaalde partij goed is voor de andere 
is evident. Maar iedereen wordt gelijk behandeld. We 
kunnen moeilijk ophouden kritisch te zijn. Dan kun-
nen we ons winkeltje beter sluiten. 

U bent vijf jaar geleden aangetre-
den als hoofdredacteur. Een bij-
zonder zware job. Geen spijt 
dat u zoveel hooi op uw vork 
hebt genomen?

Van Camp: Neen, de 
missionaris in mij wil 
nog steeds de wereld 
veranderen. Als het ide-
alisme sterft, sterft de mens.   

Hoeveel lezers hebben jullie 
wekelijks? 

Van Camp: (Lachend) Dat is het grootste geheim van 
Vlaanderen. Maar er is een stijging van het aantal le-
zers, dus dat is hoopgevend. Je zou denken dat ’t Pal-
lieterke alleen in Vlaamsgezinde kringen gelezen wordt, 
maar dat is zeker niet zo.  Ik schrik er telkens opnieuw 
van als ik verneem wie ’t Pallieterke zoal leest. 

Tijd voor politiek. Volgens Bart Maddens is er op-
nieuw ruimte voor een Forza Flandria-light. Een 
samengaan van Vlaams Belang en LDD. Acht u dat 
een geloofwaardig scenario?  

Van Camp: Ik heb nooit geloofd in een Forza Fland-
ria, daarvoor ken ik de beweging te goed. Dat het sa-
mengaan van een Vlaams-nationale partij zoals Vlaams 
Belang met een zeer liberale partij zoals LDD een gat 
opvult lijkt me een foute analyse. De N-VA is bij mijn 
weten een zeer liberale partij, waardoor het Vlaams-
blauwe speelveld reeds is bezet. Ik volg de analyse van 
Maddens dus niet helemaal.   

Het Vlaams Belang vaart trouwens van bij zijn ont-
staan een sociale en geen liberale koers. Vlaamse 
strijd, sociale strijd, nietwaar?

Van Camp: Ja, maar laten we wel wezen, in de percep-
tie is het Vlaams Belang er tot op heden niet in geslaagd 
dat sociale profiel verkocht te krijgen aan de kiezer. De 
man in de straat voelt en weet dat niet. Dat heeft na-
tuurlijk alles te maken met de media die jullie slecht-
gezind zijn. Maar de feiten zijn nu eenmaal wat ze zijn. 

Partijpolitiek stond de Vlaamse Beweging er nooit 
zo goed voor als vandaag. Toch wordt voor het eerst 
in 40 jaar niet de minste Vlaamse eis binnengehaald. 
Is dat geen contradictie?

Van Camp: Ja, zeker. De Vlaamse strijd is altijd een 
Processie van Echternach geweest. Dat is nu niet an-
ders. Mijn voorspelling is dat in 2019 het communau-
taire tijdens de campagne weer op het voorplan zal ko-
men. De traditionele partijen zullen echter niet willen 
weten van een grote hervorming, waarna er opnieuw 

een tripartite tussen de drie grote 
politieke families zal worden 
gevormd. 

Wat heeft de Belgische par-
ticipatiestrategie van de 
N-VA dan uiteindelijk uit-
gehaald?

Van Camp: Niets. Zij heb-
ben sociaal-economisch wel 

wat mogen sleutelen, maar 
daar stopt het. Het alternatief 
was natuurlijk een regering met 
de PS. De vraag is of dat beter 

was. Het is logisch dat er geen verdere staatshervormin-
gen komen met de traditionele partijen in de regering, 
maar het is evengoed onlogisch dat er communautair 
niets verandert met een Vlaams-nationale partij in de 
regering.

Hoe lang geeft u België nog? Maken wij de Vlaamse 
onafhankelijkheid nog mee? 

Van Camp: Ik vrees dat ik het einde van België niet 
meer zal meemaken, al hoop ik het wel. Ik ben niet zo 
optimistisch als vele anderen. Het zal in elk geval geen 
Vlaamse revolutie zijn, daarvoor zijn de Vlamingen te 
mak en te verdeeld. Het zullen de Franstaligen zijn die 
de boel uiteindelijk opblazen en die op zeker moment 
gaan zeggen: ‘jullie willen te veel, het hoeft niet meer 
voor ons’.  Als Vlaanderen beslist om morgen de geld-
stromen naar Wallonië te stoppen, dan is overmorgen 
het land gesplitst.  

Opgetekend door Klaas Slootmans

’t Pallieterke is elke week te koop (vanaf dinsdag) in 
de dagbladhandel. Abonneren kan via  

www.pallieterke.net.
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Tom Van Grieken en Gerolf  
Annemans ontmoeten Václav Klaus
Vorige maand trokken Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en 
Europees parlementslid Gerolf Annemans naar het Tsjechische Praag 
in het kader van de internationale samenwerking binnen de ‘Bewe-
ging voor een Europa van Naties en Vrijheden’. Daar hadden ze een 
ontmoeting met vertegenwoordigers van de recent opgerichte conser-
vatieve partij OK Strana. 

Naast de delegatie van het Vlaams 
Belang waren ook het Front Natio-
nal met Marine Le Pen en de FPÖ 
met parlementslid Johannes Hüb-
ner aanwezig. Gerolf Annemans 
en Tom Van Grieken kregen ook 
ruimschoots de tijd om een Tsje-
chisch politiek zwaargewicht, met 
name oud-president Václav Klaus, 
te ontmoeten.

De politieke loopbaan van die laat-
ste is zonder meer indrukwekkend 
te noemen. Klaus stortte zich pas 
op 48-jarige leeftijd in de politiek. 
In november 1989 sloot hij zich 
aan bij de zogeheten Fluwelen Re-
volutie. Bij deze politieke omwen-
teling werd het communistische 
regime in Tsjecho-Slowakije op een 
geweldloze manier omver gewor-
pen. Samen met de andere sterke 
man van deze revolutie, Václav 
Havel, richtte hij nadien de partij 
Burgerforum op. 

Die laatste werd na de revolutie de 
eerste democratisch verkozen pre-
sident van Tsjecho-Slowakije. On-
der hem diende Klaus zich aan als 
minister van Financiën en kreeg hij 
de ondankbare taak om de econo-
mische puinhoop die de commu-
nisten achterlieten op te ruimen. 
Tussen beide persoonlijkheden was 
er echter een wereld van verschil, 
waardoor het al snel tot een breuk 
kwam. Klaus richtte in 1991 zijn 
eigen Democratische Burgerpartij 
op. 

