VlaamsBelang

Afgiftekantoor: GENT X
P4A9074

Maandelijkse uitgave (behalve augustus) • Jaargang 12 • nr. 11 • november 2015
Ver. uitg.: Tom Van Grieken, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij

Tom Van Grieken
1 jaar voorzitter

Inhoud
4
Actua kort
6
Linkebeek is belangrijk
8
Asielcrisis

Goed

11
Zwitsers willen Zwitser blijven

nieuws!

12
Vraaggesprek Ortwin Depoortere
14
Regeerverklaring Michel I
16
Vraaggesprek met Tom Van Grieken

Er mag - in deze droeve tijden van eindeloze
asielstromen & crimmigratie - al eens goed
nieuws gebracht worden: in aardig wat landen gaan onze rechtse zusterpartijen zeer fors
vooruit. In Oostenrijk steeg de charismatische Heinz-Christian Strache met zijn FPÖ 5
tot zelfs 16% bij recente lokale verkiezingen.
In het buurland behaalde de Schweizerische
Volkspartei bij de nationale verkiezingen een
stevige 29,4% van de stemmen. In Frankrijk
debatteert een ijzersterke Marine Le Pen zich
in haar noordelijke regio naar een astronomische 40% in de peilingen en haar nicht Marion presteert bijna even goed in het zuiden.
Dichter bij huis stijgt de populariteit van
Geert Wilders naar nooit geziene hoogten
en zou de PVV volgens de peilingen met 38
Kamerzetels veruit de grootste partij worden.
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Gelukkig hebben ook wij hier te lande formidabel nieuws: de Belgische voetbalploeg mag
naar het Europees kampioenschap! Scandeer
met mij, in het Belgisch: “Tous en France!
Tous en France!”…
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et jaar van de
gemiste kans
Afgelopen maand blies de regering-Michel haar
eerste kaarsje uit. Veel reden tot feestgedruis is er
echter niet. In Vlaanderen allerminst. Het regeringswerk houdt immers
het tegendeel in van wat de Vlamingen in 2014 vroegen. Zowel op het
sociaaleconomische vlak als op het vlak van immigratie, veiligheid en
justitie staan de indicatoren op rood. De verkiezingsbeloften ter zake
lijken een jaar na datum evenveel waard als het papier waarop ze werden
gedrukt.
De voorbeelden zijn legio: massieve lastenverhogingen, een dalende werkzaamheidsgraad, een dalend gezinsbudget, een drempelverhogend en vooral
lakser justitie- en veiligheidsapparaat en een ontgoochelend en krachteloos
asiel- en immigratiebeleid.

VLAAMS EINDPUNT

“VEEL REDEN TOT
FEESTGEDRUIS IS
ER NIET. IN
VLAANDEREN
ALLERMINST.”

Op communautair vlak is de desillusie compleet. Het electorale Vlaamse
reveil werd politiek niet vertaald. Nooit eerder kon de Belgische monarchie
op zo weinig Vlaamse tegenwind rekenen als vandaag. Degenen die gisteren
de Vlaamse staatswording propageerden, staan vandaag op de barricades
voor de Belgische federatie. Niettegenstaande het oorverdovende signaal van
de kiezer heeft Vlaanderen nog steeds geen zeggenschap over de fundamentele beleidsdomeinen van de staat. Niet op het vlak van fiscaliteit, niet op
het vlak van justitie en al helemaal niet op het vlak van sociale zekerheid.
Hierdoor verliest Vlaanderen niet alleen kostbare tijd, maar ook ettelijke
miljarden. Ieder jaar opnieuw.
De regering-Michel is de eerste federale regering sinds 1970 die een eindpunt tracht te zetten achter het Vlaamse autonomieproces. Met een zelfverklaarde Vlaams-nationale partij aan het roer een ongeziene contradictio in
terminis. Maar bovenal een gemiste kans voor Vlaanderen.

TOEKOMST ZELF BEPALEN
Het is vandaag dan ook zonneklaar dat Vlaanderen nog maar één partij telt
die onverkort de onafhankelijkheidseis uitdraagt. Met de kracht van onze
overtuiging maken we de baan vrij voor een vrije, onafhankelijke staat waar
we zelf baas zijn over onze centen en onze wetten. Kortom: een land waar
we ons lot niet ondergaan, maar zelf in handen nemen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
NIET DE
EERSTE KEER
Af en toe slaat zelfs een N-VA’er
de nagel op de kop. Brussels fractievoorzitter Van den Driessche
bijvoorbeeld, die in de GGCcommissie Sociale Zaken van 30
september 2015 nogal stevig interpelleerde over het moslimextremisme in de hoofdstad. Tot
bleek dat hij niet zijn interpellatie aan het voorlezen
was, maar wel die van
Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek
Lootens. Waarop Lootens laconiek reageerde: “Het is natuurlijk
niet de eerste keer dat
de N-VA zich door het
Vlaams Belang laat inspireren”.

woorden in de mond. Vanzelfsprekend diende de partijvoorzitter
klacht in.
Na herhaaldelijk gevraagd te hebben naar de stand van het dossier,
kreeg Van Grieken nu te horen dat

GESEPONEERD
Ruim tien jaar geleden leerde
Vlaanderen de Libanese relschopper en haatprediker Dyab Abou
Jahjah kennen. Al die tijd kreeg
de man alle mogelijke media-aandacht. Het feit dat hij zichzelf beschouwt als linkse socialist en cultuurmoslim is daar wellicht niet
vreemd aan. Zijn haat en leugens
kan hij steevast kwijt in columns
in De Standaard en in boeken van
Manteau en Pelckmans. Momenteel doodt hij zijn vele vrije tijd
als voorzitter van het obscure en
gewelddadige groepje Movement
X…

het geseponeerd werd. Blijkbaar is
het vaderlandse gerecht de tafelspringer in kwestie al even gewillig
als de vaderlandse media.

