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Iftar 
Minister-president Bourgeois buigt tegenwoor-
dig zo diep voor de moslims dat zelfs een geoe-
fend speleoloog hem nog moeilijk kan volgen. 
Het was al bekend dat hij jaar na jaar meer en 
meer van ons belastinggeld schenkt aan mos-
keeën. Deze zomer bestond hij het de feestdag 
van de Vlaamse Gemeenschap af te sluiten met 
een iftar-maaltijd(x) in Gent, waar hij de mos-
lims begroette met het ‘oer-Vlaamse’ as salaam 
alaykum. En vervolgde met een rist historische 
onwaarheden: “Tijdens de middeleeuwen al had-
den Arabische wetenschappers en filosofen het in-
tellectuele landschap van het christelijke Europa 
grondig hertekend” (de kennis kwam eigenlijk 
van de Oude Grieken en uit Indië); “Ook het 
Ottomaanse Rijk drukte eeuwenlang zijn stempel 
op het Westerse denken” (de Ottomanen hielden 
eeuwenlang lelijk huis in Oost-Europa, tot 
voor de poorten van Wenen. Dat doorheen de 
eeuwen meer dan een miljoen Europeanen als 
slaven werd afgevoerd door de muzelmannen, 
weet Bourgeois blijkbaar ook niet); “Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog streden soldaten uit onder an-
dere Senegal, Algerije, Tunesië en Indië heldhaftig 
mee met de Franse en Britse koloniale troepen” 
(in de Westhoek herinnert men zich vooral de 
verkrachtingen door die ‘heldhaftige’ koloniale 
troepen); “Wij zullen niet vergeten dat veel jonge 
moslims in de Vlaamse modder gevallen zijn, dat 
zij meestreden voor ons Vlamingen, voor onze 
rechten en vrijheden” (niet één jonge moslim 
kende nog maar het bestààn van de Vlaamse 
zaak). Tenslotte had deze moderne Leliaard lo-
vende woorden voor de ramadan die “symbool 
staat voor onze samenleving”.

Moest ik N-VA-kiezer zijn, zou ik in de grond 
kruipen van schaamte.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

(x) Let wel, Bourgeois staat niet alleen in zijn partij: 
ook staatssecretaris Theo Francken wenste de moslims 

per tweet een “fijne iftar”
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Terwijl de immigratiegolven steeds heviger over de dijken klotsen, 
neemt de bezorgdheid over de toestroom toe. Uit een onderzoek van 
studiebureau Ipsos blijkt dat 61 procent van de burgers akkoord gaat 
met de stelling dat er te veel immigranten zijn en 58 procent is de me-
ning toegedaan dat de aanwezigheid van immigranten een negatieve 
invloed uitoefent op ons land. Meer dan de helft (52%) meent dat de 
immigratiestroom het moeilijker heeft gemaakt voor autochtonen om 
een job te vinden. 

Hoewel de cijfers hoog lijken, liggen de resultaten in de lijn van eerdere 
studies. Zo bleek afgelopen maand nog uit een studie van de Europese 
Commissie dat immigratie dé hoofdbekommernis is van onze bevolking. 
Het thema ging daarmee zelfs nijpende kwesties zoals economie en werk-
loosheid vooraf.

WAKE-UP CALL

Wie echter dacht dat deze oorverdovende ‘wake-up call’ de Wetstraat 
wakker heeft geschud, is opnieuw een illusie armer. Nog steeds blijven 
onze immigratiekanalen wagenwijd openstaan. Omdat vluchtelingen en 
gelukzoekers zich door zee noch hek laten tegenhouden, wordt voorge-
steld de grenzen helemaal open te gooien. Of hoe sommige mensen me-
nen dat drugs beter gelegaliseerd kunnen worden omdat de aanvoer toch 
niet te stoppen is. 

Van een immigratiestop en een kordaat uitwijzingsbeleid is dan ook geen 
sprake. Zo blijven niet minder dan 9 op de 10 uitwijzingsbevelen on-
uitgevoerd. Meer zelfs: de middelen voor repatriëringen daalden onder 
staatssecretaris Francken met een kwart. 

Anderzijds wordt het Belgisch onthaalbeleid versterkt. Met de recente 
aankondiging van Francken om bovenop de 2.500 extra opvangplaatsen 
andermaal 10.000 plaatsen te voorzien, geeft men het signaal dat de grote 
oversteek loont. Voorts illustreert het wederom de diepe kloof tussen het 
beleid en de wil van het volk.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“DOOR MASSAAL 
OPVANGPLAATSEN  

TE VOORZIEN, 
GEEFT MEN HET 
SIGNAAL DAT DE 

GROTE OVERSTEEK 
LOONT.”

mmigratie:  
tegengaan of  

ondergaan
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SLECHTE 
WISKUNDE

Dat ze het bij de N-VA wel eens 
bruin bakken als het op wiskun-
de aankomt, is na het Muyters-
incident wellicht voor iedereen 
duidelijk. Ook bij het debat over 
rituele slachtingen maakte N-
VA-minister Weyts een opmerke-
lijke rekenfout. Zo schreeuwde 
Weyts van de daken dat hij 
als dierenvriend een grote 
voorstander is van een 
volledig verbod op ri-
tuele slachtingen, maar 
daarvoor “helaas geen 
meerderheid te vin-
den in het parlement”. 
Een snelle rekensom 
maakt duidelijk dat de 
brave man zich echter 
vergist. Zo is er met een 
wisselmeerderheid van 
de oppositie een meerder-
heid van 78 zetels op 124. 
Een slecht karakter zou haast 
denken dat het Weyts niet zo-
zeer aan wiskundige capaciteiten 
ontbreekt, dan wel aan politieke 
moed. 

WAARHEID KWETST

Men vraagt weleens wat dat dan 
toch is, die zogenaamde islamise-
ring. Dat is geen hersenspinsel van 
paranoïde of bange mensen, maar 
een lopend proces waarbij onze 
samenleving steeds meer wordt 
gedomineerd door de islam. De 
zogenaamde ‘islamofobie’ is legi-
tiem verzet daartegen. Voor wie ze 
wil zien zijn de voorbeelden legio. 

Zo is een geschiedenisleraar van 
het Dachsbeck Lyceum in Brussel 
ontslagen omdat hij op Facebook 
een ‘islamofobe’ uitspraak had ge-
daan. Een moeder had klacht in-

gediend bij de schooldirectie over 
een Facebook-conversatie tussen 
haar mohammedaanse dochter en 
de leraar. Daarin stelt de leraar: 
“Waarom kiezen voor de religie die 
zich kenmerkt door de hoogste graad 
van analfabetisme en die de meeste 

onderontwikkelde en achtergestelde 
landen telt?” De waarheid kwetst. 
De geschiedenisleraar vecht zijn 
ontslag juridisch aan, maar zelfs 
mocht hij gelijk krijgen, zijn be-
roepscarrière is om zeep. 

EINDELIJK 
SEPTEMBER!

U mag zich gelukkig prijzen, het 
is eindelijk september. In België is 
dat de eerste maand van het jaar 
dat u voor uzelf begint te werken. 
Zo is België voor het zoveelste jaar 
op rij dé belastingkampioen van 
de EU. Dat blijkt uit een jaarlijk-
se toonaangevende studie die de 
‘Tax Liberation Day’ vastlegt die 

dit jaar op 6 augustus viel. Vanaf 
de ‘Tax Liberation Day’ werkt u 
dus niet meer voor de staat, maar 
werkt u eindelijk voor uzelf. De 
dag wordt bepaald door bereke-
ningen van James Rogers en Céci-
le Philippe (Institut Economique 
Molinari, Parijs) en is gebaseerd 
op loongegevens van doorsnee 
werknemers van de OESO en op 

nationale statistieken. Leuk toch 
die ‘lastenverlagingen’, niet?

MINISTER 
JANUS

Begin juli maakte mi-
nister van Financiën 
Johan Van Overtveldt 
andermaal duidelijk 

dat we niet op zijn par-
tij moeten rekenen bij de 

afbouw van de jaarlijkse 
miljardentransfers naar Wal-

lonië. Met de portefeuille Fi-
nanciën zit de N-VA op dé sleu-
telpost in dit dossier. Barbara Pas 
stelde Van Overtveldt dan ook de 
vraag of hij bereid is de transfers 
in kaart te brengen. Zij had die 
vraag al eens eerder gesteld, maar 
toen gaf Van Overtveldt niet thuis. 
Intussen waren er echter een aan-
tal nieuwe feiten. Zo liet Vlaams 
minister-president Bourgeois we-
ten dat hij wél een studie ter zake 
wou bestellen. Er was eveneens 
de nieuwe studie van de universi-
teit van Namen, die de jaarlijkse 
transfers in de sociale zekerheid op 
7,8 miljard euro schat. En vooral 
er was een opmerkelijke vrije tri-
bune van de N-VA-fractieleider in 
de Kamer waarin deze een oproep 
lanceerde om klaarheid te schep-
pen in de transfers. 

Vanuit die gegevens stelde Pas aan 
Van Overtveldt de vraag of hij het 
woord van zijn fractieleider ook 

ACTUA KORT
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in daden zou omzetten. Het ant-
woord was evenwel – of wat had 
u gedacht – bijzonder ontgooche-
lend. Zo maakte Van Overtveldt 
duidelijk dat hij niets zou onder-
nemen. Meer zelfs: hij stelde zelfs 
niet mee te willen werken aan de 
studie van de Vlaamse regering 
omdat dat ingaat tegen… de pri-
vacywetgeving. Ja hoor, u leest het 
goed. 

Kortom: De N-VA blijft een partij 
met een januskop: enerzijds in de 
media moord en brand schreeu-
wen om de Vlaamsgezinde achter-
ban te lijmen. Maar anderzijds, als 
het op daden aankomt, de kop in 
het zand steken. 

BEVROREN EISEN

Dat de Vlaamse eisen in het vries-
vak zijn gestopt, weten ze intussen 
ook op de noordpool. Om deze 
kwalijke stilstand aan te klagen, 
voerden de Vlaams Belang Jonge-
ren op de ochtend van 11 juli actie 
aan het Brusselse stadhuis. Zeer 
symbolisch vroren de VBJ’ers de 
Vlaamse eisen in en plaatsten deze 
voor het Brusselse stadhuis tijdens 
de samenkomst van de zelfver-
klaarde politieke ‘beau monde’. 
Hopelijk deed de warmte haar 
werk en raakten de Vlaamse eisen 
snel ontdooid, want op de ‘Veran-
deringsregering’ hoeven we niet te 
rekenen. 

“De Middellandse Zee is een 
snelweg geworden voor vluchte-
lingen die naar Europa willen. 
(..) Zolang Europa geen ‘push 
them back’-beleid kan of wil 
instellen, is het dweilen met de 
kraan open.” 

Wim Van de Velden 
Redacteur, in De Tijd

“Halal betekent dat het dier on-
verdoofd werd geslacht. En dat is 
een religieus dictaat dat ik niet 
kan aanvaarden. Wij hebben een 
wet op het dierenwelzijn, die be-
paalt dat dieren niet onverdoofd 
mogen worden geslacht. Daar 
een uitzondering op maken om 
religieuze redenen, komt neer 
op het installeren van een beetje 
theocratie.”

Johan Braeckman 
Professor filosofie UGent,

 in Knack

“Europa kan zichzelf, zijn le-
vensstandaard en zijn sociale 
infrastructuur niet beschermen 
als het miljoenen migranten uit 
Afrika blijft opnemen.”

James Brokenshire
Britse minister van Migratie, 

in The Times 

“Heeft de N-VA überhaupt één 
Vlaamse eis verwezenlijkt” 

Mark Grammens 
Columnist, in ’t Pallieterke

“Migratie is iets positiefs, een 
aanwinst voor het land.”

Staatssecretaris Theo Francken, 
in Knack

Zogezegd

VBJ protesteerde op 11 juli tegen de bevroren Vlaamse eisen.



Drietrapsraket
Op 15 september verzamelt het Vlaams Belang voor een colloquium 
over soevereiniteit. Hiermee richt onze partij zeer gericht haar pijlen 
op de machtsstructuren die democratie en onafhankelijkheid in de 
weg staan: België en de EU. Het colloquium past in een reeks van 
drie studiedagen die de basis moeten vormen van de herijking van 
het partijprogramma. 

Onze partij beleeft boeiende tijden. 
Na een interne herstructurering en 
een verjonging van het partijkader 
zijn we volop bezig aan de herij-
king van ons partijprogramma. 
Zonder af te dingen op onze uit-
gangspunten gaan we over tot een 
hertaling van onze boodschap. 

Hiertoe lanceerde het partijbestuur 
een inhoudelijke drietrapsraket: 
drie colloquia over identiteit, soe-
vereiniteit en vrijheid. Voor de zo-
mer brachten we reeds een aantal 
opmerkelijke sprekers samen voor 
de studiedag ‘Identiteit’. De con-
clusies werden intussen gebundeld 
in een manifest en zullen, samen 
met de andere manifesten, de basis 
vormen van ons vernieuwde partij-
programma. 

GRENZEN STELLEN

De tweede horde volgt met het 
soevereiniteitscolloquium op 
15 september. Onder het motto 
‘Grenzen stellen’ zetten we met dit 
symposium opnieuw de bakens uit 
door een antwoord te bieden op 
de vraag hoe we binnen een glo-
baliserende wereld en binnen een 
Europees samenwerkingsverband 
opnieuw baas kunnen worden over 
onze eigen grenzen en centen. De 
EU-elite verplicht ons immers op 
te draaien voor de miljardenschul-
den van Zuid-Europa en kijkt 
werkloos toe hoe gelukzoekers uit 
alle windstreken massaal Europa 
blijven binnenstromen. Elke goede 
huisvader beseft dat dit op een fail-
liet uitdraait. Een failliet waarvoor 
u de rekening betaalt. 

Wij willen daarom naast de Belgi-
sche ook de Europese dictaten een 
halt toeroepen. Hierdoor besparen 
we miljarden, kunnen we de massa-
immigratie stoppen, herwinnen we 
onze soevereiniteit en worden we 
weer baas over onze eigen middelen 
en over de nationale grenzen. Op 
die manier beschermen we boven-
dien onze identiteit en tradities en 
kan de belastingdruk omlaag waar-
door de economie weer zuurstof 
krijgt. 

Een welvarende toekomst voor 
Vlaanderen kan enkel los van Bel-
gië en los van deze EU. Met dit 
colloquium zet het Vlaams Belang 
opnieuw de bakens uit. Wij kun-
nen hiervoor rekenen op een aan-
tal kleppers van formaat. Zo prijkt 
onder meer FN-voorzitster Marine 
Le Pen op onze veelbelovende spre-
kerslijst. 

Kortom: het Vlaams Belang is volop 
in beweging. Samen maken wij van 
onze partij opnieuw een frisse, ster-
ke en moderne politieke formatie 
die ons door de 21ste eeuw loodst.