Vanaf dan ging het pijlsnel voor 
de ambitieuze Klaus. Nadat hij 

minister-president van de Tsjechi-
sche regering werd, orkestreerde 
hij de vreedzame opdeling van de 
Tsjecho-Slowaakse Federale Repu-
bliek in Tsjechië en Slowakije. Het 
is tekenend voor Klaus als politicus 
dat hij bij de ongetwijfeld moeilij-
ke onderhandelingen die daar aan 
vooraf gingen steeds voet bij stuk 
hield. De Slowaakse voorman Vla-
dimir Meciar trachtte daarbij im-
mers de nodige financiële garanties 
van de Tsjechen los te peuteren, 
wat Klaus het gaspedaal richting 
een volledige opsplitsing alleen 
maar harder deed induwen. Op 1 
januari 1993 viel de confederatie 
uiteen. Klaus werd nadien de eer-
ste premier van een onafhankelijk 
Tsjechië met als president Václav 
Havel. 

In de jaren nadien bleef Klaus op 

het politieke voorplan in Tsjechië 
en werd hij er uiteindelijk ook pre-
sident. Hij ontpopte zich in zijn 
jaren als president (van 2003 tot 
2013, de maximale ambtstermijn) 
tot een onverbiddelijke criticaster 
van de Europese Unie. Zo blok-
keerde hij ei zo na de ratificatie van 
het Verdrag van Lissabon. Hij ging 
pas door de knieën nadat hij bijko-
mende waarborgen had verkregen 
voor de Tsjechische soevereiniteit 
én omdat hij daartoe gedwongen 
werd na een uitputtende procedu-
reslag in het Grondwettelijk Hof 
van Praag. Later, toen Tsjechië 
voorzitter was van de EU, weigerde 
Klaus symbolisch om de Europese 
vlag te hijsen boven zijn officiële 
residentie. 

De EU herinnert hem immers 
maar al te veel aan het communis-
me van weleer. In een interview in 
The Washington Times herinnerde 
Klaus eraan hoe iedereen achter het 
IJzeren Gordijn had uitgekeken 
naar westerse waarden, democratie 
en vrijheid. “Toen het communisme 
in 1989 in mijn land instortte, had 
ik nooit gedacht dat uitgerekend ik 
op een dag het voortouw zou moeten 
nemen om die waarden te bescher-
men”, zei hij over de EU.

Het is dus niet toevallig dat uitge-
rekend deze Václav Klaus een graag 
geziene gast was in de rand van de 
bijeenkomst in Praag. Gerolf An-
nemans overhandigde hem daar 
ook het boek ‘De Ordelijke Opde-
ling van België’, waarin hij, naar 
het voorbeeld van de scheiding die 
Klaus bewerkstelligde voor Tsje-
chië, pleit voor een boedelschei-
ding van dit land. 

Bob De Brabandere
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Juridische jihad tegen ‘Juf Magalie 
van De Blokkendoos’
“Niemand kan zich voorstellen dat de affaire rond Juf Magalie van 
De Blokkendoos zich niet met moslims maar met Chinezen zou af-
spelen,” aldus Boudewijn Bouckaert tijdens een debat. De agressieve 
hetze die door moslims tegen ‘Juf Magalie van De Blokkendoos’ (Ma-
galie Alpaerts) wordt gevoerd, is in essentie een vorm van islamitische 
jihad.

Eerst was er de agressie-
ve moslimmeute, geleid 
door de ‘Shariasisters’ in 
Antwerpen, die op het 
punt stond Juf Magalie 
te lynchen. Een dagen-
lang en steeds groter 
wordend moslimprotest 
aan de schoolpoorten 
op het Kiel, leidde er 
zelfs toe dat de school 
moest sluiten. De vele 
pogingen vanuit de 
school en het onderwijs 
om met de ontketende 
moslimouders te praten, 
mislukten. 

ADVOCAAT ABDERRAHIM 
LAHLALI

Vandaag is er de gewiekste ad-
vocaat Abderrahim Lahlali, een 
Gentenaar met Marokkaanse wor-
tels die zich specialiseert in zaken 
waarbij hij moslimtuig of jihadi’s 
kan verdedigen, of waarbij hij isla-
misering in de hand kan werken. 
Zo verdedigt hij Syrië-jihadisten, 
moslimterroristen, dodelijke isla-
mitische duiveluitdrijvers en ver-
enigingen die het hoofddoekenver-
bod op scholen aanvechten. Lahlali 
is tevens de drijvende kracht ach-
ter de racismeklacht tegen N-VA-
voorzitter Bart De Wever en werd 
met steun van Abou Jahjah fractie-
leider van de Ronsese CD&V.

‘JURIDISCHE JIHAD’

Lahlali is het typevoorbeeld van 
een hooggeschoolde moslim die 

op een intelligente manier isla-
mitische jihad tegen het Westen 
voert: niet met bruut geweld of is-
lamitische haatpreken, maar via de 
zwakte van ons (juridisch) systeem. 
‘Juridische jihad’ staat in het rijtje 
van verschillende (postmoderne) 
vormen van jihad. Islamitische lei-
ders en theologen hebben de ver-
overingsgezinde islamiseringsstra-
tegie gemoderniseerd, en maken 
vandaag gewag van ‘demografische 
jihad’, ‘juridische jihad’ en ‘acade-
mische jihad’. Deze niet-geweldda-
dige vormen van jihad ‘onder de 
radar’ worden door de Amerikaan-
se islamexpert Robert Spencer om-
schreven als ‘stealth jihad’, en zijn 
wegens hun subtiel, heimelijk en 
geleidelijk karakter misschien nog 
wel gevaarlijker dan de openlijke, 
gewelddadige jihad. Ook proces-
sen tegen islamcritici zoals Geert 
Wilders moeten in deze context 
worden gezien, met als doel de is-
lamisering van onze cultuur.

KLACHTEN WAREN OP 
NIETS GEBASEERD

Na twee jaar (!) uitvoerig onder-
zoek besliste het Antwerpse gerecht 
om Juf Magalie buiten vervolging 
te stellen voor het vermeend aan-
randen en verkrachten van enkele 
kleuters. De klachten bleken op 
niets te zijn gebaseerd. Etnisch-
religieuze islamhaat tegen de niet-
moslim werd gekanaliseerd in ha-
telijke loze beschuldigingen over 
kindermisbruik aan het adres van 
de nu 25-jarige brave kleuterjuf-
frouw. Juf Magalie zal dit haar hele 
leven met zich meedragen. Twee 
jaar lang zat ze in een diep dal 
met gevoelens van depressie. Ze is 
haar job kwijt, werd met de dood 
bedreigd, ging in therapie, kwam 
nog maar weinig buiten en verfde 
zelfs haar haren om niet herkend te 
worden. Ze wil nu graag excuses en 
diende een klacht in tegen de mos-
limouders wegens laster en lasterlij-
ke aangifte. Overigens, hoe weinig 
aandacht Juf Magalies vrijspraak in 
de media en met name van de VRT 
heeft gekregen, is typerend voor de 
links-islamofiele zender.

JURIDISCHE JIHAD GAAT 
VOORT

Maar de lijdensweg van juf Maga-
lie, die ze zelf omschreef als “een 
nachtmerrie”, is nog niet afgelo-
pen: islamitische ouderparen heb-
ben, allicht onder invloed van ad-
vocaat Lahlali, beslist om in beroep 
te gaan. De juridische jihad tegen 
Juf Magalie gaat tot nader order 
dus gewoon voort. Laten we dui-
men dat de rechtsstaat zegeviert en 
dat ze ook in beroep wordt vrijge-
sproken. 

Sam van Rooy

Steunactie voor Juf Magalie op het  
Antwerpse Conscienceplein
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Herdenking Armeense genocide: 
een beschamende vertoning
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de volkerenmoord, gepleegd 
op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs, in het Ottomaanse Rijk be-
gon. De Armeense genocide was echter geen alleenstaand geval. 

Ook andere christelijke 
etnische groepen werden 
op dezelfde wijze gericht 
uitgeroeid door de Turkse 
regering. Zo was er ook de 
Assyrische of Aramese ge-
nocide. Tijdens deze vol-
kerenmoord werd bijna 70 
procent van de Arameeërs 
meedogenloos vermoord 
door de Turken. Sinds de 
genocide leeft het volk voor 
een belangrijk deel in bal-
lingschap. Ook was er de 
Griekse of Pontische geno-
cide op de christelijke Pon-
tische Grieken in het Otto-
maanse Rijk waarbij tussen 
de 750.000 en 900.000 
mensen doelbewust de dood 
werden ingejaagd.

De Turkse overheid – u weet 
wel, van het land dat som-
migen zo graag bij de EU 
zouden willen halen – weigert tot 
op vandaag deze genocides te er-
kennen. En ook heel wat Turken in 
België denken er net zo over; daar-
mee duidelijk aangevend dat hun 
zogenaamde integratie in onze sa-
menleving niet meer dan wat uiter-
lijke schijn is en ze zich veel nau-
wer verbonden voelen met Turkije.

BELEDIGING

Om de Aramese volkerenmoord 
niet te laten vergeten, werd op 10 
mei door de ballingen en de Sy-
risch-orthodoxe Kerkraad, in aan-
wezigheid van een delegatie van 
Vlaams Belang Brussel, in Jette een 
monument onthuld. In het kader 
daarvan konden we de hand leg-
gen op een mail van een vereniging 

van jonge militante Turken in Bel-
gië die zich sterk verzetten tegen 
wat zij noemen een monument ter 
nagedachtenis van de ‘vermeende’ 
Armeense genocide. Waarbij ze 
dus verkeerdelijk de Armeense en 
Aramese genocide met elkaar ver-
warren. Zij noemden het initiatief 
onaanvaardbaar en veroordelen 
wat ze noemen de “belediging van 
de Turkse gemeenschap”.

De wereld op zijn kop dus, waarbij 
de daders zich als slachtoffer gaan 
opstellen. Dit gebeurt trouwens 
niet voor het eerst. Denk maar aan 
gewezen Brussels minister en hui-
dig burgemeester van Sint-Joost-
ten-Node, Emir Kir: eveneens 
een notoir negationist wanneer 
het gaat over de wandaden van de 

Ottomanen. En Kir is geen alleen-
staand geval onder de politici in dit 
land. In de Kamer van Volksverte-

genwoordigers bleven heel 
wat politici van Turkse ori-
gine afwezig bij de minuut 
stilte ter herdenking van de 
Armeense genocide. Onder 
hen vertegenwoordigers van 
– uiteraard - de PS, maar 
ook van de zelfverklaarde 
verdraagzamen van Groen, 
SP.a en CD&V! 

MINUUT STILTE

In het Brussels Hoofdstede-
lijk parlement – waar heel 
wat volksvertegenwoordi-
gers van Turkse origine ze-
telen – ging het misprijzen 
nog een stap verder. Toen 
vanuit de oppositie een 
minuut stilte voor de her-
denking van de Armeense 
genocide op de agenda werd 
geplaatst, deden enkele al-
lochtone parlementsleden 
er alles aan om dat te ver-

hinderen. Ze kregen er zowaar ap-
plaus voor in de Turkse pers. Het 
leidde in het hoofdstedelijk parle-
ment zelfs tot een meer dan beden-
kelijk compromis waarbij ieder de 
minuut stilte kon invullen naar ei-
gen goeddunken: ofwel was de mi-
nuut stilte voor de anderhalf mil-
joen slachtoffers van de Armeense 
genocide, ofwel voor de illegalen 
die in hun poging Europa binnen 
te geraken verdronken in de Mid-
dellandse Zee. Een bedenkelijke 
strategie van de PS om de verko-
zenen met een Turkse achtergrond 
niet in verlegenheid te brengen en 
hun ware negationistische aard te 
verbergen. Voorwaar een bescha-
mende vertoning!

Stijn Hiers

De Turkse PS-verkozenen bezondigden  
zich aan een beschamende vertoning  

in het Brussels Parlement
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De voorbije decennia is het aantal senioren aanzienlijk gestegen. We 
evolueren naar een bevolking waar 1 op 3 ouder zal zijn dan 60. 

Nu reeds is 24% van de bevolking 
ouder dan 60. Dit heeft natuurlijk 
te maken met de gestegen levens-
verwachting, één van de weldaden 
van onze moderne maatschappij. 
De senioren van tegenwoordig heb-
ben een betere gezondheid, zijn nog 
volop actief en hebben vaak nog 
heel wat doelstellingen voor ogen. 

We moeten als partij rekening 
houden met enkele belangrijke as-
pecten. In de eerste plaats dienen 
we na te gaan hoe de maatschappe-
lijke vergrijzing invloed heeft – en 
in de toekomst nog meer zal heb-
ben – op onze samenleving. In de 
tweede plaats moeten we rekening 
houden met de grootste groep seni-
oren, de zelfstandige senioren. Deze 
groep moet een rol kunnen blijven 
spelen, zij moeten de kans krijgen 
‘productief ouder te worden’. Ten 
derde dient de nodige aandacht te 
gaan naar een ‘specifiek zorg- en 
dienstengericht beleid’ voor senio-
ren die geheel of gedeeltelijk afhan-
kelijk zijn geworden van anderen.