6

Inleiding
Tom Van Grieken, 
Voorzitter Vlaams Belang

Vrij Europa, los van de EU 
Marine Le Pen 
Voorzitster Front National
Europarlementslid

Vrij Vlaanderen, los van België
Barbara Pas 
Fractievoorzitster Kamer

Slotwoord
Gerolf Annemans
Colloquiumvoorzitter
Europarlementslid

Ook rechtstreeks te bekijken op
www.grenzenstellen.eu
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Beweging voor een
Europa van Naties

en Vrijheid
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Taxshift wordt taxlift
De spaarder behoeden, wie werkt 
belonen en de zwaksten bescher-
men. Met die belofte trad de 
regering-Michel vorig jaar aan. 
Nog geen jaar later blijken de be-
loften woorden in de wind. Dat 
blijkt andermaal uit het akkoord 
over de zogenaamde taxshift. 

“Wie dit verkoopt als een belasting-
verlaging liegt. Dit is een platte be-
lastingverhoging.” Vlaams Belang-
Kamerlid Barbara Pas had niet 
veel tijd nodig om in te zien dat de 
aangekondigde lastenverlaging in 
de praktijk een massieve lastenver-
hoging is. 

Het meest treffend is de verhoging 
van de elektriciteitsfactuur. Deze 
kan voor een gemiddeld gezin 

vanaf volgend jaar 
tot 295 euro hoger 
uitvallen, zo bere-
kende de Vlaamse 
energieregulator 
VREG. Dat is de 
som van de door-
rekening van de 
schuldenput van de 
subsidies voor groe-
nestroomcertifica-
ten, de afwenteling 
van de vennoot-
schapsbelasting voor 
de intercommunales, 
de afschaffing van de 
gratis kilowatturen 
en de bittere kers op 
de taart, de BTW-
verhoging van 6 naar 
21 procent. “Nadat 
hij de rekening voor de 
oversubsidiëring van 
zonnepanelen mag op-
hoesten en hem de gratis 
kilowatturen werd ont-
nomen, krijgt de belas-
tingbetaler daarbovenop 
nog een BTW-verhoging 
door de strot geramd”, 

stelde een ontstemde Pas. Eerder 
berekende het Planbureau dat de 
energiefactuur door de optelsom 
van deze maatregelen de komende 
vijf jaar met 75 procent (!) zal stij-
gen. Meer koopkracht? Niet dus. 

SINTERKLAASVERHAALTJE

Ook de invoering van een vettaks 
is een boude belastingverhoging. 
Voorbeelden uit het buitenland 
tonen bovendien uitvoerig aan 
dat een dergelijke taks een abso-
lute ‘jobkiller’ is. Zo schafte Dene-
marken een dergelijke belasting al 
na een jaar af omdat ze leidde tot 
extreem hoge prijzen en massaal 
jobverlies in de voedingsindustrie.

Het enige lichtpunt in deze 
taxshift, de belastingverlaging 
voor de lage en middeninkomens, 
blijkt dan weer een lege doos. Met 
een groen biljet in de hand kirde 
premier Michel dat iedereen elke 
maand 100 euro nettoloon meer 
zal overhouden. Op de vraag hoe 
dat dan wel ging gebeuren en waar 
dat geld vandaan zou komen trad er 

Barbara Pas: “De belofte om de koopkracht van de burger te 
verbeteren en onze ondernemers zuurstof te geven, is paradoxaal 

genoeg uitgedraaid op een rondje kaalplukken.”
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een lichte hapering op in de goed-
nieuwsshow. Een snelle rekensom 
leerde dat het Sinterklaasverhaaltje 
niet klopt. In ons land zijn er zo’n 
3,4 miljoen loontrekkenden. Om 
die allemaal 1.200 euro per jaar te 
kunnen geven heb je ruim vier mil-
jard euro nodig, terwijl de regering 
maar anderhalf miljard euro voor-
ziet. Dan kwam het bericht dat het 
hogere nettoloon alleen bedoeld 
is voor werknemers met een bru-
toloon van maximum 2.100 euro. 
Dat amper een op vijf werknemers 
in deze loonschaal valt, werd netjes 
achterwege gelaten. Ook het be-
richt dat de overige tachtig procent 
een lastenverhóging moet slikken, 
bleef onvermeld.
 
TWEEDE INDEXSPRONG 

Bovendien zal de prijzenpot voor 
de laagste inkomens worden ge-

spijsd door álle werknemers, want 
betaald met hun gemeenschap-
pelijke spaarpot van de sociale ze-
kerheid. Een vierde van het geld 
voor de tax shift wordt bij de soci-
ale zekerheid gehaald! En wie geen 
personenbelasting betaalt, vooral 
eenoudergezinnen, zieken en ge-
pensioneerden, kan natuurlijk niet 
genieten van een hoger nettoloon. 
Maar de verhoogde taksen betalen 
ze wel mee. 

De portemonnee van de Vlaming 
krijgt daarenboven nóg een andere 
slag toegediend. Diesel, tabak en 
alcohol vallen immers buiten de 
gezondheidsindex en de stijging 
van de elektriciteitsprijs zal niet 
worden meegerekend in de index. 
Wat in de praktijk betekent dat 
er sprake is van een tweede index-
sprong.

TAXLIFT

Ook het riedeltje dat de werkgevers 
nu zullen genieten van verlaagde 
lasten stemt niet overeen met de re-
aliteit, vermits werkgevers de roe-
rende voorheffing op de liquidatie-
bonus zien stijgen tot niet minder 
dan 27 procent. Wetende dat deze 
in 2011 nog 15 procent bedroeg is 
dat een quasi verdubbeling op vier 
jaar tijd. 

Slotsom: De belofte om de koop-
kracht van de burger te verbeteren 
en onze ondernemers zuurstof te 
geven, is paradoxaal genoeg uitge-
draaid op een rondje kaalplukken. 
Of hoe de taxshift schaamteloos 
werd omgetoverd tot een taxlift. 

Klaas Slootmans
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Griekenland:  
Peperdure euromalaise houdt aan
Het Griekse drama, symptoom van een peperdure crisismunt en een 
totalitaire EU-constructie, duurt voort. Oorzaak: een EU-elite die te-
gen beter weten in vasthoudt aan haar megalomane EUtopie, waarvan 
ondertussen zelfs menig verstokt eurofiel - onder wie Verhofstadt! - 
toegeeft dat ze heeft gefaald. De politieke en financieel-economische 
schade en menselijke tol zijn enorm.

Het Griekse referendum begin juli 
zorgde even voor een sprankeltje 
hoop. Want hoewel de EU-leiders 
de Grieken het mes op de keel had-
den gezet om pro de vernietigende 
Europese besparingsplannen te 
stemmen, veegde bijna twee derde 
van hen hun broek aan de orde-
woorden van de EU. Dat Grieken-
land zich hiermee buiten de eu-
rozone plaatste (‘Grexit’), hoefde 

geen rampscenario te betekenen, 
werd ook bevestigd door de gere-
nommeerde kredietbeoordelaar 
Standard & Poor’s.

SPLITSING

Vlaams Belang greep het Grieks 
referendum aan om wederom als 
enige eurokritische partij te pleiten 
voor een Grexit als voorbode van 
een opsplitsing van de eurozone 
in een noordelijke en zuidelijke 
munt unie. De huidige eurocon-
structie, waarbij de noordelijke 
landen opdraaien voor de zuide-
lijke schulden, is immers een ‘lose-

lose-situatie’: de noordelijke lan-
den betalen de zuidelijke factuur, 
terwijl de zuidelijke landen worden 
opgescheept met een torenhoge 
schuld en een munt die hun eco-
nomie verlamt. 

ECB-RAPPORT

Europarlementslid Gerolf An-
nemans wees er op dat zelfs een 

rapport van de Europese Centrale 
Bank komaf maakt met het dogma 
dat de euro welvaartbevorderend 
werkt. Annemans: “Het europro-
ject is een politieke wensdroom die 
haaks staat op de sociaaleconomische 
realiteit. Dat de ECB dit enerzijds 
erkent, maar anderzijds miljarden 
belastinggeld overboord blijft gooien 
om het project kunstmatig in stand 
te houden is onverantwoord.”

ZOVEELSTE ‘AKKOORD’

Wederom echter bleek het EU-es-
tablishment te dom, te trots en/of 
te machtsgeil om toe te geven dat 

haar EUtopie heeft gefaald: een zo-
veelste ‘akkoord’ werd afgedwon-
gen om Griekenland in de euro te 
houden en de lijdensweg voor heel 
Europa werd voortgezet. De euro-
fiele Belgische regering speelt dit 
peperdure EU-spel mee en houdt 
dus naast de Belgische transferunie 
ook de EU-transferunie in stand. 
Voorzitter Tom Van Grieken liet 
zich dan ook vernietigend uit, met 
name over de N-VA die niet de 
eerlijkheid heeft om te vertellen 
hoeveel miljarden van onze euro’s 
opnieuw in de bodemloze Griekse 
euro-put verdwijnen.

DEBAT? INSPRAAK?

Er werd amper gedebatteerd over 
het nieuwe miljardenpakket dat 
de Belgische regering zonder par-
lementaire inspraak naar Grieken-
land versluist. Terwijl het leven van 
de Vlaming steeds duurder wordt, 
geeft de eurofiele N-VA-regering 
vele miljarden aan Zuid-Europa. 
In de luttele vijf minuten die ze 
kreeg, voelde Kamerlid Barbara 
Pas financiënminister Van Overt-
veldt (N-VA) aan de tand: “Gelooft 
u werkelijk dat een derde hulpplan 
kan doen wat de eerste twee niet heb-
ben gedaan?”

Ze lichtte toe dat ieder van ons 
reeds 1270 euro kwijt is aan Grie-
kenland. Ook kaartte ze de hypo-
crisie aan van de linkse eurofiele 
partijen die nu plots klagen over 
een gebrek aan nationale inspraak. 
Pas noemde het akkoord even 
schandalig, vernederend en nutte-
loos voor Griekenland als het ver-
drag van Versailles was voor Duits-
land. Ze concludeerde: “De euro is 
geen geld, de euro kost geld.” (Geert 
Wilders).

Sam van Rooy

Gerolf Annemans: “Het europroject is een politieke wensdroom 
die haaks staat op de sociaaleconomische realiteit.”
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Pakt Marion PACA?
Marion Maréchal-Le 
Pen is een fenomeen 
in de Franse poli-
tiek: 25 lentes, mas-
ter in de rechten, 
Kamerlid, meer dan 
een kwart miljoen 
fans op Facebook en 
lijsttrekker voor de 
komende regiover-
kiezingen in Pro-
vence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA). 

PACA is qua opper-
vlakte en aantal in-
woners vergelijkbaar 
met Vlaanderen en 
vormt de derde eco-
nomische kern van 
Frankrijk. Een rijke 
streek dus, maar ge-
teisterd door massa-
immigratie en veel 
criminaliteit vanuit 
de achterbuurten 
van steden zoals 
Marseille. 

MMLP: Ik wil in de 
campagne specifiek 
de aandacht vragen 
voor twee problemen. Ten eerste de 
economische achteruitgang, door 
de mondialisering die de eigen 
industrie en landbouw benadeelt. 
Ten tweede de demografische ach-
teruitgang, door een in de geschie-
denis nooit geziene vervanging van 
ons volk door anderen, die boven-
dien geheel andere waarden en een 
eigen religie meebrengen. Door de 
ligging van onze regio en de grens 
met Italië staan wij op de eerste 
lijn in de strijd tegen de massa-
immigratie. De Azurenkust is een 
riviera, geen favela!

VB: Na twintig jaar socialistisch 
bestuur wil het FN het beleid in 
handen nemen. Lukt dat in de-
cember? 

MMLP: Degenen die nu regeren 
zijn bon à rien et mauvais en tout. 
Immigratie, criminaliteit, werk-
loosheid… Maar het zal spannen. 
Per slot van rekening moeten wij 
opboksen tegen de UMPS (sa-
mentrekking van UMP en PS, 
nvdr). Als de twee regimepartijen 
blijven samenspannen, wordt het 
zoals steeds zeer moeilijk. Maar 
de kiezers beginnen in te zien dat 
er geen ander beleid komt als ze 
steeds voor dezelfden stemmen. Ik 
reken op ons sociaal-economisch 
discours om het volk te overtuigen.

VB: Volgens de peilingen behaalt 
u de meeste stemmen in de eerste 
ronde. Maar daarna?

MMLP: Als kersverse lijsttrekker 

(voorheen trok 
Jean-Marie Le Pen 
de lijst in PACA, 
n.v.d.r.) is dat 
natuurlijk fantas-
tisch nieuws. En 
ik reken op een 
bijzondere dyna-
miek die tussen 
de eerste en de 
tweede ronde kan 
ontstaan. Op een 
vonk van hoop bij 
de mensen.

Bovendien be-
wijzen wij sedert 
een jaar dat we 
ook effectief een 
goed beleid kun-
nen voeren: onze 
FN-burgemees-
ters krijgen in de 
IFOP-peiling de 
hoogste waarde-
ring van de kiezer, 
beter dan alle an-
dere burgemees-
ters. En tenslotte 
voelen meer en 
meer rechtse kie-
zers aan dat het 

UMPS-verbond tegennatuurlijk is. 

VB: Uw tegenstanders noemen u 
een beetje jong voor de job…

MMLP: Frankrijk sterft door de 
politiek van de verkalkte partijen, 
ik sta voor een radicale ommekeer. 
De heren Estrosi en Castaner zul-
len mij wel extremistisch en oner-
varen noemen, soit. Ik weet best 
wel dat men niet alles kan weten. 
Het komt er op aan om zich goed 
te omringen. Ik wil bovendien 
geen lessen krijgen van zij die ver-
antwoordelijk zijn voor twintig 
jaar catastrofaal beleid.

VB : Alle succes toegewenst ! 

Opgetekend door Filip De Man
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Het beloofde land zit vol
De illegale immigratiegolf zwelt almaar verder aan. Afgelopen maand 
vroegen meer dan 4.000 immigranten asiel aan in ons land. Volgens 
prognoses van Fedasil zullen er dat tegen het einde van het jaar 35.000 
zijn. Een nieuw ‘hoogtepunt’. 

Afgezien van diegenen die de voor-
bije maanden op Mars hebben ge-
leefd, weet iedereen het: de massale 
toestroom van immigranten loopt 
uit de hand. Het spreekt voor zich 
dat deze volksverhuizing enorme 
gevolgen heeft op zowat alle ter-
reinen van het maatschappelijk 
leven. Meer nog dan nu reeds 
het geval is, dreigen op het vlak 
van (sociale) huisvesting, open 
ruimte, mobiliteit, gezondheids-
wezen, kinderopvang en onder-
wijs immense problemen. Om 
nog maar te zwijgen over de 
toenemende druk op de sociale 
zekerheid en verder escalerende 
samenlevingsproblemen. 
Landen als Australië en Denemar-
ken bewijzen dat we de invasie van 
gelukzoekers niet als een natuur-
ramp moeten ondergaan. Het tij 
kan wel degelijk gekeerd worden. 
Maar dan moet dringend werk 
gemaakt worden van een kordaat 
immigratie- en asielbeleid. Dat 
heeft niets te maken met racisme 
of bekrompenheid, maar alles met 
realisme, leefbaarheid en een mini-
mum aan zelfbehoud.