AANDACHTSPUNTEN 
VOOR SENIOREN ZELF

Pensioenen: een goed wettelijk pen-
sioen is een absolute prioriteit. We 
mogen niet onderschatten hoeveel 
gepensioneerden het financieel heel 
moeilijk hebben.

Gezondheid: senioren hebben recht 
op een kwaliteitsvolle en betaalbare 
gezondheidszorg.

Mobiliteit: heel wat senioren blij-
ven liever weg uit files en de hec-
tische toestand van het hedendaags 
verkeer. Ze moeten daarom kunnen 
rekenen op een toegankelijk en fre-
quent openbaar vervoer. Over het 
toekennen van goedkoper vervoer 
voor senioren moet een gezonde 
discussie worden gevoerd.

Vrijwilligerswerk: gepensioneerden 
kunnen hun jarenlange ervaring 
aanwenden ten voordele van hun 
(jongere) medeburgers.

Informatisering: informatie moet 
voor iedereen toegankelijk en be-
taalbaar zijn. Nieuwe technologieën 
en toestellen moeten gebruiksvrien-
delijker zijn voor senioren.

Verder de nodige aandacht voor vei-
ligheid, betaalbaar wonen, toegan-
kelijkheid van openbare gebouwen 
en handelszaken, de onderhouds-
plicht, de wachtlijsten in RVT’s en 
serviceflats, stervensbegeleiding…

DOELSTELLING

De doelstelling van het Seniorenfo-
rum is om onze partij beter bekend 
te maken en te profileren bij de se-

nioren in Vlaanderen, een spectacu-
laire groeiende doelgroep. Vandaag 
zijn onze standpunten al te weinig 
bekend en krijgt het Vlaams Belang 
soms het verwijt niet of onvoldoen-
de bezig te zijn met de problema-
tiek van de toenemende vergrijzing, 
of mooier uitgedrukt: verzilvering.

Niets is echter minder waar, al ja-
ren verdedigt onze partij in haar 
programma de belangen van de se-
nioren met uitgebreide, concrete en 
realiseerbare standpunten.

Om de aandacht uitdrukkelijk en 
duidelijk te beklemtonen, werd 
binnen onze partij het forum op-
gericht. Hierbij is het de bedoeling 
de seniorenwerking concreet te or-
ganiseren. Het moet een frontbe-
weging zijn van onze partij, waar-
bij aandacht wordt besteed aan de 
noden en de verzuchtingen van de 
senioren maar waarbij ook veel aan-
dacht gaat naar het organiseren van 
tal van aangename activiteiten (uit-
stappen, dansnamiddagen …).

Het Seniorenforum is een warme 
vereniging waar iedereen welkom is 
en waar iedereen zich zeer vlug zal 
thuis voelen.

Guy Eggermont

Wie wil meedoen: seintje naar  
guido.eggermont@telenet.be

Aandacht  
voor senioren
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Zemmour en de zelfmoord van 
Frankrijk
Kent u Louis Schweitzer nog? De man haalde in 1986 het nieuws, 
en hoe! De Fransman werd namelijk door de Franse regering belast 
met de omvorming van Renault. In 1997 kondigde hij de sluiting 
van de Renaultvestiging in Vilvoorde aan. We zijn in volle Franse ver-
kiezingsstrijd, en de socialist Jospin belooft dat Renault geen énkele 
vestiging zal sluiten. Jospin wordt gekozen, maar Schweitzer sluit de 
fabriek toch. Tot daar het nieuws zoals we het ook in onze media kon-
den lezen en horen. 

Maar Eric Zemmour 
grijpt in zijn boek Le 
suicide français het 
voorbeeld van Sch-
weitzer aan om het 
thema te verduidelij-
ken: de abdicatie, zeg 
maar gerust het ver-
raad, van de Franse 
elites, zowel van links 
als van rechts, tegen-
over het eigen elec-
toraat. Want onze 
Belgische pers vergat 
toen bijvoorbeeld wel 
te vertellen dat deze 
Schweitzer uit de kavi-
aar-linkse hoek kwam, 
oud-directeur was van 
het kabinet van een 
socialistische eerste 
minister in Frankrijk. 
Louis Schweitzer kocht 
met de opeenvolgende 
Renaultsluitingen zijn 
ticket tot de geglobali-
seerde elite. 

Dit boek klaagt het ver-
raad van de klerken aan, 
en dat verraad is in de 
andere Europese lan-
den natuurlijk niet minder groot. 
Op pagina 324 schrijft hij over 
de hoofddoek het volgende: “De 
hoofddoek is het symptoom van het 
begin van de islamitische organisa-
tie van onze steden. Het maakt van 
de vrouw die het draagt, een model 
en een streefdoel voor diegenen die 
het nog niet dragen. Het betekent 

dat de islamitische gemeenschap zijn 
schapen controleert en bewaakt.”

In wijken waar anderen (meestal 
islamieten) de meerderheid vor-
men, wordt hun culturele over-
heersing en cultusdominantie bij-
zonder zichtbaar. Maar Le suicide 
français is natuurlijk meer dan een 

aanklacht tegen de islamisering van 
Frankrijk. “Frankrijk sterft. Frank-
rijk is dood” is de schokkende con-
clusie van Zemmour, die stelt dat 
de toekomst er niet rooskleurig 
uitziet: “Frankrijk balanceert tus-
sen een groot toeristisch attractiepark 

en islamitische versterkte 
vestigingen, tussen Disney-
land en Kosovo.” Onze 
politieke, economische, 
administratieve, artistieke 
en intellectuele elites spu-
wen op de erfenis en op 
het graf van Frankrijk. 
Ze worden er sociaal én 
financieel voor beloond. 
En intussen ontstaat op 
het Franse platteland en 
in de kleinere steden een 
blank subproletariaat, 
met een bescheiden op-
leiding en een méér dan 
bescheiden toekomst. 
Ze zijn de verliezers van 
de globalisering, ze wor-
den uitgespuwd door de 
universitaire elites, ze 
voelen zich als vreem-
den in hun eigen land en 
ze komen nergens nog 
aan de bak. Zijn dit de 
laatste bladzijden van 
de geschiedenis van een 
beschaving? Zemmour is 
pessimistisch! Het boek 
is (voorlopig?) niet in 
Nederlandse vertaling 
voorhanden, maar wie 
Frans leest, moet dit 

boek zéker ter hand nemen!

Peter Logghe

Eric Zemmour. Le suicide français.  
Parijs, Albin Michel, 2014, 534 p. 

ISBN 978 2 226 25475 7. Prijs: 
22,90 euro.
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In Memoriam: Hans Jansen

“Na een dappere eigenwijze strijd 
met humor en tederheid is op 
5 mei 2015 overleden, omringd 
door zijn gezin & zijn geliefde, 
Prof. dr Johannes J.G. (Hans) 
Jansen.” Het plotse overlijden 
van de Nederlandse professor, 
arabist, publicist, auteur en 
PVV-Europarlementariër Hans 
Jansen, kwam als een donderslag 
bij heldere hemel. Hij is 72 jaar 
geworden en overleed als gevolg 
van een herseninfarct.

Hans Jansen was bijzonder in de 
beste betekenis van het woord. 
Hij was enorm belezen en bezat 
veel parate, historische kennis, met 
name over de drie grote monothe-
ismen. Ook had de academicus een 
bijzonder scherp inzicht in hoe de 
wereld in elkaar zit en in de men-
selijke natuur. In zijn typische, 
didactische en vaak ook humoris-
tische stijl maakte hij zijn analyses 
glashelder, ook voor de man in de 
straat. Jansen sprak zowel Arabisch 
als (oud-)Hebreeuws en schreef 
maar liefst 17 (vertaalde) boeken 
over de islam. Hij vertaalde de Ko-
ran en publiceerde talloze islam-
kritische artikelen. Verder had hij 
een hekel aan socialisme, staatsbe-
moeienis, pampering, nivellering, 
de EU, politieke correctheid en 
huichelarij.

Ik leerde Hans Jansen kennen in 
2007, toen ik hem vroeg een essay 
te schrijven voor het boek over de 
islam dat mijn vader en ik samen-
stelden. Sindsdien zijn we naar el-
kaar toegegroeid en zagen, belden 
en mailden we elkaar regelmatig. 
Werkelijk niets was Hans te veel: 
hij stelde je op je gemak en deed 
altijd alles professioneel en met de 
glimlach. Ik kon altijd bij hem te-
recht: als ik een slaapplaats zocht in 
Amsterdam of snel de vertaling van 
een Arabische zin nodig had. Toen 
ik voor Geert Wilders begon te 
werken, hielp Hans me bij het vin-
den van een woning in Den Haag.

BELIJDEND KATHOLIEK

Hans Jansen was sympathiek en 
goedlachs en bezat een groot ge-
voel voor humor. Pretentie was de 
integere Jansen vreemd, maar wan-
neer hij uitgedaagd werd kon hij 
verschroeiend uit de hoek komen. 
Daarbij speelde hij niet op de man 
maar op de bal, en overklaste hij 
de tegenstand. Als zijn vriend en 
bewonderaar doet het me erg veel 
pijn dat ik dit in de verleden tijd 
moet schrijven.

Jansen was een belijdend katho-
liek en gaf weinig om wat andere, 
politiek correcte geesten over hem 
dachten. In 2010 trad hij op als ge-

tuige-deskundige voor Geert Wil-
ders op het proces tegen de PVV-
leider. Zijn motto was immers: 
“Strijd de goede strijd”. Op de 
uitvaartplechtigheid in Amsterdam 
gaf PVV-ideoloog Martin Bosma 
een toespraak waarin hij stelde: 
“Het verscheiden van professor Hans 
Jansen is niet zozeer een verlies. Het 
is een ramp. (…) De internationale 
anti-jihadbeweging, inclusief mijn 
partij, is hem onnoemelijk veel dank 
verschuldigd.”

PVV

Ook het Vlaams Belang kon al-
tijd op Hans Jansen rekenen, zoals 
eind 2014 nog op het colloquium 
‘Islamrepressie tegen christendom’, 
waar hij stelde: “Dat de islam, door 
middel van de sharia, oproept tot 
het gebruik van geweld tegen wie 
nog geen moslim is, staat inmiddels 
buiten kijf. (…) Dat is slecht nieuws 
voor wie geen moslim is.” Nadat hij 
in 2014 voor de PVV was verko-
zen zei Jansen over het Europees 
Parlement: “It’s not European, and 
it’s not a parliament. It’s a museum 
in which various forms of socialism 
are being preserved. Green socialism, 
Vegan socialism, Trotskist socialism.”

Martin Bosma besloot zijn toe-
spraak met: “Laten we Hans citeren, 
laten we zijn werk voortzetten. Laten 
we zijn boeken lezen, laten we zijn 
gedachten, zijn visies, zijn analyses, 
zijn ideeën verder verbreiden. Laten 
we ons wapenen met zijn woorden. 
Laat ons moed putten uit wat hij ons 
vertelde. Wat hij ons leerde.”

Het werk van Hans Jansen kan 
worden gevonden op zijn website: 
www.arabistjansen.nl .

Een bijzonder mooi mens en een 
ware vrijheidsstrijder is ons ontno-
men.

Sam van Rooy



26

Napoleon, Waterloo en het  
Koninkrijk der Nederlanden 
Nadat de Franse revolutionairen met hun socialisme avant la lettre, 
hun guillotines en hun grote genocide in de Vendée in enkele jaren tijd 
meer mensen hadden afgeslacht dan het ancien régime in vier eeuwen, 
begonnen zij hun heilsboodschap naar het buitenland te exporteren. 
“Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid” en stapels lijken, meestal zon-
der hoofd. 