NIEUWE DWEILEN

De naïeve verwelkomingspolitiek 
van staatssecretaris Francken, staat 
echter haaks op een dergelijk be-
leid. Het getuigt bovendien van 
een gebrek aan visie en een comple-
te afwezigheid van politieke moed. 
Zo heeft de stelselmatige uitbrei-
ding van de opvangcapaciteit een 
enorm aanzuigeffect. “In plaats 
van de kraan dicht te draaien, rukt 
Francken aan met nieuwe dweilen,” 
liet Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken zich ontvallen na 
Franckens aankondiging om 10.00 
extra bufferplaatsen te voorzien. 

Men hoeft immers geen demograaf 
te zijn om te beseffen dat het aan-
bieden van bed, bad en brood in 
combinatie met een feitelijk open-
grenzenbeleid en een geschiedenis 
van collectieve regularisatie, werkt 

als een magneet op een staalplaat. 
“Francken geeft het signaal dat de 
grote oversteek loont”, reageerde een 
ontgoochelde Kamerlid Filip De-
winter. 

OPROERKRAAIERS

Net als bij de asielcrisis in 2000 
stellen de regeringspartijen, met 
de heer Francken voorop, dat 
deze immigratietsunami niet kon 
worden voorzien. Dat ze daarbij 
tegengesproken worden door de 
feiten, deert hen allesbehalve. Zo 
waarschuwde het Europees grens-
bewakingsagentschap Frontex 
reeds in de het najaar van 2014 
voor een “een dramatische toe-
name van de illegale immigratie”. 
Ook toen trok het Vlaams Belang 
in de Kamer aan de alarmbel, maar 
werden we andermaal geklasseerd 
als populistische paniekzaaiers en 
oproerkraaiers. Of hoe de rook-
detector wordt vernietigd om het 
brandalarm niet te moeten horen...

Intussen gutst de bevolkingsstroom 
verder over Europa. Het menselijk 
reservoir dat naar Europa wil, is 

immers onbeperkt. In Afrika en 
Azië wachten geen tienduizenden 
of zelfs honderdduizenden, maar 
miljoenen op een gunstige gele-
genheid om naar onze contreien af 
te zakken. Ter zake pakte de Ver-
enigde Naties afgelopen maand 
uit met een huiveringwekkend 
rapport over de stijgende wereld-
bevolking. Volgens de VN zal de 
Afrikaanse bevolking de komende 

drie decennia verdubbelen tot 
2.5 miljard. Tegen het einde van 
de eeuw zal dat cijfer exploderen 
tot 5.6 miljard of de helft van de 
wereldbevolking. 
 
Europa kan deze mensenmassa 
onmogelijk opvangen zonder 
zijn eigen fundamenten, stabi-
liteit, welvaart en veiligheid in 
gedrang te brengen. Een land 

– en bij uitbreiding een continent 
– heeft niet alleen het recht zijn 
grenzen te beschermen; het heeft 
tegenover zijn eigen burgers ook 
de plicht dat te doen.

Meer dan ooit heeft het oude con-
tinent nood aan kordate oplos-
singen. Om hieraan tegemoet te 
komen pleit onze partij voor een 
omvat asiel en-immigratiebeleid: 
 
1.  Opvang in eigen regio

De vele gelden die momenteel 
in dit land besteed worden aan 
opvang, integratieprojecten en 
uitkeringen allerhande, kunnen 
veel beter en efficiënter gebruikt 
worden voor de opvang in veilige 
havens in de eigen regio. Op die 
manier kunnen ter plaatse veel 
meer vluchtelingen geholpen 
worden – niet alleen diegenen 
die in staat zijn een fortuin aan 
gewetenloze mensensmokkelaars 
te betalen. Opvang in eigen re-
gio zorgt bovendien niet alleen 
voor een efficiëntere besteding 
van de beschikbare middelen. 
Het veroorzaakt ook minder 

De Spaanse enclave Cueta wordt 
letterlijk bestormd vanuit de woestijn.
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integratieproblemen en maakt 
de terugkeer naar eigen lang ge-
makkelijker.

2.  Illegaliteit niet belonen

Illegaal verblijf mag niet langer 
beloond worden met een ver-
blijfsvergunning. In plaats van 
het huidige gedoogbeleid tegen-
over illegale immigratie moet 
bovendien werk gemaakt wor-
den en een actief opsporings- en 
uitwijzingsbeleid.

3.  Bewaken van de grenzen

De lakse aanpak van de illegale 
immigratie naar Europa heeft 
de indruk gewekt dat het lo-
nend is de oversteek te wagen. 
Marineschepen moeten beletten 
dat mensen aan hun gevaarlijke 
overtocht beginnen en mogen 
niet langer dienst doen als veer-
dienst voor de illegale immigra-
tie naar Europa. De strijd tegen 
de gewetenloze mensensmokkel 
moet – met inzet van militaire 
middelen – opgevoerd worden. 
Om de illegale immigratie via 
de Europese binnengrenzen / 
vanuit landen zoals Italië en 
Griekenland tegen te gaan, moet 
werk gemaakt worden van de 
invoering van gerichte grens-
controles.

4.  Effectief uitwijzingsbeleid

De achilleshiel van elke geloof-
waardige immigratie- en asielpo-
litiek is en blijft een effectief en 
efficiënt uitwijzingsbeleid. Daar-
van is nog steeds geen sprake: 
momenteel wordt hooguit één 
op tien illegalen effectief gere-
patrieerd. De overige 90 procent 
blijft gewoon illegaal in het land. 
De gevolgen zijn navenant: in 
dit land verblijven naar schatting 
niet minder dan 100.000 illega-
len. Zolang een uitwijzingsbevel 
niet wordt gevolgd door een ef-
fectieve repatriëring blijft zich 
het bericht verspreiden dat men 
in dit land – eens voet aan wal 
gezet – ook kan blijven. In plaats 
van te besparen op het budget 
voor de gedwongen terugkeer, 
moeten de middelen drastisch 
worden opgetrokken.

5. Immigratiestop

Een versoepeling 
van de regels voor 
‘economische 
immigratie’ 
is geen 
oplos-

sing. De stelling dat legale im-
migratie de illegale instroom 
zal doen opdrogen, wordt door 
de realiteit tegengesproken. Wie 
beweert dat de achterdeur van de 
illegale immigratie kan gesloten 
worden door de voordeur wa-
genwijd open te zetten, getuigt 
van wereldvreemdheid. Een 
verdere versoepeling van de im-
migratiepolitiek zal alleen maar 
geïnterpreteerd worden als een 
open uitnodiging om naar onze 
contreien af te zakken. 

Klaas Slootmans
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118 jihadi’s terug in België
Uit antwoorden die federaal volksvertegenwoordiger 
Filip Dewinter kreeg van minister van Justitie Koen 
Geens (CD&V), blijkt dat sinds de ‘revolutie’ in Syrië 
in maart 2011 reeds 118 Syrië-jihadi’s opnieuw Bel-
gië zijn binnengeraakt. Zes daarvan lopen vrij rond in 
Antwerpen.

Uit de antwoorden die Filip De-
winter kreeg blijkt verder dat van 
de 118 teruggekeerde Syrië-jihadi’s 
het overgrote deel (80 procent) uit 
jonge mannen (tussen 20 en 30 
jaar) bestaat, en dat al die jonge 
moslims over de Belgische nati-
onaliteit beschikken. Eind april, 
zo stelt Geens, werden een 15-tal 
terugkeerders aangehouden, waar-
van een aantal reeds opnieuw vrij 
rondlopen; een 40-tal zijn het 
voorwerp van een lopend gerech-
telijk onderzoek. Tot slot blijkt dat 
tegen een 100-tal personen een op-
sporings- of gerechtelijk onderzoek 
loopt, omdat ze vermoedelijk deel 
uitmaken van een jihadistische 
groepering in Syrië of Irak.

LAKS

In het persbericht dat het Vlaams 
Belang hierover opstelde, werd de 
regering-Michel niet gespaard. Dat 
het federaal parket naar menig po-
tentiële (Syrië-)jihadi ‘onderzoek 
doet’ en een deel in de gevangenis 
zit (voor hoe lang?), is immers een 
doekje voor het bloeden. Een deel 
van hen loopt gewoon op straat 
rond: uit eerdere vragen van Anke 
Van dermeersch aan Antwerps 
burgemeester Bart De Wever bleek 
dat in Antwerpen zes Syrië-jihadi’s 
op vrije voeten zijn. Die mogen 
dan wel ‘opgevolgd’ worden, als ze 
echt willen plegen ze vroeg of laat 
een jihad-aanslag. Jihadisten die 
straks vrijkomen of reeds ‘onder 
voorwaarden zijn vrijgelaten’, zoals 
Geens toegeeft, zinnen bovendien 
allicht op wraak.

Filip Dewinter: “Men moet derge-
lijke moslimextremisten de Belgische 

nationaliteit ont-
nemen en hun straf 
in het land van her-
komst laten uitzit-
ten.”

VOLGENDE 
JIHAD-AAN-
SLAG

Overigens is het zo, 
zo merkte Vlaams 
Belang op, dat 
kalifaat-deserteurs 
normaliter door 
Islamitische Staat 
worden vermoord. 
Moslims die er dus 
toch in slagen het 
kalifaat te verlaten, 
zijn dus wellicht 
teruggekeerd met 
een door Islami-
tische Staat goed-
gekeurd doel: het 
voeren van jihad. En laat ons niet 
naïef zijn: reken maar dat ware ji-
hadi’s het nodige geduld hebben 
om hun jihad-daad vroeg of laat 
ten uitvoer te brengen. Zoals mi-
nister van binnenlandse zaken Jan 
Jambon (N-VA) reeds in januari 
2015 toegaf: “De vraag is niet meer 
of, maar waar en wanneer de vol-
gende aanslagen zullen gebeuren.” 
Een statement dat kan tellen van 
iemand die inzake veiligheid mede 
de touwtjes in handen heeft.

Filip Dewinter concludeerde: 
“Mocht een van de terugkeer-jihadi’s 
een aanslag plegen, dan hebben de 
open grenzen-beleidsmakers bloed 
aan de handen.”

EX-GUANTÁNAMO

Ondertussen bleek dat in België 
ook enkele - allicht nòg gevaar-
lijkere - ex-Guantánamo-jihadi’s 
vrij rondlopen, zoals de Antwer-
penaar Moussa Zemmouri. Ook 
hier luidde het: “Ze worden in de 
gaten gehouden.” Kennelijk worden 
dit moslimtuig niet preventief op-
gepakt, maar pas wanneer het een 
misdrijf pleegt, zoals in dit geval 
een banale diefstal. Dat is spelen 
met vuur. In 2009 nog hekelde 
Filip Dewinter toenmalig minister 
van buitenlandse zaken Karel De 
Gucht, die Guantánamo-jihadi’s 
naar Belgische gevangenissen wilde 
halen.

Sam van Rooy

Deze bekeerling uit Antwerpen, bekend 
als Abu Usama al-Muhajir, werd in 2011 

opgepakt wegens het bezit van een 
Kalasjnikov en nadien vrijgelaten, om 

vervolgens af te reizen naar Syrië.



Zomeruniversiteit VBJ in Praag
Op 21 juli namen de Vlaams Belang Jongeren de bus om de vierkant 
draaiende driehoek van koning Flip te ontvluchten. 

Eindbestemming: het sinds 1993 
onafhankelijke Tsjechië. Tijdens 
de busrit werden de deelnemers 
getest op hun algemene kennis 
van politiek. ’s Avonds werd ieder-
een verdeeld in vier groepen, die 
de partijen N-VA, CD&V, Open 
VLD en SP.a moesten nabootsen. 
De volgende ochtend verkenden 
de VBJ’ers de omgeving rond de 
jeugdherberg. Na het middagmaal 
sprak Paul Meeus, medewerker van 
het Vlaams Belang, over de cultu-
rele en politieke banden tussen het 
huidige Nederland en Vlaanderen. 
Als tweede spreker deed Kamerlid 
Barbara Pas de onrechtvaardige en 
ingewikkelde werking van de par-
lementaire democratie in België 
uit de doeken. Donderdagmorgen 
spitsten de VBJ’ers hun oren voor 
de tweede sessies van Paul Meeus 
en Barbara Pas, die het respectie-
velijk hadden over de geschiedenis 
van Tsjechië en de door de andere 
partijen gebroken verkiezingsbelof-
tes. Gerolf Annemans kwam ver-
volgens vertellen hoe de euro zo’n 
groot fiasco geworden is. 

PERSCOMMUNICATIE 

De vier groepjes kregen de vol-
ledige vrijdagvoormiddag om een 
verkiezingspamflet klaar te stomen. 
Vervolgens gaf Vlaams Belang-
medewerker Steven Creyelman 
een sessie over perscommunicatie. 
Daarna was historicus Gui Van 
Gorp aan de beurt om 
de collaboratie van de 
Vlaamse Beweging tij-
dens WOII te kaderen 
in de tijdsgeest. Zater-
dagochtend spoorden 
de VBJ’ers naar Praag 
om een klimmuur 
en touwenpar-
cours te trotseren. 
In de namiddag 

gidste een Tsjechische dame de 
VBJ-‘studenten‘ door de oude stad 
Praag. 

ONTSPANNING

Zondagochtend lichtte voormalig 
Kamerlid en ingenieur kernenergie 
Hagen Goyvaerts de onderwer-
pen milieu en energie toe. Vervol-
gens stond een wandeling door 
de bossen en over de heuvels op 
het programma. ’s Avonds maak-
ten de Vlaams Belang Jongeren 
het gezellig rond een kampvuur. 
Maandag reisden de deelnemers 
een tweede maal richting Praag. De 
hele voormiddag leerden ze met 
rubberboten raften door kolkende 
waterstromen. De namiddag werd 
voorbehouden voor een vrij bezoek 
aan Praag. Voor het slapengaan 
konden de groepjes hun algemene 
kennis tentoonspreiden tijdens de 
quiz.

O.K. STRANA

De volgende dag bracht de huis-
cartoonist van het Vlaams Belang, 
Frederik Pas, een sessie over satire 
en politiek. VBJ-voorzitter Rec-
cino Van Lommel legde in de daar-
opvolgen-
de sessie 
de partij-
structuren 
van het 

Vlaams Belang uit. Als laatste op-
dracht moesten de vier ‘partijen’ 
een politiek verkiezingsspotje op-
nemen. Voorzitter van O.K. Strana, 
Jiři Janeček en de jongerenvoorzit-
ter van deze Tsjechische nationaal-
conservatieve partij stelden in de 
namiddag hun politieke visie voor. 
Er ontstond een kameraadschappe-
lijke sfeer die uitliep op een braai.

Op woensdag overliep Lawrence 
Urbain als onderlegd moderator 
de belangrijkste debattechnieken. 
Tom Van Grieken vulde deze sessie 
aan met richtlijnen over mediastra-
tegie. Donderdag was de laatste 
dag in Tsjechië en die besteedden 
de deelnemers grotendeels aan het 
instuderen van de voorbije sessies 
voor het examen. Tom Van Grie-
ken reikte na het eindexamen de 
diploma’s uit en richtte zich nog 
eens tot alle deelnemers met een 
boodschap van vertrouwen in de 
toekomst van het Vlaams Belang.
Kortom: het was opnieuw een zeer 
geslaagde editie van de Zomeruni-
versiteit. 

Robin Vandenberghe
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olksuitwissing in Zuid-Afrika
Steve Hofmeyr, Zuid-Afrikaanse zanger, acteur, 
schrijver en activist was in juni in Vlaanderen. Wij 
spraken met hem…

U bent in Vlaanderen om uw film ‘Treurgrond’ voor 
te stellen. Welke boodschap wil u er mee brengen?

Zuid-Afrika is een land met veel pijn en er zijn veel 
verhalen te vertellen over schrijnende toestanden. Een 
daarvan komt uit mijn cultuur, die 96% van de land-
bouwers vertegenwoordigt. Het is de cultuur van de 
‘plaasboere’. Een van die toestanden is deze waarbij 
landbouwers brutaal vermoord worden als gevolg van 
de rechteloosheid die ver in de vlakten en de velden 
heerst.

In de tijd van Thabo Mbeki, onze vorige president, 
beloofde men dat het oude commandosysteem (een 
soort eigen bewakingssysteem) zou worden vervangen 
door een ander systeem om de grote boerderijen te be-
veiligen. Maar dat is nooit gebeurd. De BTW op het 
geld dat de boeren spenderen om zichzelf te beveiligen 
met omheiningen en private bewakingsploegen, is zo 
enorm groot, dat de regering de ‘plaasmoorde’ niet 
als een prioriteit ziet. Het brengt de staat immers veel 
geld op... Het is een pervers systeem.

De ‘plaasmoorde’ kregen al veel aandacht, maar nu 
werd er voor het eerst een film over gemaakt waarin 
ik de hoofdrol speel. Wij zijn bijzonder trots op de 
film. De filmmakers hebben allemaal al familie verlo-
ren bij ‘plaasmoorde’. De film vertelt het onschuldige 
verhaal van een ‘plaasboer’ die zijn erf en zijn familie 
wil beschermen. En we tonen ook dat wanneer zo’n 
boer vermoord wordt, dat ook effect heeft op zijn vaak 
zwarte werklieden. Zij worden vaak mee vermoord of 
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maatregelen te treffen over de grondhervormin-
gen…

De grondhervormingen zijn onze laatste linie, onze 
laatste loopgraaf. De grond is vrij, privaat bezit. Maar 

u weet dat met veel communisten 
aan het hoofd van ons land, grond-
bezit niets is en die vrije markt niets 
meer betekent. De ‘witte’ boeren 
zijn evenwel redelijk en komen ge-
regeld samen met de regering om 
over grondhervormingen te praten, 
want zij willen ook oplossingen 
vinden. Maar wat de regering zegt 
op zo’n vergaderingen en daarbui-
ten, zijn vaak twee verschillende 
dingen. 

De landbouwgronden die men 
verplicht moest afgeven, rende-
ren die nog?

Die regering moet zelf erkennen dat 94 % van de 
gronden die overgedragen zijn, binnen een jaar ‘steriel’ 
geworden zijn. Het gebeurt vaak dat zij die de grond 
krijgen eigenlijk niet weten wat er precies mee te doen, 
laat staan er op kunnen werken. Ze verkopen deze dan 
meteen weer om het geld. Grond die niet meer bewerkt 
wordt, kan toch geen oplossing zijn! 

Een ander probleem in uw land is de taalproblema-
tiek van de Afrikaners, van het Afrikaans, aan de 
scholen en aan de universiteiten… 

Proportioneel gezien zouden de Afrikaners op tenmin-
ste nog 6 of 7 universiteiten aanspraak kunnen maken. 

“ Op basis van de 
informatie die we 

hebben, schatten we 
dat er sinds 1994 1700 
‘plaasmoorde’ hebben 

plaatsgevonden

olksuitwissing in Zuid-Afrika
komen nadien zonder werk te zitten, waardoor soms 
dertig tot veertig mensen zonder inkomsten vallen. 

Hoeveel ‘plaasmoorde’ zijn er ongeveer gepleegd 
sinds 1994?

Men houdt daarover in 
Zuid-Afrika geen sta-
tistieken bij... Op basis 
van de informatie die we 
zelf konden verzamelen, 
schatten wij dat het om 
minstens 1700 ‘plaas-
moorde’ gaat. Dat is één 
om de vijf dagen.

Ondernemen de rege-
ring en de politiedien-
sten dan niets om het 
probleem van de ‘plaas-
moorde’ op te lossen?

Het probleem is dat dit niet zomaar moorden zijn, 
maar uiterst brutale moorden die men kan catalogeren 
als een zekere vorm van ‘volksuitwissing’ door de werk-
wijze van de moordenaars. Vaak worden die moorden 
met ‘ras’ geconnoteerd als men vaststelt dat men met 
het bloed van de slachtoffers op de muren dingen als 
‘white bitch’ schrijft... Men mag dit vandaag niet zeg-
gen in Zuid-Afrika en we mogen de woorden ‘wit’ en 
‘zwart’ bijna niet gebruiken, maar zo lost men de pro-
blemen tussen anders gekleurde groepen niet op. We 
zijn nu 21 jaar later en we zijn een ongelukkig land. 

Omdat de boeren een economisch belangrijke scha-
kel zijn in het land, probeert de regering nieuwe 
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“ Nelson 
Mandela 
was een 

bliksem- 
afleider

In Zuid-Afrika spreken we vandaag nog over één 
Afrikaanse universiteit, waarvan zelfs reeds faculteiten 
verengelst zijn. Ook hier is de ideologie binnengeslo-
pen. Van zodra er mensen uit andere taal- of bevol-
kingsgroepen komen, verandert men het taalbeleid en 
wordt het Afrikaans een minderheidstaal en verdwij-
nen de oorspronkelijk Afrikaanse scholen. Heel erg, 
want het zijn scholen die vrij onafhankelijk enorme 
prestaties neerzetten. 

In Zuid-Afrika spreken echter velen het Afrikaans 
onder elkaar, maar van het ogenblik dat ze met 
buitenlanders spreken of met de overheid, scha-
kelen ze over op het Engels. Is op die manier het 
Afrikaans - door de Afrikaners zelf - geen tweede-
rangstaal aan het worden? 

Ja, er is een minderwaardigheidscomplex. In het begin 
was het een keukentaal over voedsel en het praktische 
leven. Later werd het een officiële 
taal, zelfs in die mate dat het Afri-
kaans meer dan andere talen, behalve 
Engels, een taal werd die op alle ni-
veaus werd gebruikt, ook het weten-
schappelijke. Maar... Afrikaans draagt 
het verleden mee en wordt daarvoor 
nog steeds gestraft. Nochtans: een 
van de wonderlijke gevolgen van een 
goede opvoeding in het Afrikaans is 
dat men zeer goed tweetalig is. Wij 
spreken allemaal Engels, maar hoe-
wel Engels ons opgedrongen wordt in 
heel het land, wordt – ironisch – het 
Afrikaans door meer mensen gespro-
ken als Engels. 

Het is van u bekend dat u lovende woorden had 
voor Nelson Mandela in 1994, in de periode dat hij 
aan de macht kwam. Hoe ziet u dat nu?

Toen men in 1992 aan de blanken vroeg om ‘ja’ of 
‘neen’ te stemmen voor een nieuw Zuid-Afrika, stond 
ik mee vooraan om ‘ja’ te zeggen. Ik geloofde in nieu-
we verwachtingen en nieuwe kracht voor alle volkeren 
in ons land. Maar ik wist op basis van wat wij hoorden 
al snel dat ik een fout had gemaakt. Ik heb onmid-
dellijk Nelson Mandela gezien als een bliksemaflei-
der, als een façade die naar voor geschoven werd om 
de wereld bezig te houden, terwijl achter zijn rug de 
‘plaasmoorde’, andere moorden, geweld en verkrach-
tingen toenamen... Wij werden de kampioenen van 
kleuterverkrachtingen, van bejaardenverkrachtingen, 
de werkloosheid verdubbelde,... 

Er zijn Afrikaners die op een vredevolle manier 
proberen hun cultuur en hun tradities te behou-
den. Bijvoorbeeld het dorp Orania, een eigen dorp 
van Afrikaners…

Over Orania ben ik zeer optimistisch. Orania is wat 
wij allemaal beogen, zij het op een kleine schaal. Het 
zijn pioniers met goede ideeën. Maar het is niet ge-
noeg voor mij. Op basis van historische redenen zou 
mijn volk minstens 10% van het land moeten krijgen. 
Orania in het huidige stadium is een begin. 

Zijn het de nieuwe Voortrekkers voor Zuid-Afrika?

Ja, het is een trek in de harten, in de zielen en in de 
geesten van die mensen. Wij moeten onze trots her-
winnen. Dit gaat niet over haat voor anderen, maar 
gewoon over onze eigen trots, onze liefde en passie 
voor ons volk. 

Pleit het niet voor Orania dat ze bijvoorbeeld ook 
met andere groepen in Zuid-Afrika, dus ook niet-
Afrikaners, contact opnemen? 

Inderdaad! Hun motivering inspireert 
ook mensen die geen Afrikaner zijn. 
Het is wonderlijk dat bijvoorbeeld 
een stamhoofd van een ‘zwart’ dorpje 
naar Orania komt om te horen hoe ze 
er werken, hoe hun model in elkaar 
steekt en wat hun ‘modus operandi’ is, 
omdat ze dat ook zo willen doen... En 
natuurlijk zijn er ook contacten met 
heel wat mensen buiten Zuid-Afrika, 
zoals de Tirolers en de Vlamingen. 
Ook volkeren die naar zelfstandigheid 
streven!

Een actueel probleem in Zuid-Afri-
ka is de beschadiging van de Afrikaner- en de oude 
koloniale monumenten, maar ook die van mensen 
die helemaal niets met het verleden te maken had-
den, maar die toevallig een Europese oorsprong 
hadden. 

Het is dweperij. Dit is een antiwesters sentiment 
waarmee men in de aandacht wil komen. Ik wijt dit 
alles aan ongeletterdheid. Vandalisme is natuurlijk 
heel gemakkelijk als men de context van de geschiede-
nis niet begrijpt. Ik kan mijn cultuur, mijn toekomst, 
mijn taal niet verraden en alles zomaar overlaten aan 
zulke mensen.

Na de Boerenoorlog zat de Afrikaner op de knieën 
door de grote imperialistische macht van de Britten. 
Toch heeft hij daarna, toen hij terug macht heeft ge-
kregen, dit nooit gedaan. Stadsnamen zoals Oos-Lon-
den, Durban,.. bleven behouden. De Britse koningin 
staat in Pietermaritzburg en Port Elizabeth... Britse 
monumenten bleven onaangeroerd.

Moet men dan alle monumenten maar op één cen-
trale plaats samenbrengen? 
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Dit wordt door sommigen beoogd, maar ik aanvaard 
dit niet. Wij willen geen Jurassic Park van Afrikaner-
monumenten, ergens op een kleine afgelegen plek. De 
wet moet gevolgd worden en zij moeten staan waar ze 
nu staan. Ik ben zelfs voor meer monumenten, meer 
straatnamen,…

Ook nieuwe monumenten?

Ja, natuurlijk! Voor Steve Biko, naast Paul Kruger voor 
mijn part. Maar het beeld van Paul Kruger verwijderen 
is géén verzoeningsboodschap die men uitstuurt…

De jonge generatie kent enkel het nieuwe Zuid-
Afrika en kan niet vergelijken met vroeger. Willen 
zij hier een diploma halen en verder het nieuwe 
Zuid-Afrika helpen opbouwen of zeggen zij dat hun 
toekomst in het buitenland ligt... Australië, Nieuw-
Zeeland, Europa...?

Enkele jaren geleden was het enige doel van de blanke 
Zuid-Afrikaanse jeugd om het land te verlaten, want 
op basis van hun huidskleur werden zij overal op basis 
van de zogenaamde ‘regstellende aksie’ achteruit ge-
steld en keken zij op tegen quota. Daardoor verloren 
wij veel intellect aan andere landen. Velen van hen zul-
len nooit terugkeren. We verloren zo de voorbije 15 
jaar veel mensen uit de medische wereld aan Canada. 
En wat doet Zuid-Afrika? Men voert ingenieurs en me-
disch personeel in van… Cuba, alleen omdat men onze 
eigen witte mensen niet wil aanstellen. Er is helaas vaak 
‘omgekeerde apartheid’…

Toch proberen wij onze kinderen hier te houden. Hoe-
wel ik jarenlang gedesillusioneerd was over onze jeugd, 
ontmoet ik vandaag toch weer een jeugd die verder wil 
in eigen land. Ik heb een prachtige loopbaan gehad in 
beide Zuid-Afrika’s. Deze jeugd niet. Hoewel zij weinig 
werk vinden omwille van hun huidskleur, zijn zij niet 
zo huidskleur-georiënteerd als onze generatie. En dat 
is goed. Ja, de jeugd ontdekt zichzelf weer en vraagt 
mij geregeld om ‘Die Stem van Suid-Afrika’ te zingen 
zonder de complexen van het verleden, maar omdat ze 
weer van hun land houden, gewoon zonder politieke 
betekenis.

Maar net omwille van het zingen van ‘Die Stem’ 
bent u nu blijkbaar niet meer welkom op een aantal 
grote festivals?

Het ‘Klein Karoo Nasionale Kunstefees’... Ik was 21 
jaar lang hun vriend. In ‘Innibos’, een van de grootste 
Afrikaanse concerten, kom ik ook al vele jaren, van het 
begin af... Hier heb ik voor het eerst ‘Die Stem’ gezon-
gen, voor meer dan 40 000 mensen. Ik deed dit in een 
medley van oude volksliedjes zoals ‘Suikerbossie’ en 
‘Sarie Marais’... ‘Die Stem’ dus louter als cultuurlied! 
Want mijn doel om ‘Die Stem’ te zingen is niet om 
‘Nkosi Sikelel’ iAfrika’, het officiële volkslied te vervan-
gen, maar ik wil niet voorgeschreven worden waarop ik 
trots moet zijn en waarop niet. Ik zing ‘Die Stem’ en 
ik zing ze overal: van Toronto tot New York en Am-
sterdam en Dubai... Ik word daarom geboycot op drie 
feesten: Innibos, KKNK en het Vryfees in Bloemfon-
tein. Als gevolg hiervan zijn andere feesten opgestaan 
en zij zeggen: wij stichten Steve Hofmeyr-feesten waar 
wij ‘Die Stem’ kunnen zingen, zonder haat en zonder 
complexen.

U bent gewoon het slachtoffer van politieke correct-
heid?

Dit is een epidemie in Zuid-Afrika. 

U hebt al veel plaatsen in de wereld bezocht. Als u 
hier in Vlaanderen en Nederland komt, voelt u zich 
hier dan thuis?

Ik ben blij hier zo goed door jullie ontvangen te wor-
den. En uw vragen zijn belangrijk om over ons volk 
iets te leren. “En ek dink die heel beste reaksie wat ek 
wêreldwyd kry kom uit Vlaandere.” In Nederland is het 
minder, maar toch ben ik daar ook goed ontvangen 
door onder meer Martin Bosma (parlementslid van 
de PVV) die Zuid-Afrika ook goed kent en er pas een 
boek over schreef. Ik zal me jullie herinneren als grote 
vrienden van Zuid-Afrika en ik ben jullie daar dank-
baar voor, want wij zijn toch een beetje afgesneden van 
de wereld.