In 1795 werden de Oostenrijkse 
Nederlanden geannexeerd door 
Frankrijk. De roemrijke Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden 
werd bezet en omgevormd tot de 
Bataafse Republiek, later Bataafse 
Gemenebest genoemd, een vazal-
staat van Frankrijk. De toestand 
leek hopeloos. Sinds 1792 waren 
vijf grote coalities tegen de Fransen 
op de been gebracht, en die waren 
allemaal verslagen, in het begin 
dankzij de invoering van de dienst-
plicht – toen een nieuwigheid – en 
later dankzij het militaire talent 
van Napoleon, die in 1800 aan 
de macht kwam. Hij maakte een 
einde aan de ergste excessen van de 
Franse Revolutie, maar hij trachtte 
evengoed heel Europa aan de Fran-
se macht te onderwerpen. Zo’n tien 
jaar lang leek hij onoverwinnelijk. 
Pas in 1812, na de verschrikke-
lijke nederlaag in Rusland, begon 
het tij te keren. Napoleon was met 
600.000 manschappen de Berezina 
overgestoken, waarvan 270.000 
uit Frankrijk en 330.000 uit de 
legers van vazalstaten en  bondge-
noten. Van al die mannen keerden 
er slechts 30.000 terug! De onder-

worpen naties en vorstenhuizen 
vatten weer moed. Ondanks het 
feit dat Napoleon verbazend snel 
nieuwe legers op de been bracht, 
werden de Fransen overal terug-
gedrongen. Vooral de beroemde 
Volkerenslag bij Leipzig was een 
keerpunt. Tenslotte, in 1814, werd 
zelfs Parijs door geallieerde troe-
pen bezet. Napoleon werd afgezet 
en verbannen naar het eiland Elba, 
vlak voor de Italiaanse kust. Anders 
dan men misschien zou verwachten 
werd hij dus niet geëxecuteerd. Er 
kwam een zogenaamde restauratie: 
er werd opnieuw een koning geïn-
stalleerd, Louis XVIII, de jongere 
broer van Louis XVI. Dit is geen 
telfout. Louis XVI was in 1793 ge-
guillotineerd, toen Frankrijk al een 
republiek was, maar zijn tienjarige 
zoontje werd door de monarchisten 
beschouwd als de wettige troonop-
volger Louis XVII. Het jongetje 
stierf in 1795 in de gevangenis. De 
restauratie was overigens niet he-
lemaal een terugkeer naar het an-
cien régime: er werd geen absolute, 
maar een constitutionele monar-
chie geïnstalleerd.

CONGRES HERTEKENT 
EUROPA

Intussen worstelden de geallieer-
den met een ingewikkeld pro-
bleem: er waren nieuwe grenzen 
voor Frankrijk nodig en de kaart 
van Europa moest flink hertekend 
worden. Dat was de taak van het 
Congres van Wenen. Al in 1813, 
nog vóór de definitieve nederlaag 
van Napoleon, was overeengeko-
men dat de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden opnieuw 
een onafhankelijke staat zou wor-
den. De republikeinse staatsvorm 
was door de excessen van de Franse 
revolutionairen ernstig in diskre-
diet geraakt, en men besloot dat de 
nieuwe staat een monarchie moest 
worden. Erfprins Willem Frederik 
van Oranje-Nassau werd eind 1813 
als vorst geïnstalleerd. Dat was een 
merkwaardige ontwikkeling, want 
de Nederlanden hadden tot dan toe 
wel stadhouders gehad, maar nooit 
een koning. Het nieuwe koninkrijk 
omvatte voorlopig alleen de Noor-
delijke Nederlanden. Wat er moest 
gebeuren met de gebieden in het 
zuiden was nog niet uitgemaakt. 
De grote mogendheden hadden elk 
hun eigen agenda. Enerzijds wilde 
men wel een sterke Nederlandse 
staat om als buffer te dienen tegen 
mogelijke nieuwe Franse verove-
ringsoorlogen. Maar anderzijds 
moest Frankrijk sterk genoeg blij-
ven om een tegenwicht te kunnen 
vormen tegen de groeiende macht 
van Pruisen. En men wilde ten allen 
prijze voorkomen dat te harde vre-
desvoorwaarden een nieuwe Franse 
revolutie zouden ontketenen. Nati-
onalistische overwegingen of prin-
cipes als het zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren, speelden voor de 
onderhandelaars geen enkele rol. 
Zij dachten alleen in termen van 
machtsevenwichten, vorstenhuizen 

Slag van Waterloo
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en imperia, niet in termen van na-
tiestaten. Maar ze waren anderzijds 
ook pragmatischer, redelijker en 
minder wraakzuchtig dan bijvoor-
beeld de onderhandelaars die zo’n 
eeuw later het noodlottige Verdrag 
van Versailles zouden  bekoksto-
ven. Er werd zelfs overwogen het 
huidige Vlaanderen bij Nederland 
te voegen en de zuidelijker gele-
gen gebieden als zoethoudertje bij 
Frankrijk te laten. Men speelde 
anderzijds wel met de gedachte 
Frans-Vlaanderen bij de Nederlan-
den te voegen. In 1814 werd over 
deze kwesties het richtinggevende 
Verdrag van Wenen gesloten. Dat 
bevatte enkele vreemde elemen-
ten, die alleen verklaarbaar zijn als 
‘Belgische compromissen’ avant la 
lettre. Zo mocht Frankrijk bijvoor-
beeld de gebieden behouden die 
het in 1790 en 1791 had veroverd 
en zelfs alle kunstschatten die tij-
dens de revolutionaire en napole-
ontische regimes overal in Europa 
waren geroofd! Er werden ook geen 
herstelbetalingen opgelegd.

DE HONDERD DAGEN

Men had kunnen denken dat de 
onderhandelingen vlotter zouden 

verlopen nadat de Fransen versla-
gen waren en Napoleon veilig – 
dacht men toch – opgeborgen zat 
in Elba. Maar het Congres van We-
nen bleef evengoed verlamd door 
wederzijds wantrouwen. De iner-
tie, het getreuzel en de besluiteloos-
heid van het Congres waren legen-
darisch. Intussen zat Napoleon zich 
op Elba op te vreten van verveling 
en ergernis. Hij wist hoe de grote 
mogendheden elkaar tegenwerk-
ten. Hij wist ook dat de nieuwbak-
ken koning Louis XVIII al even 
onpopulair en onbekwaam was als 
zijn onthoofde voorganger. Hij hàd 
zijn hoofd nog, maar hij gebruikte 
het niet. Hij was erin geslaagd in 
korte tijd de Fransen tegen zich in 
het harnas te jagen. Napoleon be-
raamde een onwaarschijnlijk plan 
en voerde dat met feilloze precisie 
uit. Op 26 februari 1815 waren de 
Britse en Franse oorlogsschepen 
die het eiland moesten bewaken, 
tijdelijk afwezig. Napoleon verliet 
Elba met de zeshonderd man van 
zijn lijfwacht en landde op de kust 
van Zuid-Frankrijk, bij Vallauris. 
Met zeshonderd manschappen trok 
hij ten strijde tegen de Franse ko-
ning. Hij moet ongelooflijk veel 
zelfvertrouwen hebben gehad. De 