Opgetekend door Yves Buysse en Paul Meeus
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Asielzoekerscentrum:  
mini-Midden-Oosten
Uit asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland en Zweden kwamen tij-
dens de voorbije ramadan-maand heel wat geluiden van christenen 
die worden geïntimideerd en bedreigd door moslims. Een Pakistaanse 
christen filmde hoe moslims met hun islamitische mores het azc be-
zetten. Hij moest het azc ontvluchten. Ook worden azc’s in Europa 
regelmatig geconfronteerd met heftige interreligieuze rellen. Of hoe 
azc’s verworden tot een mini-Midden-Oosten.

U zult er via onze mainstream 
media niets van vernemen, maar 
Nederlandse media kopten in juli: 
‘Christenen uit asiel weggepest’, 
‘Klachtentsunami over christenen 
intimiderende moslims in azc’s’ 
en NRC Handelsblad: ‘Spannin-
gen tussen christenen en moslims’ 
(alsof de schuld ergens in het mid-
den ligt). Ondanks de noodkreet 
van gevluchte christenen over de 
voor de hand liggende olifant in 
de kamer die ‘islam’ heet, luidde 
de gebruikelijke kop-in-het-zand-
reactie: “Een verschil in religie is 
meestal niet de aanleiding van con-
flicten in azc’s.” (de liberale Neder-
landse staatssecretaris van Justitie 
Dijckhoff).

MINDERHEDEN IN AZC’S: 
FILMPJE

De Nederlandse krant De Telegraaf 
wond er geen doekjes om en pu-
bliceerde een filmpje van de Pa-

kistaanse christen Nadeem (30), 
die laat zien hoe christenen in azc’s 
door moslims, die in de meerder-
heid zijn, worden gedegradeerd tot 
tweederangsvluchtelingen. Tijdens 
de ramadan verergert het pro-
bleem. Jan Pieter Mostert, direc-
teur van Stichting Gave (Stichting 
voor kerkelijk werk onder vluch-
telingen), stelde: “Door de enorme 
instroom van vluchtelingen zijn er 
nu homogene groepen in een azc. 
Die bepalen de cultuur en voor de 
minderheden die er zitten is dat heel 
moeilijk. De druk is groot, je moet 
een goede moslim zijn. Zo wordt de 
keuken gebruikt voor het bidden.”

KLACHTEN VAN 
CHRISTENEN

Het filmpje zorgde voor vele klach-
ten over christenen die in azc’s door 
moslims worden geïntimideerd: 
over moslims die gedeelde ruim-
tes in beslag nemen om te bid-

den, om half zes ‘s ochtends op de 
deuren kloppen om ‘op te roepen 
tot gebed’ of tijdens de ramadan-
nachten de hele keuken bezetten. 
Christelijke asielzoekers worden 
dermate geïntimideerd dat ze al-
leen anoniem willen praten en uit 
angst voor islamitische represailles 
niets tegen de leiding van de azc’s 
durven te zeggen. In Zweden (Kal-
mar) werd een groep christelijke 
asielzoekers gedwongen te verhui-
zen na getreiter en bedreigingen 
door moslims: moslims eisten de 
verwijdering van christelijke sym-
bolen, zoals kruisjes om de nek, en 
wilden geen christenen in gemeen-
schappelijke ruimtes zoals keuken 
en woonkamer.

ONDERZOEK

Onderzoek in 2011 in opdracht 
van het Nederlandse Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers liet 
zien dat twee op de drie christe-
lijke asielzoekers te maken had-
den met bedreigingen, bijna altijd 
door moslims. De situatie is sinds 
2011 alleen maar verslechterd. 
Ook kampt het personeel van azc’s 
structureel met agressief gedrag.

‘ALLAH AKBAR!’

Tijdens de ramadan brak er in een 
azc in het Nederlandse Dronten 
een massale vechtpartij uit tus-
sen Syrische moslims en Eritrese 
christenen. De Syriërs schreeuw-
den daarbij herhaaldelijk ‘Allah 
Akbar!’. De perverse situatie is dus 
ontstaan dat christenen die het 
Midden-Oosten ontvluchten we-
gens sharia en jihadistisch geweld, 
er in Europa opnieuw mee worden 
geconfronteerd. De maatschappe-
lijke kost is navenant.

Sam van Rooy

Repatriëringscentrum 127bis



21

Onderworpen 
aan de islam 

Het intussen be-
ruchte boek van de 
Franse succesau-
teur Michel Hou-
ellebecq, Soumis-
sion, is inmiddels 
in het Nederlands 
verschenen. 

De auteur schrijft 
in de ik-vorm hoe 
een professor aan 
de Sorbonne ziet 
hoe Frankrijk naar 
aanleiding van de 
verkiezingen steeds 
verder wegzinkt in 
een onoverkomelij-
ke impasse: een bur-

geroorlog dreigt, want de strijd lijkt alleen nog te gaan 
tussen het Front National en de Moslimbroederschap. 

Houellebecq beschrijft hoe de traditionele partijen nog 
liever met de Moslimbroederschap een overeenkomst 
sluiten dan met het Front National (dat ondanks alle 
tegenwerking 34,1% van de stemmen haalt). De islam 
neemt met andere woorden de macht over in Frank-
rijk, met bewuste medeplichtigheid van de socialisten. 

De nieuwe islamitische president van Frankrijk, Mo-
hammed Ben Abbes, stelt zich in een eerste periode 
weliswaar zeer voorzichtig en verzoenend op. Maar 
men voelt gaandeweg dat de balans zich in de maat-
schappij verplaatst: boerka’s, de roep om de sharia-
wetgeving te gaan toepassen. Wat doet de intellectueel 
in zo’n geval? Hij vlucht. Dat doet ook Houellebecq 
in de persoon van de professor: als een échte lafaard 
gaat hij zich verschuilen op het Franse platteland tot 
het ergste over is. Maar het gaat niet over en uitein-
delijk gaat de intellectueel, zoals de titel Onderworpen 
al aangeeft, helemaal overstag. Een boek dat best eens 
gelezen wordt voor het inderdaad te laat is en het licht 
uitgaat. 

Peter Logghe

Houellebecq Michel. Onderworpen. Amsterdam/
Antwerpen, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2015, 234 

p. ISBN 978 90 295 3861 9. Prijs: 19,99 euro.

Hoofddoek en 
Maagdenvlies 

Waarom het Mid-
den-Oosten een 
seksuele revolutie 
nodig heeft.

Waarom haten isla-
mitische mannen en 
de islamitische sa-
menleving in het al-
gemeen de vrouwen 
zo? Dat is de vraag 
die de Egyptische 
publiciste Mona El-
tahawy zich stelt in 
haar boek Hoofddoek 
en Maagdenvlies. 

In de islam is de 
vrouw dé belichaming van de zonde, waarbij de zwarte 
sluier, die meisjes letterlijk afsnijdt van de buitenwe-
reld, als een witte vlag is, die gehesen wordt als te-
ken van de overgave aan de islamisten. Maar de on-
derdrukking van de vrouw gaat veel verder dan dat. 
Mannen mogen in Egypte een vrouw slaan. Er zijn 
de gruwelijke genitale verminkingen. Verkrachte vrou-
wen worden opgesloten wegens overspel. Enzovoort. 
Voor Eltahawy allemaal bewijzen dat de vrouw in de 
islamitische wereld al te vaak wordt beschouwd als een 
waardeloos gebruiksvoorwerp.

Maar Eltahawy richt haar pijlen ook op het Westen, 
waar links de vrouwenrechten opoffert op het altaar 
van de politieke correctheid; door het dragen van de 
sluier toe te staan onder de drogreden van de vrije 
keuze. Jammer dat Eltahawy zelf af en toe wat uit de 
bocht gaat, uit vrees de rechtse partijen in Europa te-
veel munitie te geven.

Al bij al is dit boek toch een aanrader voor wie uit 
eerste hand inzicht wil krijgen in de penibele situatie 
van de vrouw in de islam, niet alleen in het Midden-
Oosten maar ook in onze Europese steden.

Stijn Hiers

ELTAHAWY Mona. Hoofddoek en Maagdenvlies. 
Waarom het Midden-Oosten een seksuele revolutie 
nodig heeft. Amsterdam/Antwerpen, De Bezige Bij, 

2015, 207 p. ISBN 978 90 234 9131 6.  
Prijs: 17,90 euro.



22

Ter verdediging van de vrijheid
In het Antwerpse Vlaams Belang-secretariaat werd van 10 tot en met 
17 juli een Mohammedcartoontentoonstelling gehouden. De draconi-
sche en peperdure veiligheidsmaatregelen die dat met zich meebracht, 
bewijst dat onze samenleving islamiseert.

De Mohammedcartoontentoon-
stelling was een initiatief in navol-
ging van de Mohammedcartoon-
wedstrijd in Texas, waar PVV-leider 
Geert Wilders spreker was en mos-
lims poogden een jihad-aanslag te 
plegen. Nadien liet Geert Wilders 
de Mohammedcartoons zien op 
de Nederlandse nationale televisie, 
een statement om ú tegen te zeggen 
(nadat eerst was geweigerd om ze in 
het Nederlandse parlement te laten 
zien). Wilders: “De enige manier 
waarop terroristen het niet winnen 
van de vrijheid van meningsuiting, is 
door de Mohammedcartoons te laten 
zien.”

In zijn openingstoespraak citeer-
de Filip Dewinter oud-president 
Ronald Reagan om uit te leggen 
waarom ook het Vlaams Belang 
Mohammedcartoons wil tonen: 
“Freedom is never more than one ge-
neration away from extinction. We 
didn’t pass it to our children in the 
bloodstream. It must be fought for, 
protected and handed on for them to 
do the same.”

STEEDS ONVRIJER: 
MOSLIMTERREUR WERKT

Naast het hoogste veiligheidsni-
veau 4, de draconische veiligheids-

maatregelen en de druk die vanuit 
verschillende hoeken werd uitge-
oefend om de tentoonstelling niet 
te doen plaatsvinden (en om ze 
uiteindelijk in te korten), is het 
alleszeggend dat veel mensen, ook 
leden en sympathisanten van het 
Vlaams Belang, de tentoonstel-
ling niet durfden te bezoeken. 
Dat is enigszins begrijpelijk, maar 
een ramp: onder invloed van de 
massa-immigratie en de islamise-
ring die dat met zich meebrengt, 
wordt onze samenleving steeds 
onvrijer.

Onder het toeziend oog van Jan 
Penris en geflankeerd door Anke 
Van dermeersch, concludeerde Fi-
lip Dewinter dan ook: “Ik wil u 
allen bedanken voor uw aanwezig-
heid. Na alle heisa in de media is 
er moed – ook fysieke moed – voor 
nodig om hier aanwezig te zijn. Uw 
aanwezigheid is niet alleen een hart 
onder de riem maar ook een daad 
van verzet tegen de islamonver-
draagzaamheid, tegen de immigra-
tie-invasie en tegen de islamisering 
van onze stad, van ons land en van 
Europa. Jullie zijn verzetsstrijders, 
de Tijl Uilenspiegels, in de letterlij-
ke zin van het woord: verzet tegen 
censuur en intimidatie.”

ISLAMISERING IS EEN FEIT

Dat de angst regeert en de islamise-
ring een feit is, werd in de verf gezet 
door het feit dat ATV, de Antwerp-
se televisie, in haar verslag expliciet 
stelde ‘ervoor te kiezen de cartoons 
niet te laten zien’. Kan men zich 
die zogenaamde ‘keuze’ voor cen-
suur inbeelden inzake een cartoon-
tentoonstelling over welke andere 
religie ook? De vaak terugkerende 
vraag van media of we nu ook een 
expo met cartoons over jodendom 
en christendom zullen organiseren, 
houdt dan ook geen steek, want 
met die religies stelt zich wat dat 
betreft geen enkel probleem. Dat 
geldt overigens evenzeer voor an-
dere uitheemse religies, zoals hin-
doeïsme, boeddhisme en sikhisme.
Op de vaak terugkerende vraag of 
het niet ‘provoceren’ is, antwoord-
de Filip Dewinter: “Wie vandaag 
de Mohammedcartoontentoonstelling 
een provocatie vindt, zal – geheel in 
dezelfde logica – het eten van var-
kensvlees of het drinken van alcohol 
in een islamconcentratiewijk tijdens 
de ramadan een provocatie vinden; 
zal shorts en topjes voor vrouwen in 
de buurt van een moskee een pro-
vocatie vinden; zal een kruis op de 
mijter van Sinterklaas een provocatie 
vinden; zal kritiek op de islam een 
provocatie vinden; zal een kruisbeeld 
in een cultureel centrum of een over-
heidsgebouw een provocatie vinden.
(…)
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Wij trekken hier en vandaag een lijn 
in het zand. Tot hier en niet verder. 
Wij geven niet toe; wij geven niet 
meer toe wanneer het de waarden, de 
normen, de tradities en verworven-
heden die eigen zijn aan en essenti-
eel zijn voor onze Europese en Wes-
terse samenleving betreft. Niet wij 
provoceren de islam maar de islam 
provoceert ons. Ik ben geprovo-
ceerd door de moskeeën in mijn 
stad; ik ben geprovoceerd door 
de vrouwen met hoofddoek en 
in hijab; ik ben geprovoceerd 
door de Arabische opschriften 
op de winkelruiten in mijn 
eigen stad; ik ben geprovoceerd 
door het ritueel en onverdoofd 
slachten; ik ben geprovoceerd 
door de onverdraagzaamheid, 
de intolerantie en de arrogan-
tie van de islam. En meer nog, 
ik heb het recht om mij gepro-
voceerd te voelen want ik ben 
hier thuis. Dit is mijn land, dit is ons 
land!”

“IT’S THE ISLAM, STUPID”

‘It’s the Islam, stupid’, concludeer-
de Filip Dewinter dan ook in zijn 
toespraak ter verdediging van onze 
vrijheid. Opmerkelijk was dat De-
winter daarin ook het gedrag van 
filosoof Etienne Vermeersch he-
kelde, wiens haat voor het Vlaams 
Belang kennelijk zo groot is dat hij 
zijn gekende afkeer van islamcen-
suur en zijn normaliter felle ver-
dediging van het vrije woord plots 
als een volleerd dhimmi liet varen. 
Hetzelfde geldt voor een aantal 
journalisten die allerlei valse inten-
tieprocessen en redenen aanhaal-

den om onze tentoonstelling af te 
keuren. De stoere ‘Je suis Charlie’-
journalisten van een aantal maan-
den geleden, blijken wederom niets 
waard te zijn wat de verdediging 
van onze vrijheid betreft.

Ook cartoonist Fré en onderge-
tekende hielden op de Moham-

medcartoontentoonstelling een 
toespraak, inzake vrije meningsui-
ting en islamisering. Fré stelde er 
bovendien ook een 15-tal van zijn 
(Mohammed)cartoons tentoon en 
signeerde er zijn laatste cartoon-
boek, getiteld: ‘Niet te koop in 
de boekhandel’ (te koop via Uit-
geverij Egmont). Fré gaf via een 
Powerpoint-presentatie een bij-
zonder interessante uiteenzetting 
over cartoonisten van over de hele 
wereld en met name de islamiti-
sche wereld, die werden of worden 
bedreigd, of reeds zijn vermoord. 
Niet echt om vrolijk van te worden: 
cartoonist is een van de gevaarlijk-
ste zo niet het gevaarlijkste beroep 
ter wereld. Toch verwoordde Fré, 
zoals het een goede cartoonist be-

taamt, een en ander dusdanig dat 
een glimlach af en toe moeilijk was 
te onderdrukken. 