Franse legereenheden die hem 
moesten onderscheppen en gevan-
gennemen, liepen met pak en zak 
naar hem over, inclusief enkele be-
roemde generaals, die nog onder 
zijn bevel gevochten hadden. Langs 
de weg doorheen de Rhônevallei, 
die sindsdien de Route Napoléon 
wordt genoemd, rukte hij op naar 
Parijs. Koning Louis XVIII sloeg 
op de vlucht. Bijna overal wordt 
hij toegejuicht door enthousiaste 
mensenmassa’s. Een maand later, 
op 20 maart, zetelde Napoleon 
alweer in zijn oude keizerlijke pa-
leis. Hij bracht heel snel een leger 
van 250.000 man op de been. Hij 
begon onmiddellijk aan de herove-
ring van Italië en stuurde tegelijk 
het gros van zijn troepen naar het 
noorden om het geallieerd leger te 
verslaan vóór zij hun troepen kon-
den samenvoegen met Blüchers 
Pruisische leger. Na enkele kleinere 
veldslagen leidde dat tot de grote 
confrontatie bij Waterloo. Bij de 
geallieerde troepen vocht ook een 
kleine Nederlandse eenheid, de bri-
gade Bylandt. Napoleon werd defi-
nitief verslagen. Zijn avontuur had 
juist honderd dagen geduurd… Hij 
werd dit keer naar Sint-Helena ver-
bannen, midden in de Zuidelijke 
Atlantische Oceaan. Louis XVIII 
werd opnieuw op de troon gehesen. 
De vredesvoorwaarden waren dit 
keer veel harder dan in 1814. De 
Fransen moesten nu ook de gebie-
den afstaan die ze in 1790 en 1791 
hadden ingepalmd. Frans-Vlaande-
ren mochten ze helaas behouden. 
Het Koninkrijk der Nederlanden 
werd anderzijds versterkt: een deel 
van Luxemburg ging naar Pruisen, 
maar het andere deel - het huidige 
Groot-Hertogdom - werd aan ko-
ning Willem I gegeven in ruil voor 
het vorstendom Nassau-Oranje (!) 
dat naar Pruisen ging. Zo sjacherde 
het Congres van Wenen met kleine 
landjes…

Marc Joris
Leeuw van Waterloo
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Kommer en Kwel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

De nieuwe koning was de kluts kwijt en was te zijnen kantore neergezegen in zijn met gouden franjes om-
kaderde zetel. Zijn ogen keken ijl in de verte en geheel tegen zijn normale doen in, wees hij een door zijn 
kabinetschef aangereikte fristi van de hand. Het zweet stond hem op het voorhoofd en hij hijgde in diepe halen. 
Zijn eega spoedde zich, weliswaar op haar onvermijdelijke stiletto’s en met een nauw zittend mantelpakje aan, 
naar hem toe om hem een klam washandje op het voorhoofd te leggen en hem wat tot rust te brengen.

Hij was erg geschrokken geraakt toen in de pers verscheen dat de grootvader van zijn oud-minister Laurette 
lid was geweest van een collaborerende partij tijdens de Tweede Wereldoorlog en zelfs nog oorlogsburgemeester 
was geweest. Bovendien was dat toen nog een Vlaming… Kort nadien werd eveneens bekend dat de grootvader 
van de Belze schaduwpremier uit Antwerpen ook lid was geweest van diezelfde partij. Hij wist niet meer wat 
te denken over zoveel onheilsboodschappen en al die bittere onthullingen. Hij had het nooit durven denken. 
Wiens grootvader zou er nog zo’n partijkaart gehad hebben? Hij wilde het niet weten. 

Alleen wilde hij zo snel mogelijk te weten komen of ook zijn eigen grootvader lid was geweest van die partij. 
Toen hem een dik boek ter hand was gesteld over het leven van Leopold III, was hij aan het lezen gegaan en 
kon hij geruststellend vaststellen dat dat niet zo was. Een koning is immers nooit lid van een politieke partij, 
maar je kan er wel sympathie voor hebben, zo had ome Boudewijn hem altijd voorgehouden. Zoals nonkeltje 
zelf destijds voor de PSC of de CVP… Maar de kramp schoot hem in het lijf toen hij las dat 
zijn grootvader Leopold wel bij de zogenaamde Führer aller Germanen in Berchtesgaden 
op de koffie was geweest. Lap! Dat was nog veel erger. En toen brak hem het angstzweet los.

Hij werd als naar gewoonte gered door 
zijn kabinetschef die 
hem kwam vertel-
len dat oud-minister 
Laurette had gezegd 
dat haar grootvader dan 
misschien wel een foute 
keuze had gemaakt, 
maar dat hij nooit of te 
nimmer separatist was 
geweest. Daarmee viel 
het zware juk van zijn 
schouders, want Leopold 
was dat ook nooit geweest. Hoe dat precies zat met de grootvader van de Ant-
werpse burgemeester, is niet duidelijk. Maar het was voor hem al voldoende dat 
de burgemeester zelf het ook niet is. 

Ah, la Belgique! Dat is toch het grote bindmiddel. De koning kikkerde he-
lemaal op en zijn geplande vergadering met de minister van Binnenlandse 
Zaken kon probleemloos doorgang vinden. Via hem kon hij tussendoor zeker 
nog wat meer info krijgen over grootvaders van goede en minder goede be-
kenden…
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 22 juniKAlender

VRIJDAG 5 JUNI 
KESSEL. Braai afdeling Nijlen, Kessel 
en Bevel in Tendelhof, Hoenderstr. 4B, 
Nijlen om 17u. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 
015 41 18 48. 
ANTWERPEN. Braboclubavond met 
Paul Van Hooydonck in Ontmoe-
tingscentrum Jacob Van Maerlant, Van 
Maerlantstr. 14 om 19u. Org.: Vlaams 
Belang Koepel Antwerpen. Inl.: Secre-
tariaat regio Antwerpen, 03 231 08 45 
(woe, do en vrij: 13u.- 16u.).

ZATERDAG 6 JUNI 
BRUSSEL. Colloquium ‘Identiteit’ 
met Philip Claeys, Bart De Valck, Law-
rence Urbain, Anke Van dermeersch, 
Timon Dias, Sam Van Rooy, Jean-Ma-
rie Dedecker en Tom Van Grieken in 
Vlaams Parlement, De Schelp, Hertogs-
str. 6 om 14u. Org.: Vlaams Belang Nati-
onaal. Inl.: Vlaams Belang Nationaal, 02 
219 60 09. 
HERSELT. Zangavond regio Kempen 
met Jan Verbraeken met muziek van 
Sabine Torfs in Norbertuszaal, Blauberg 
21 om 20u. Org.: Vlaams Belang Regio 
Kempen. Inl.: Danny Neel, 0496 62 56 
59. 