Ikzelf benadrukte dat de islam van-
uit zijn wezen helaas permanent 
beledigd is door de aanwezigheid 
van niet-moslims op deze wereld, 
en dat het beknotten van de vrije 

meningsuiting, het angst 
aanjagen van islamcritici en 
het bedreigen van mensen 
die Mohammed tekenen of 
tentoonstellen, een funda-
menteel onderdeel is van het 
islamiseringsproces. Wijlen 
Pim Fortuyn had het in zijn 
gelijknamige boek in 1997 al 
over ‘de islamisering van onze 
cultuur’, de evolutie waarbij 
steeds meer facetten van de sa-
menleving of cultuur worden 
beïnvloed en gedomineerd 
door de wetten van de islam, 

vervat in de sharia. Het einddoel 
is een (wereldomvattend) Kalifaat, 
zoals ook blijkt uit de algemene te-
neur van de Koran, gestipuleerd in 
verzen zoals 8:39 en 2:193: “Strijdt 
tegen hen (de niet-moslim) tot de af-
godendienst niet meer bestaat en de 
religie geheel aan Allah behoort.”

Ik concludeerde dat het bestrijden 
van de islamisering niet onderge-
schikt kan zijn aan ‘het sociaal-
economische’, want: “Islamisering 
betekent het verlies van de vrijheid, 
en zonder vrijheid is een duurzaam 
welvarende samenleving simpelweg 
onmogelijk.”

Sam van Rooy 
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Ledenwervingsactie
Onze leden zijn onze oren en ogen 
in de Dorpsstraat en de beste am-
bassadeurs van het Vlaams Belang. 
Hoe meer leden, hoe beter onze 
boodschap verspreid wordt, hoe 
meer gewicht we in de politieke 
schaal kunnen leggen. 

Het Vlaams Belang zet daarom het 
politieke werkjaar in met een am-
bitieuze ledenwervingsactie waar-
bij nieuwe leden én zij die een lid 
maken twee gratis boeken mogen
kiezen uit onze politiek-incorrecte 
Egmont-bibliotheek (zie hier-
naast). 

HOE MAAK IK  
IEMAND LID?

Stuur onderstaande gegevens naar 
ledenadministratie@vlaamsbelang.
org of per post naar Ledenadmi-
nistratie, Madouplein 8/9, 1210 
Brussel en stort het juiste bedrag 
op rekeningnummer BE21 3200 
8088 1603

Tarieven:
¨ Hoofdlid € 12.50  ¨ Bijlid (bij een ander lid op zelfde adres) € 4
¨ Student lid € 6  ¨ Steunend lid vanaf € 25

Gegevens nieuw lid
Voornaam: .....................................Naam: ...............................................................
Straat & nummer: ......................................................................................................
Postcode: .................... Gemeente: ............................................................................
Geboortedatum: ................... Telefoonnummer: ...........................................................
E-mailadres: .............................................................................................................
Gekozen boeken: .....................................................................................................

Uw gegevens
Voornaam: .....................................Naam: ...............................................................
Straat & nummer: ......................................................................................................
Postcode: .................... Gemeente: ............................................................................
Geboortedatum: ................... Telefoonnummer: ...........................................................
E-mailadres: .............................................................................................................
Gekozen boeken: .....................................................................................................

UITGEVERIJ EGMONT: EEN NAAM MET 
EEN DUBBELE HISTORISCHE BETEKENIS

Lamoraal Graaf van Egmont (1522-1568) was een generaal en staats-
man in Vlaanderen vlak voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648). Egmont stamde uit een van de rijkste en invloedrijkste 
families in de Nederlanden. Als edelman maakte Egmont deel uit van 
de Raad van State. Samen met onder andere Willem van Oranje ver-
zette hij zich tegen de inquisitie in Vlaanderen. Zijn verzet tegen de 
Spaanse overheersing én voor de onafhankelijkheid van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden heeft hij met de dood moeten bekopen: op 
5 juni 1568 werd hij onthoofd te Brussel.

Het Egmontpact kwam tot stand bij de regeringsvorming na de ver-
kiezingen van 17 april 1977 en werd ondertekend door de onderhan-
delaars van christendemocraten, socialisten, Volksunie en FDF. Het 
pact kreeg de naam van het paleis waar het was onderhandeld. Op 24 
mei 1977 werd het Egmontpact, ondertekend. Het had na een periode 
van zo’n 20 jaar communautaire spanningen eindelijk pacificatie moe-
ten brengen. Het akkoord bevatte onaanvaardbare toegevingen inzake 
Brussel waarbij onder andere de pariteit tussen Franstaligen en Vlamin-
gen werd opgegeven. Een breed front van Vlaamsgezinden verenigde 
zich in een anti-Egmontkomitee. Bij de daaropvolgende verkiezingen 
werd de Volksunie voor haar verraad afgestraft. Het Vlaams Blok was 
definitief gelanceerd. Het Egmontpact zou uiteindelijk aanleiding ge-
ven tot de val van de regering en het spectaculaire ontslag van eerste 
minister Tindemans in oktober 1978.
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Kies uit onze topwerken!
De Ordelijke Opdeling van België
Gerolf Annemans en Steven Utsi hebben twee 
jaar gewerkt aan dit reëel en realistisch Plan B. 
Zij besteedden veel aandacht aan de grondsla-
gen van een staatstheorie, aan de rol van de 
internationale gemeenschap en aan het belang 
van het internationaal recht. Zij tonen aan dat 
het einde van België en de start van een Vlaam-
se staat geen grote problemen zullen opleveren 
en dat ook de opdeling in ordelijke omstandig-
heden zal kunnen verlopen. 

Hoer noch slavin
In haar boek ‘Hoer noch slavin’ biedt Anke 
Van dermeersch duidelijkheid over de onder-
geschikte positie van de vrouw in de islam. 
De islam discrimineert en vernedert vrou-
wen. Meer nog, volgens de islam zijn vrou-
wen niet veel meer dan een aan de man 
ondergeschikt gebruiksvoorwerp. 

Inch´Allah?
In ‘Inch´Allah?’ beschrijft 
Filip Dewinter hoe de radicale islam in Europa 
stap voor stap aan terrein wint. Tevens wordt 
in ‘Inch Allah?’ uitgelegd waarom de islam 
niet zomaar een godsdienst is, maar een ge-
vaarlijke en totalitaire politieke ideologie die 
haaks staat op de Europese vrijheden, waar-
den en normen. Terwijl Europa zich in slaap 
laat wiegen door het multiculturalisme, dient 
de massa-immigratie als het paard van Troje 

van de islam. 

Van loopgraven naar republiek
Gerolf Annemans analyseert historisch, wijst 
op gemiste kansen en lessen die moeten ge-
trokken worden. De overstap van het klassieke 
Vlaams-nationalisme naar een beweging die 
de stichting van de republiek voorbereidt, is 
het antwoord op de huidige Belgische impas-
se en is de komende jaren onafwendbaar. 
De rol opnemen van radicale voorhoede van 
deze republikeinse beweging is het Vlaams 
Belang op het lijf geschreven. Gerolf Annemans schetst 
zijn strategie voor het ultieme project van Vlaamse ontvoogding.

Vlaams Bewegen in Antwerpen 
In ‘Vlaams Bewegen in Antwerpen’ neemt au-
teur Jan Huijbrechts u mee op ontdekkingstocht 
in vijf cultuurhistorische wandelingen door de 
fascinerende maar ook bewogen geschiede-
nis van Antwerpen. Dit boek brengt een stuk 
Vlaams-nationale geschiedenis van de Schel-
destad, maar is door de vele genoemde feiten 
en anekdotes ook interessant voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de geschiedenis van 
de Koekestad.

De onbeantwoorde brieven 
‘De Onbeantwoorde Brieven’ is de elfde dicht-
bundel van Aleidis Dierick en gaat over de 
liefde die alle grenzen overschrijdt. Geliefden 
vinden elkaar, door reïncarnatie, terug in een 
‘ander leven’, in een nieuw aardeleven. De 
dichtbundel wil ook een eerbetoon zijn aan 
de slachtoffers van het stalinisme en een 
naamloos monument voor de miljoenen die 
omkwamen.

In Vlaanderens velden
Deze reisgids van Jan Huijbrechts wijkt licht-
jes af van de traditionele gidsen door de 
West-Vlaamse frontstreek, omdat hij vooral 
aandacht besteedt aan de Vlaamse agitatie 
tijdens de Eerste Wereldoorlog aan en ach-
ter het front. Tegen hun wil in meegesleurd in 
een spiraal van blind oorlogsgeweld, verne-
deringen en repressie, hebben de Vlaamse 
soldaten aan het IJzerfront, stoïcijns in het 
aangezicht van de oorlogswaanzin, geschie-

denis geschreven en er de eis tot Vlaamse autonomie 
geconcretiseerd. 

Niet te koop in de boekhandel
Na ‘De slaap van de rede’ (2010) en ‘Op pad 
met Verhofstadt’ (2007) is dit reeds de derde 
cartoonbundel van Fré die bij Uitgeverij Egmont 
verschijnt. En gewoontegetrouw krijgen we ook 
dit keer 125 pagina’s niet altijd even milde spot 
voorgeschoteld. Al gaat het nu niet enkel om 
een bundeling van klassieke spotprenten, maar 
ook van politiek-incorrecte stripverhaaltjes. 
‘Niet te koop in de boekhandel’ vormt een com-
pilatie van prenten die de laatste jaren in ver-
scheidene Vlaams Belang-publicaties te zien waren, maar ook 
van nooit verschenen en zelfs van gloednieuw materiaal.

Vuile blanken
In ‘Vuile blanken’ beschrijft Filip Dewinter hoe 
de massa-immigratie en de multicultuur heb-
ben geleid tot zelfhaat bij de Europese bevol-
king en tot antiwesters en antiblank racisme 
bij vele immigranten en allochtonen. De ‘weg 
met ons’-mentaliteit die gecultiveerd wordt 
door de antiracismelobby, zorgt ervoor dat 
Europa de eigen belangen niet meer durft te 
verdedigen en de eigen culturele eigenheid 
niet meer durft uit te dragen. Antiwesters, an-

tiblank, anti-Europees, anti-Vlaams racisme bestaat offici-
eel niet. Dit boek doorbreekt het taboe en toont de realiteit aan.

Hier komt het oud Sint-Jorisgild 
deel I
De Nationalistische Studentenvereniging is een in 
Vlaanderen unieke beweging. Ze speelt een rol 
als voorhoede van de Vlaamse ontvoogdings-
strijd, een strijd waarvan ze ten volle beseft dat 
hij nog niet ten einde is. Naar aanleiding van het 
zesde lustrum van de NSV zette Wim Van Dijck 
zich aan het schrijven van de geschiedenis 

van de studentenvereniging 
waarin ook hij actief was. Dit 
eerste deel bestrijkt de eerste vijftien jaar van 
haar bestaan, van bij de stichting in 1976 tot 
1991.

Hier komt het oud Sint-Jorisgild 
deel II
In dit tweede deel wordt een overzicht gebo-
den van de jaren 1991 tot 2006. 

De Eeuwige Strijd II
In dit tweede deel speurt Filip De Man verder 
naar de oorsprong van onze Europese cultuur, 
bespreekt hij de fenomenale demografische evo-
luties van de voorbije millennia en de bedreigin-
gen die uitgaan van het cultuurrelativisme, de 
massale immigratie en de globalisering. Niet 
echt politiek correct, dit boek!

VLAAMS BEWEGEN

IN ANTWERPEN
VLAAMS BEWEGEN IN ANTWERPEN

VLAAMS BEWEGEN IN ANTWERPEN

JAN HUIJBRECHTS

met voorwoord van Filip Dewinter

EEN STADSGIDS MET 5 CULTUURHISTORISCHE WANDELINGEN

EEN STADSGIDS MET 5 CULTUURHISTORISCHE WANDELINGEN

Jan Huijbrechts (°1962) is master cultuurweten-

schappen en publiceerde eerder bij Uitgeverij 

Egmont over Antwerpen de militair-historische 

studie ‘Trouw aan Oranje: Antwerpen 1830 - 1832’. 

Confucius schreef ooit dat het ‘beter was een mijl 

te reizen dan om duizend boeken te lezen’. Deze 

cultuurhistorische stadgids van Antwerpen geeft 

u de kans om beide tegelijk te doen. De auteur 

kent deze stad als weinig anderen. Hij leest de 

stad als een boek, een verhaal over onzichtbare, 

in de mist van de tijden verdwenen gebouwen, 

mensen en gebeurtenissen. Hij neemt u mee op 

een ontdekkingstocht door de fascinerende maar 

ook bewogen geschiedenis van Antwerpen, langs 

lang vergeten kroegen in de voetstappen van de 

Groot-Nederlandse dichter en bohémien Door van 

Ryswyck.

Ga mee in het spoor van de rebelse Paul van Ostaijen 

en zijn artistieke entourage of in een nauwgezette 

reconstructie van de gebeurtenissen die leiden tot de 

tragische dood van Herman Van den Reeck. Deze 

stadsgids is niet alleen voor niet-Antwerpenaren 

een aangename kennismaking met de Scheldestad, 

maar ook veel Antwerpenaren zullen na het lezen 

van deze gids vast met heel andere ogen hun stad 

gaan bekijken.

Jan Huijbrechts

VLAAM
S BEW

EGEN IN ANTW
ERPEN - EEN STADSGIDS 

JAN HUIJBRECHTS
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Gerolf Annemans
Steven Utsi
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De tijd van pleidooien voor Vlaamse Ona� ankelijkheid is 

voorbij. Dat België geen meerwaarde meer hee� , is nu wel on-

geveer voor iedereen duidelijk genoeg. Het Belgische politiek 

model loopt ook steeds meer vast. Een nieuwe tijd en een nieuwe 

Vlaamse visie zijn noodzakelijk. Een Vlaamse politieke strategie 

moet met name dringend een alternatief voor België gaan bevat-

ten. Een uitgewerkt ‘Plan B’ was tot nu toe volledig afwezig in 

die strategie. Dat maakte de Vlamingen zwak, zelfs nog maar 

gewoon in hun onderhandelingspositie tegenover de Franstali-

gen. Dat is des te erger daar de Franstaligen ondertussen op alle 

niveaus - academisch, � loso� sch en politiek - het einde van Bel-

gië hebben voorbereid en hun actuele politieke stappen zetten 

in overeenstemming met dat einde. Op het internationale forum 

loopt Vlaanderen schade en achterstand op.

Gerolf Annemans en Steven Utsi hebben twee jaar gewerkt aan 

dit reëel en realistisch Plan B. Zij besteedden veel aandacht aan 

de grondslagen van een staatstheorie, aan de rol van de inter-

nationale gemeenschap en aan het belang van het internationaal 

recht. Zij tonen aan dat het einde van België en de start van een 

Vlaamse staat geen grote problemen zullen opleveren en dat ook 

de verdeling in ordelijke omstandigheden zal kunnen verlopen.

Gerolf Annemans (°1958) is fractievoorzitter voor het Vlaams 

Belang in de Belgische Kamer van Volksver-

tegenwoordigers. Hij heeft sinds 1991 ver-

schillende publicaties over Vlaamse onafhan-

kelijkheid op zijn naam staan.

Steven Utsi (°1973) coördineert de dagelijkse 

werkzaamheden van de Studiedienst van het 

Vlaams Belang. Hij is psycholoog en werkte 

verscheidene jaren als onderzoeksassistent aan de KULeuven. Voor 

zijn engagement bij de partij was hij actief in verschillende Vlaamse 

cultuurverenigingen en drukkingsgroepen.

De Ordelijke Opdeling van België
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Anke Van dermeersch

S enator Anke Van dermeersch is de moeder van het Europese boerkaverbod. Als advocate, maar vooral als geëngageerde Vlaamse vrouw, kwam ze al snel bij het Vlaams Belang terecht. 
Ze is het boegbeeld van de organisatie ‘Vrouwen tegen islamisering’. 
De islamisering van de samenleving baart haar immers grote zorgen. 
Vrouwen zijn trouwens de eerste slachtoffers van de islam-onver-
draagzaamheid. 

Het boek ‘Hoer noch slavin – vrouwen en islam’ biedt duidelijkheid 
over de ondergeschikte positie van de vrouw in de islam. De islam discrimineert en 
vernedert vrouwen. Meer nog, volgens de islam zijn vrouwen niet veel meer dan een 
aan de man ondergeschikt gebruiksvoorwerp. 
‘Hoer noch slavin – vrouwen en islam’ is een aanklacht tegen de 
vrouwonvriendelijke islam. Het boek is laagdrempelig geschreven met 
de bedoeling toegang te verlenen aan zowel allochtone als autoch-
tone vrouwen die ongeschoold zijn in de islamtheologie. Het bevat 
een zestal getuigenissen van vrouwen, ook van (ex-)moslima’s, die 
zonder blad voor de mond hun – soms schokkend – verhaal vertellen. 
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vrouwen en islam

HOER NOCH SLAVIN

“Vrouwen die zich aangetrokken voelen tot moslims lijden doorgaans aan het 
prinses Diana-syndroom.”
“De islam aanziet de vrouw als inferieur, zwak, kwaadwillig en intellectueel 
minderbegaafd.”

“Het is niet de taak van de vrouwenbeweging om moslima’s te verdedigen die de 
hen aangeboden kansen op emancipatie niet grijpen en op de koop toe de 
hoofddoek als het symbool van hun ondankbaarheid dragen.”“Door een hoofddoek te dragen, doen moslima’s zichzelf de das om.”“Het hoofddoekendebat gaat absoluut niet over een lapje stof, maar over 

fundamentele mensenrechten.” 
“Designer-vagina’s zijn een gemedicaliseerde vorm van genitale verminking.”“In de hedendaagse praktijk is het tijdelijk huwelijk voor moslims een religieus 
gelegaliseerde vorm van prostitutie.”
“De boerka en de hoofddoek zijn allebei symbolen van de onderdrukking van de 
vrouw. Het enige verschil is een aantal centimeters textiel.”
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De islamisering van Europa

Fi l ip Dewinter

Inch’Allah ?

Filip Dewinter

‘Vuile blanken... Anti-Vlaams racisme: het laatste taboe’ beschrijft hoe de 

massa-immigratie en de multicultuur hebben geleid tot zelfhaat bij de Europese 

bevolking en tot antiwesters en antiblank racisme bij vele immigranten en 

allochtonen. De ‘weg met ons’-mentaliteit die gecultiveerd wordt door de 

antiracismelobby, zorgt ervoor dat Europa de eigen belangen niet meer durft te 

verdedigen en de eigen culturele eigenheid niet meer durft uit te dragen. 

Antiwesters, antiblank, anti-Europees, anti-Vlaams racisme bestaat o�  cieel 

niet. Alleen blanken zijn blijkbaar tot racisme in staat. Antiwesters en 

antiblank racisme, het zogenaamde ‘omgekeerd racisme’, is wellicht een van 

de laatste politieke taboeonderwerpen. Dit boek doorbreekt het taboe en toont 

de realiteit aan. 

De multicultuur en ‘weg met ons’-mentaliteit voeden het anti-Vlaams racisme 

en de islam wakkert de haat aan tegen alles wat westers en Europees is. Alleen 

door de immigratiekraan dicht te draaien, de multicultuur af te wijzen, de 

islam in Europa te bannen en onze Europese identiteit centraal te stellen, 

kunnen we een einde maken aan de opmars van het ‘omgekeerd racisme’.

ANTI-VLAAMS RACISME:   HET LAATSTE TABOE
Filip D

ew
inter

‘Vuile blanken... Anti-Vlaams racisme: het laatste taboe’ 

is het elfde boek van Filip Dewinter.

Eerder schreef hij: ‘Eigen volk eerst’, ‘Weg met ons?’, ‘Eén 

tegen Allen’, ‘Immigratie: de tijdbom tikt’, ‘Baas in eigen 

land’, ‘Zerotolerantie tegen criminaliteit’, ‘Antwerpen 

troef!’, ‘Zeggen wat u denkt!’, ‘Inch Allah? De 

islamisering van Europa’ en ‘Immigratie-invasie: de 

nieuwe kolonisatie’.

Filip Dewinter zetelt sinds 1987 in het 

federaal en Vlaams Parlement. Tevens is 

hij gemeenteraadslid in Antwerpen en 

partijbestuurslid van het Vlaams Belang. 
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Nu er gezagvolle stemmen zijn opgegaan die de Vlaamse be-
weging hebben aangeraden om er mee op te houden, moesten 
de puntjes op de i worden gezet. 
Gerolf Annemans analyseert historisch, wijst op gemiste kan-
sen en lessen die moeten getrokken worden. De overstap van 
het klassieke Vlaams-nationalisme naar een beweging die de 
stichting van de republiek voorbereidt, is het antwoord op de 
huidige Belgische impasse en is de komende 5 jaar onafwend-
baar.
 
Zweeppartij, vrijheidspartij, sociale volkspartij en identitaire 
partij: het Vlaams Belang is het allemaal. De rol opnemen van 
radicale voorhoede van deze republikeinse beweging is het 
Vlaams Belang dan ook op het lijf geschreven. 
Gerolf Annemans schetst zijn strategie voor het Vlaams Belang 
en voor het ultieme project van Vlaamse ontvoogding.

Gerolf Annemans werd in het expo-jaar 1958 geboren in een Vlaams-nationale familie. Hij studeerde Rechten, werd advocaat, journalist-columnist en in 1987 parlementslid en fractievoorzitter voor het Vlaams Blok en na het partijverbod voor het Vlaams Belang. In 2012 werd hij partijvoorzitter.
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Jan Huijbrechts (°1962) is master algemene cul-

tuurwetenschappen en al jarenlang gefascineerd 

door de Eerste Wereldoorlog. Een fascinatie, die 

al eerder tot uiting kwam in een reeks van publi-

caties over dit confl ict. 

Deze reisgids wijkt lichtjes af van de traditionele 

gidsen door de West-Vlaamse frontstreek, omdat 

hij vooral aandacht besteedt aan de Vlaamse agita-

tie tijdens de Eerste Wereldoorlog aan en achter het 

front. Tegen hun wil in meegesleurd in een spiraal 

van blind oorlogsgeweld, vernederingen en repres-

sie, hebben de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront, 

stoïcijns in het aangezicht van de oorlogswaanzin, 

geschiedenis geschreven en er de eis tot Vlaamse au-

tonomie geconcretiseerd. Nu bijna een eeuw geleden 

de wereldbrand uitbrak, die als ‘de Grote Oorlog’ in 

ons collectieve geheugen gebrandmerkt staat, leek 

het hem dan ook aangewezen om even stil te staan 

bij deze - te vaak in de offi  ciële geschiedschrijving  

- vergeten bladzijde… De auteur besteedt trouwens 

ook aandacht aan de inzet van andere ‘kleine volke-

ren zonder staat’ zoals de Bretoenen, Ieren, Schot-

ten en Welshmen in Flanders Fields.

Dit boek voert u niet alleen langs vergeten slag-

velden, maar brengt u ook uit het leven gegrepen 

getuigenissen die een realistisch beeld schetsen van 

‘hoe het geweest is’. 

Als je dit boek doorneemt, sta je plots in het ver-

scheurde, versplinterde landschap en voel je de 

sombere dreiging, de rauwe oorlogsrealiteit en 

de alles overheersende verwoesting, maar ook de 

schrijnende onrechtvaardigheid, de onmacht én 

vooral de wilskracht van de Vlaamse piotten die in 

het slijk van de IJzergrachten droomden van een va-

derland dat het hunne wél kon zijn…

De talrijke, vaak onuitgegeven foto’s uit het rijk-

gevulde archief van de auteur maken dit boek nog 

waardevoller.

IN 
VLAANDERENS 

VELDEN…

 Drie verkenningen langs 

het IJzerfront ’14-’18

Jan Huijbrechts
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Aleidis Dierick

DE  ONBEANTWOORDE BRIEVEN
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Twee eeuwen immigratie  
in de Verenigde Staten

Tot 1890 waren vrijwel alle immigranten in de VS van Britse, Ierse, 
Duitse of Scandinavische afkomst. Er was niets “multicultureel” aan 
die immigranten: het waren allemaal blanke christenen.

De enige uitzonderingen waren de 
Mexicanen, die vaak als seizoen-
arbeiders in de Zuidelijke grens-
staten gingen werken, en de Chi-
nezen, die vanaf 1850 massaal als 
koelies werden geronseld, vooral 
in de mijnbouw en voor de aanleg 
van spoorwegen. Slechts een kleine 
minderheid werkte in een eigen 
zaak, meestal een wasserij. Tussen 
1850 en 1890 immigreerden zo’n 
300.000 Chinezen naar de VS, 
maar ongeveer de helft daarvan 
keerde later terug naar het moe-
derland. Deze inwijking leidde tot 
massale protesten, niet omdat de 
koelies werden uitgebuit, maar om-
dat er een brede consensus was dat 
Amerika blank en christelijk moest 
blijven. Dit werd in 1882 poli-
tiek vertaald in de Chinese Exclu-
sion Act, die arbeidsmigratie vanuit 
China verbood en het voor Chi-
nezen onmogelijk maakte Ame-
rikaanse staatsburgers te worden. 
Die wet zou pas in 1943 ingetrok-
ken worden, maar zelfs toen liet de 
immigratiedienst slechts heel wei-
nig Chinezen binnen. Dat zou pas 

in 1965 veranderen, toen het oude, 
degelijke immigratiesysteem op een 
catastrofale manier ondersteboven 
werd gegooid. Vóór 1890 waren 
bijna alle immigranten dus afkom-
stig uit Noord- en West-Europa. 
Pas in 1890 werden de grenzen ook 
opengesteld voor inwijkelingen uit 
Oost- en Zuid-Europa. Met deze 
New Immigration kwamen miljoe-
nen mensen uit Slavische landen 
naar de VS, voor het eerst ook heel 
veel joden en miljoenen Italianen. 
In 1930 waren er maar liefst vijf 
miljoen Italianen naar de VS uitge-
weken. Daarvan kwam 80% uit het 
arme, achtergebleven zuiden van 
het land. Zij brachten in hun cultu-
rele bagage een giftige geheime la-
ding mee: de maffia. Er waren toen 
ook andere misdaadorganisaties op 
etnische basis. Er hebben zelfs enige 
tijd joodse en Ierse maffia’s bestaan, 
maar die verdwenen al snel. Maar 
de Italiaanse maffia heeft zich in de 
VS – en in Italië zelf natuurlijk - 
tot op heden kunnen handhaven, 
al is de invloed ervan wel verzwakt. 
Ook hier zien we hetzelfde feno-

meen als bij de Chinezen: van de 
Italiaanse immigranten die tussen 
1901 en 1920 in de VS aankwa-
men, keerde ongeveer de helft weer 
naar het moederland terug.

ALLEMAAL EUROPEANEN 

Hoe groot de culturele en religieuze 
verschillen ook waren tussen de in-
wijkelingen van vóór en na 1890, 
zij waren bijna allemaal blan-
ken. In religieus opzicht waren zij 
christenen of joden en zij hadden 
allemaal een Europese culturele 
achtergrond. Dat verklaart waar-
schijnlijk het succes van het Ameri-
kaanse model: er moesten enorme 
nationale verschillen overbrugd 
worden, maar al die immigranten 
behoorden tot dezelfde overkoe-
pelende Europese beschaving. Er 
was geen clash of civilizations. Het 
kan verbazen wekken dat Ieren en 
Engelsen, Polen en Duitsers, vrome 
joden en rechtlijnige protestanten, 
die toen in Europa nog in bittere 
vijandschap leefden en eeuwen van 
oorlogen, haat en wrok met zich 
meesleepten, in relatief korte tijd 
trotse Amerikanen werden, met 
een nationaal gevoel dat gemiddeld 
zelfs sterker is dan in de oude naties 
van Europa. Dat lijkt nog verba-
zender, als men ziet dat er binnen 
de Europese Unie zelf helemaal niet 
zo’n nationaal samenhorigheidsge-
voel ontstaat. Er zijn alleen kunst-
matige structuren, maar geen echt 
Europees nationalisme. Maar tot 
voor 1965 was Amerika een zeer se-
lectieve natie. Met de ‘gemiddelde’ 
Europeaan zou het niet zijn gelukt, 
met die selectie van gemotiveerde 
vrijwilligers wel. Niet dat iedere im-
migrant diepgaand werd gescreend. 
Het beroemde Ellis Island werd pas 
in 1892 geopend en slechts 2% van 
de kandidaat-immigranten werd te-
ruggestuurd, meestal omdat ze een 

Duitse emigranten zetten voet aan wal 
in de Nieuwe Wereld. (1874)
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chronische ziekte of een crimineel 
verleden hadden. Dat wijst niet op 
een zeer strenge selectie. De echte 
selectie verliep door de ‘onzicht-
bare hand’, in het moederland zelf, 
waar alleen mensen met een echte 
pioniersgeest ernstig aan immigra-
tie naar de VS durfden denken. 
Nu moeten immigranten slechts 
een niche zoeken in een bestaande, 
functionerende maatschappij. Voor 
de Italianen bij ons in de jaren vijf-
tig was die niche bijvoorbeeld de 
mijnbouw, en voor enkele geluks-
vogels de horeca. Nu is die 
niche voor moslims dikwijls 
alleen de sociale zekerheid. 
Maar voor de meeste immi-
granten in de VS waren er 
niet zo’n niches. Zij moes-
ten zelf een maatschappij 
opbouwen, letterlijk vanaf 
de fundamenten, door bos 
te rooien en braakland in 
cultuur te brengen.