ZONDAG 7 JUNI 
BEIGEM. Ontbijtgesprek Grimbergen 
met Tom Van Grieken in parochiezaal 
Beigem, Zevensterre 1, Grimbergen om 
10u. Inl.: Jan Laeremans, 02 269 00 73. 
EKEREN. Stand braderij in Ekeren-
Centrum, Dorpstr.-Kloosterstr. om 12u. 
Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt 
Van Noten, 0477 70 51 23. 

MAANDAG 8 JUNI 
ZAVENTEM. Jaarmarktstand in Za-
ventem-centrum om 8u. Inl.: Ludo 
Monballiu, 02 721 22 54. 

DONDERDAG 11 JUNI 
BRUSSEL. Bezoek Federaal Parlement 
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe 
- Jan Deweer, 0486 22 90 43 – 0477 21 
61 85. 

ZONDAG 14 JUNI 
ZWIJNDRECHT. Stand braderij in 
Zwijndrecht-centrum om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Zwijndrecht-Burcht. Inl.: 
Mariëtte Voogd, 03 216 92 13. 

ZONDAG 21 JUNI 
WESTVLETEREN. Rib-stuk in Vleter-
ranch, Kruisstr. 7 om 12u. Org.: Vlaams 
Belang afdeling Poperinge-Vleteren. Inl.: 
Martine Vanbrabant, 0499 71 65 00. 
MERKSEM. Familiedag Koepel Ant-
werpen met Filip Dewinter aan de 
voetbalgronden van familie Neel, Laag-
landlaan om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Koepel Antwerpen. Inl.: Secretariaat re-
gio Antwerpen, 03 216 92 13. 

VRIJDAG 26 JUNI 
ANTWERPEN. Maatjes, boontjes en 
koude patatjes in Ontmoetingscentrum 
Jacob Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 
om 12.30u. Inl.: OCJVM, 03 231 08 45 
(woe, do en vrij: 13u.- 16u.) 

ZATERDAG 27 JUNI 
DUFFEL. Afdelingsetentje in Restau-
rant De Warande, Kapelstr. 17 om 12u. 
Inl.: Loos Francis, 0468 25 93 28. 
LIER. Zomerbraai 2015 in Domein vis-
put Moed en Geduld, Aarschotsestwg.-
Ring om 17u. Inl.: Bart Verhoeven, 0496 
29 32 06. 
BERLAAR. Vlaams Belang stand op 
avondmarkt om 20u. Inl.: Dirk Aras, 
015 41 18 48. 

ZONDAG 28 JUNI 
KACHTEM. Aperitiefgesprek: ‘Waar-
heen met de Vlaamse Beweging’ met 
Bart De Valck in Provinciaal secr., 
Kachtemsplein 5, Izegem om 10.30u. 
Org.: Vlaams Belang Provincie West-
Vlaanderen. Inl.: Provinciaal Secretari-
aat, 051 33 60 30. 
LOPPEM. Tuinfeest met Tom Van 
Grieken, Torhoutsestwg. 115, Zedelgem 
om 12.30u. Inl.: Dominiek Spinnewyn-
Sneppe, 0496 08 29 34. 

ZATERDAG 4 JULI 
GENT. Leden- en militantenfeest in 
Kantine Standaard Muide, Galvestonstr. 
37 om 11u. Inl.: Olaf Evrard, 0475 73 
02 45. 
SINT-MARTENS-BODEGEM. 11-juli 
Braai Dilbeek in JC Castelhof, Molen-
str. 102, Dilbeek om 11.30u. Inl.: Dieter 
Van Lierde, 02 582 91 75. 
HEPPEN. Barbecue in Parochiezaal 
Heppen, Beringsestwg. 15, Leopolds-
burg om 14u. Org.: Vlaams Belang Le-
opoldsburg-Heppen. Inl.: Luc Coninx, 
011 34 65 82 of 0478 95 78 80. 

RUMST. Sporenviering met Braai met 
gastsprekers Chris Janssens en Tom 
Van Grieken in Chalet ‘t Paepje, Kleine 
Paepedaelenlaan 14b om 15u. Org.: 
Vlaams Belang Regio Antwerpen-Zuid. 
Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38. 

MAANDAG 6 JULI 
LIER. Beleef samen met Vlaams Be-
lang Lier-Koningshooikt de Ronde van 
Frankrijk, Aarschotsestwg. 292A om 
8.30u. Org.: Vlaams Belang Lier-Ko-
ningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 0496 
28 32 06. 

VRIJDAG 10 JULI 
STEKENE. 11 juli-viering met Volks-
vertegenwoordiger Barbara Pas in 
Spijshuis Straffe Kost, Heistr. 66 om 11u. 
Org.: Dr. Geert De Rijcker-Kring. Inl.: 
Koen De Cock, 0478 43 90 10. 
ANTWERPEN. Kaas- en wijnavond 
in Ontmoetingscentrum Jacob van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 19u. 
Inl.: OCJVM, 03 231 08 45 (woe, do en 
vrij: 13u.- 16u.).
GROBBENDONK. Vlaams Tuinfeest 
van Vl@s-Grobbendonk, Guilliam 8 om 
19.30u. Inl.: Lut Cateau, 014 51 60 55. 

DINSDAG 21 JULI 
TSJECHIË. VBJ Zomeruniversiteit in 
Praag van 21 t/m 31 juli met nationaal 
voorzitter Tom Van Grieken, Gui Van 
Gorp, Paul Meeus, Barbara Pas, Hagen 
Goyvaerts, Steven Creyelman, Fré Pas 
en vele anderen. Org.: Vlaams Belang 
Jongeren Nationaal. Inl.: VBJ Nationaal, 
02 219 27 28. 
ANTWERPEN. Frietjesdag in Ont-
moetingscentrum Jacob Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14 om 11.30u. Inl.:  
Secretariaat Antwerpen, 03 231 08 45. 

WOENSDAG 19 AUGUSTUS 
REKEM. Geleid bezoek “Oud Reck-
heim” in Oud Rekem, Parking Colmon-
terveld, Lanaken om 15u. Inl.: Leo Joos-
ten, 0476 36 37 93. 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 
TONGEREN. Griekse BBQ in Eetcafé 
De Griek, Hasseltsestwg. 435 om 17u. 
Inl.: Fallon Heens, 0472 85 48 82. 

ZONDAG 30 AUGUSTUS
STEENSTRATE. 14de IJzerwake aan 
het monument van de gebroeders van 
Raemdonck om 11u.