PIONIERSGEEST 

De eerste blanke Ameri-
kanen waren pioniers, met een 
geweer, een bijl en een ploeg. De 
stichtende mythe van de VS was 
niet immigratie, maar het ontgin-
nen van braakliggend land. Het 
was niet de droom van gemakke-
lijk verdiend geld, maar het ideaal 
van vrijheid en hard werk. Wie dat 
niet aankon, of niet aandurfde, kon 
zich in het Amerika van de negen-
tiende eeuw niet handhaven. Er 
waren geen sociale voorzieningen. 
Het was werken of honger lijden. 
Natuurlijk schrikte dat de meeste 
kandidaat-immigranten af. Zij ble-
ven liever bij de vleespotten van 
het oude Europa, ook al moesten 
ze daarvoor berusten in de onvrij-
heid en de schrijnende sociale on-
gelijkheden van die tijd. Ja, Groot-
Brittannië was al in de negentiende 
eeuw veel vrijer dan de rest van Eu-
ropa, maar toch alleen als je geen 
Ier was, geen katholiek, geen arme 

pachter en geen fabrieksarbeider. 
Als je met het juiste Eton-accent 
kon spreken en de juiste voorvade-
ren had. In Amerika hadden al die 
dingen geen belang. Amerika was 
een meritocratie. Je kon in principe 
alles bereiken, maar wel op eigen 
kracht. Dàt was de onzichtbare 
hand die de mensen naar Amerika 
deed immigreren. De hand die de 
luilakken en de parasieten van de 
wroeters scheidde, de lichtzinnige 
avonturiers van de doorzetters. 
Misschien wordt dat nog duidelij-

ker als we de vergelijking maken 
met Latijns-Amerika. Daar was de 
stichtingsmythe niet die van de pi-
onier, maar van het snelle geld, van 
rijkdom die maar voor het oprapen 
lag, van El Dorado en de conquista-
dores die in een soort Blitzkrieg de 
staten van de Inca’s en Azteken ver-
overden en hun rijkdommen plun-
derden. Natuurlijk trok die mythe 
een ander soort immigranten aan. 
De geschiedenis van Latijns-Ame-
rika, met zijn honderden staatsgre-
pen, bewijst dat die mythe tot voor 
héél kort nog steeds levend was. 

EEN VLAAG VAN WAANZIN

Voor 1965 was geen enkele Ame-
rikaanse politicus waanzinnig ge-
noeg om immigranten uit zwart 
Afrika, de islamitische wereld of 
Latijns-Amerika binnen te laten. 
Alleen voor arbeiders uit het buur-

land Mexico werd een uitzonde-
ring gemaakt. Tenminste, zolang 
men hen nodig had. Bij het begin 
van de Grote Depressie, in 1929, 
werden tienduizenden Mexicaanse 
arbeiders zonder veel omhaal over 
de grens gezet. Er was een brede 
consensus voor die repatriëringen: 
er waren niet eens genoeg banen 
voor Amerikaanse staatsburgers en 
iedereen vond het vanzelfsprekend 
dat buitenlanders die schaarse ar-
beidsplaatsen niet mochten inpik-
ken. In die periode werden ook 

de eerste versperringen 
langsheen de Mexicaanse 
grens gebouwd. In enkele 
jaren tijd verschrompelde 
de legale immigratie vanuit 
Mexico tot nauwelijks 5% 
van het peil vóór 1929. In 
de tien volgende jaren wer-
den zo’n 400.000 Mexi-
canen gerepatrieerd. Ook 
dat is een vergeten aspect 
van het succesvolle Ame-
rikaanse immigratiebeleid: 
illegalen werden zonder veel 
procedures en zonder valse 

sentimentaliteit teruggestuurd. Het 
had kunnen lukken: immigratie 
die beperkt bleef tot christelijke en 
joodse Europeanen, gekoppeld aan 
een streng terugkeerbeleid voor il-
legalen. Maar in de jaren ’60 kwam 
ook Amerika, net als Europa, in de 
greep van de multiculturele waan-
zin. Immigratie uit àlle werelddelen 
werd niet alleen toegelaten, maar 
zelfs aangemoedigd. In die nieuwe 
visie moest Amerika immigranten 
uit zoveel mogelijk verschillende 
landen binnenhalen. En daarmee 
importeerde de VS dezelfde ellende 
die wij ons in Europa ook op de 
hals hebben gehaald. Het zette zijn 
poorten wijd open voor iedereen, 
zelfs voor zijn ergste vijanden. Wie 
de goden willen vernietigen, slaan 
zij met blindheid…

Marc Joris
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opstijgend vocht
kelderdichting

ventilatie

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

hans.couttenye@telenet.be

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

Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische 
nieuwsbrief van het Vlaams Belang - 
blijft u op de hoogte van de politieke 
actualiteit en de standpunten van het 
Vlaams Belang. 

U kan zich gratis abonneren door 
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

Leuvensesteenweg 4, 1210 Brus-
sel

02 230 90 53
maurizio@pro.tiscali.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelangInBeeld
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Kommer en Kwel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

De ministers van Landsverdediging en van Binnenlandse Zaken waren daags na het Belgische defilé potten 
gaan pakken, want ze moesten een en ander doorspoelen. Na flink wat drank waren de wallen rond hun ogen 
nog groter dan anders, want wat hen was overkomen, hadden ze weliswaar zelf gezocht, maar ze hadden er 
toch een vreemd gevoel aan overgehouden. Ze hadden immers de dag voordien onder Belgische vlaggen en 
omhangen door Brabançonne-tonen de Belgische koning moeten flankeren op de eretribune en ze hadden zich 
moeten voordoen als een plezante pee. Ze waren een dagje op-en-top-Belg geweest. En daar hadden ze een 
vreemd gevoel aan overgehouden, dat ze aan de ene kant redelijk klef vonden, maar waarbij ze aan de andere 
kant toch vonden dat het naar meer smaakte. Bizar, in ieder geval.

Ja, dat komt ervan als je in een Belgische regering stapt, waardoor je dingen moet doen en zeggen die jezelf 
en je omgeving nooit voor mogelijk hadden gehouden. Vroeger ‘België Barst!’ geroepen op IJzerbedevaarten 
en Vlaamse zangfeesten, het koninklijke circus belachelijk gemaakt in Vlaams-nationalistische studenten- en 
strijdverenigingen, schouder aan schouder betoogd met Vlaams Belangers om Belgische staatsmisvormingen te 
bekampen en af te kraken,… En nu dit. Het is warempel eens iets anders…

De minister van Binnenlandse Zaken vroeg aan zijn collega van Landsverdediging waar – hik - dit avontuur 
ooit zal eindigen… Toen ze zich naar een volgende bruine kroeg begaven, kwamen zij toevallig hun partij-
genoot en Kamervoorzitter Brackemans tegen. Hij was nog even broodnuchter als altijd en had zijn Belgische 

kokarde nog op zijn jaskraag zitten. Hij had het immers een leuke dag gevonden en had zich zeer in zijn 
nopjes gevoeld. Samen trokken ze verder en doken op aandringen van de Kamervoorzitter – noblesse 

oblige, nietwaar?! – een deftige loungebar binnen, waar ze zich op kortere, maar straffere ver-
snaperingen en foezel stortten, terwijl ze hun ervaringen van gisteren nog maar eens boven-

haalden. De eerste burger kalmeerde hen en sprak op hen in. 
Hij zag er allemaal geen graten in, nu ze de Belgische macht 
in handen hadden. En al dat gedoe over Vlaamse onafhan-
kelijkheid of Belgisch confederalisme, ach… Dat is voor 
later, als de grote Leider en partijvoorzitter de kiezer nog 
eens een rad voor de ogen moet draaien met mooie praatjes. 
Ondertussen moeten ze genieten van hun macht, goed wat 

poen vangen en de nieuwe koning wat ter wille zijn. 
Het is immers toch zo’n toffe knul. Poepsimpel, 

toch?! Je ziet dat hij geniet van zo’n defilé of een 
leuke handelsmissie. En de manier waarop 

hij een fristi leegslurpt is toch aandoenlijk… 

Toen ze een eind in de nacht de laat-
ste borrel binnenkapten, waren ze 
het alle drie roerend eens: we moe-

ten ons geen zorgen maken. Prins 
Laurent doet dat ook niet, wat ze ook van 
hem zeggen. Hij doet zelfs een dutje tijdens 
het defilé. Op straat, bij hun afscheid, rie-
pen ze – Hugo Schiltz indachtig – ‘Leve 
België!’ en kletsten zich gierend op de billen, 
in koor zingend: “Tarararaaa ta taratarata-

ra-a-a…” Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen 
voor België!
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 de wetgeving van 8 decem
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it kan per brief naar V

laam
s Belang, M
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VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
HITSINGLE

stuur uw oplossIng 
voor 21 september  

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams belang-redactIe 
• madoupleIn 8 bus 9 • 

1210 brussel of  
puzzel@vlaamsbelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND

Dieter Van Lierde, Sint-Katherina-Lombeek
Steve Mallentjer, Deurne
Marnick Neyens, Niel-bij-As
Steven Swiers, Beveren-Waas
Chantal Ruytjens, Mechelen
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 septemberKalender

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 
ANTWERPEN. Braboclub met Jan 
Penris in Ontmoetingscentrum Jacob 
van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 
19u. Org.: Vlaams Belang Koepel Ant-
werpen. Inl.: Hilde De Lobel, 03 231 
08 45 (woe en vrij: 10u.-17u., do: 13u.-
17u.). 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 
ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER . 
Stand op jaarmarkt in centrum Onze-
Lieve-Vrouw-Waver om 14u. Inl.: Jos 
Moeyersons, 0477 95 48 92. 
BOOM. Stand op Boomse braderij in 
de Antwerpsestraat van 13u. tot 18u. 
Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38.

MAANDAG 7 SEPTEMBER 
GENT. Bingonamiddag met gratis kof-
fietafel in Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 
13.30u. Org.: Vlaams Belang Koepel 
Gent (wijkwerking Muide/Meulestede/
Afrikalaan). Inl.: Joris De Rynck, 0495 
60 82 16. 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 
KORTRIJK. Leievaart met zwijntje 
aan ‘t spit aan de aanlegsteiger, Handels-
kaai om 11.30u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477 21 61 85 en Jan 
Deweer, 0486 22 90 43. 

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 
KAMPENHOUT. Avondmarktstand 
in Kampenhout-centrum, om 18u. Inl.: 
Marleen Fannes, 0496 55 73 36. 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
HALLE. 14de eetfestijn in restaurant 
Alsput, Hollestr. 108 om 11.30u. Inl.: 
Dries Devillé, 0474 45 34 68. 
WIJNEGEM. Braadfeest met Vlaamse 
Volksspelen in CC ‘t Gasthuis, Turn-
houtsebaan 199 om 16u. Inl.: Glenn 
Gené, 0496 95 90 21. 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 
MESSELBROEK. 11de Kiekendag in 
Zaal de Keyt, Kerkendijk 4, Scherpen-
heuvel om 11.30u. Org.: Vlaams Belang 
Scherpenheuvel. Inl.: Joris De Vriendt, 
0484 12 82 33. 
REET. Bingonamiddag Vlaams Belang 
Boom in Chalet ‘t Paepje, Kleine Paepen-
daelelaan 14b om 14u. Inl.: Hans Ver-
reyt, 0496 53 31 38.

MAANDAG 14 SEPTEMBER 
SINT-KATELIJNE-WAVER. Stand op 
jaarmarkt in centrum Sint-Katelijne-
Waver om 9u. Inl.: Jos Moeyersons, 0477 
95 48 92. 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
EKEREN. Vlaamse Leeuwenstand 
Kasteelfeesten aan het districtshuis, 
Veltwijcklaan, Antwerpen om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van 
Noten, 0477 70 51 23. 
TREMELO. Kroegentocht in Café Co-
conuts, Kruisstr. 51 om 19.30u. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474 69 10 70. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 
RIJKHOVEN. Brunch met wandeling 
met Reccino Van Lommel in PC Rijk-
hoven, Kogelstr. 7, Bilzen om 9u. Inl.: 
Annick Ponthier, 0472 94 99 90. 
SINT-ANDRIES. Familiedag met spa-
ghetti-maaltijd in Poc Sint-Willebrord, 
Keurvorst K. Theodoorstr. 4, Brugge om 
11u. Inl.: Jan Cornelis, 0496 37 10 39. 

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 
KESSEL. Mosselfeest in gemeenschaps-
centrum ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Nijlen 
om 17u. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 0495 
61 46 62. 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
BALEN. Vlaamse Infoavond met Bar-
bara Pas en Tom Van Grieken in Paro-
chiezaal Sint-Andries, G. Woutersstr. 29 
om 19u. Org.: Vlaams Belang Meerhout 
- Balen - Laakdal. Inl.: Mannu Dox. 
KEIEM. Grote Vlaamse Barbecue met 
Barbara Bonte in Zaal ‘De Kring’, Kei-
emdorpstr. 87, Diksmuide om 19u. Inl.: 
Eric Schreel. 

DINSDAG 29 SEPTEMBER 
BORNEM. Reisverslag over Lampe-
dusa met Gerolf Annemans in hotel-res-
taurant De Notelaer, Stationsplein 2 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant. 
Inl.: Wim Verheyden, 0478 90 90 75. 

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 
KESSEL-LO. Spreekavond over Euro-
pa met Gerolf Annemans in Café Tem-
po, Baron August de Becker Remyplein 
52, Leuven om 20u. Org.: Vlaams Be-
lang Regio Leuven. Inl.: Jan Meulepas, 
02/219 60 19.

ZATERDAG 3 OKTOBER 
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 16.30u. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474 69 10 70. 

EPPEGEM. Kippenfestijn in parochie-
zaal Eppegem, Zenneweg 7, Zemst om 
17u. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496 
62 42 54. 

ZONDAG 4 OKTOBER 
GROBBENDONK. Herfstbraai regio 
Kempen bij fam. Somers, Guilliam 8 om 
14u. Org.: Vlaams Belang Regio Kem-
pen. Inl.: Danny Neel. 

ZATERDAG 10 OKTOBER 
TERNAT. Kaas- en wijnavond in zaal 
achter café De Waeterheeren, Gemeente-
huisstr. 1 om 12u. Inl.: Roger Vanden-
driessche, 0477 23 42 57. 

ZATERDAG 17 OKTOBER 
BAASRODE. Breughel-eetfestijn in 
Zaal Meirkenshof, Hof Ten Rode 29, 
Dendermonde om 17u. Inl.: Marc Van 
den Breen, 0485 75 65 01. 

ZATERDAG 24 OKTOBER 
SINT-KWINTENS-LENNIK. Mossel-
festijn in Ons Huis, Markt, Lennik om 
11.30u. Inl.: Filip Rooselaers, 0476 92 
81 84. 
DOORNZELE. 2de Breughelmaaltijd 
met Gerolf Annemans in Ontmoetings-
centrum Ter Gulden Celle, Doornzele-
dries 57, Evergem om 18u. Inl.: Fernand 
Deliaert, 0468 14 10 94. 

ZONDAG 25 OKTOBER 
PUURS. Ontbijtgesprek met Tom Van 
Grieken in Zaal de Nieuwe Ark, Kerkstr. 
34, Ruisbroek om 10u. Org.: Vlaams 
Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim Verhey-
den, 0478 90 90 75. 
MENEN. Geleid bezoek en Kazemat-
ten in Jukeboxmuseum, Wervikstr. 
192 om 14.15u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477 21 61 85 en Jan 
Deweer, 0486 22 90 43.

VRIJDAG 30 OKTOBER 
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en 
Wijnavond met Tom Van Grieken in 
Zaal Offerdonk, Den Haes 8a om 20u. 
Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95 48 92. 
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