Tot daar aan toe, maar soms maakt
Abou het echt wel bont en begaat
hij strafbare feiten. Zo riep hij een
half jaar geleden op facebook op
tot een etnische zuivering in Palestina, en legde hij Tom Van Grieken valselijk vrouwonvriendelijke

DE SENAAT SCHIET
IN ACTIE!
Samen met de Kamer heeft ook
de Senaat op 13 oktober haar openingszitting gehouden. De senaat
kost jaarlijks om en bij de 55 miljoen euro, maar heeft zo goed als
geen bevoegdheden. Vlaams Belang-fractieleidster Anke Van dermeersch klaagde deze gang van
zaken aan, net als het feit dat
het Vlaams Belang totaal
buiten elke agendasetting
wordt gehouden.
Het enige wat op de
agenda stond, was
een verlenging van de
‘commissie Radicalisering’. Die werd een
half jaar geleden opgericht met als bedoeling
te inventariseren en coördineren wat de deelstaten en de federale overheid
allemaal op het vlak van strijd
tegen ‘radicalisering’ doen. Dat is
evenwel een vrij overbodige bezigheid voor de Senaat, aldus Van dermeersch, want de deelstaten en de
federale overheid zijn daartoe best
wel zelf in staat. Uiteindelijk werd
deze commissie na een stemming

Senaat: compleet overbodig
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“Het gevolg van open grenzen
is dat de chaos en de burgeroorlogen rond Europa steeds meer
deel worden van onze stedelijke
realiteit”
Paul Scheffer,
prof. Europese studies in
De Standaard, 26.9.15
“Uit het feit dat de volkeren opnieuw respect eisen voor nationale grenzen kan men leren dat
het uiteenvallen van de EU reeds
begonnen is”
Mark Grammens in
’t Pallieterke, 1.10.15
toch verlengd. Merkwaardig detail daarbij: de N-VA stemde mee
met de Vlaams Belang-senatoren
Guy D’haeseleer en Anke Van dermeersch. Of was men gewoon onoplettend?

“GASTVRIJ, MAAR
NIET GEK”
Midden vorige maand pakte
‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’
uit met een campagne voor een
“gastvrije gemeente”. Indien het
de bedoeling was aan te tonen
dat Vlaanderen gastvrij is, zoals
‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’
beweert, was deze campagne uiteraard compleet overbodig. De Vlamingen staan immers wereldwijd
bekend als een gastvrij volk, wat
in elk opinieonderzoek telkens opnieuw wordt bevestigd. Dergelijke
onderzoeken tonen echter evenzeer
aan dat de Vlamingen passen wanneer het begrip ‘gastvrijheid’ een
synoniem wordt voor open grenzen. “Wie gastvrij wil zijn, heeft
een deur nodig. En alleen wie zijn
deur desgewenst kan sluiten, blijft
baas in eigen huis”, stelde Vlaams
Belang-voorzitter Tom Van Grie-

ken in een reactie. Vlaanderen is
dan wel gastvrij, maar niet gek,
aldus nog Van Grieken. Onder dit
motto lanceerde het Vlaams Belang dan ook een nieuwe website:
www.gastvrijmaarnietgek.be. Met
dit antwoord op de campagne van
‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’
wil onze partij de bevolking op
een correcte manier informeren
over feiten en cijfers die in het immigratie- en asieldebat maar al te
dikwijls worden verzwegen.

MOGEN
DIPLOMATEN MEER?
Zowat 80 procent van de verkeersboetes die diplomaten het
afgelopen jaar ontvingen, bleef
onbetaald. Dat blijkt uit cijfers
die Barbara Pas opvroeg bij minister van Buitenlandse Zaken,
Didier Reynders (MR). “Sommige
diplomaten verwarren het Westen
blijkbaar met de Far West. Dat 8 op
de 10 verkeersboetes zonder gevolg
blijft, is bovendien een klap in het
gezicht van de modale burger die
zijn boetes - op straffe van onteigening - wel betaalt,” aldus Pas.
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“Het aantal gedwongen uitwijzingen moet fors de hoogte in”
Freddy Roosemont,
Directeur-Generaal
Vreemdelingenzaken in
De Standaard, 30.9.15
“De uitleg van de federale regering dat wie minder dan 2.800
euro bruto verdient, nu 100 euro
netto per maand meer zou overhouden, is gewoon boerenbedrog. De druk op arbeid blijft de
hoogste van Europa”
Michel Maus,
Prof. fiscaal recht in
Gazet van Antwerpen, 12.10.15
“Hoor ik het nu goed? Dat Younnes zonder tegenspraak in De
Afspraak op Canvas terrorisme
mag verdedigen?”
Peter Vandermeersch,
hoofdredacteur
NRC Handelsblad, 12.10.15
“We staan aan het begin van een
vloedgolf.”
Thilo Sarrazin, voormalig bestuurslid van de Duitse nationale Bank en SPD-politicus over
de asielcrisis, in de Volkskrant,
17.10.15

Linkebeek is belangrijk
Wat leert ons Linkebeek? Dat het louter toepassen van de wet in de
ogen van sommige Vlaamsgezinden een heldendaad is, dat het door
brave Vlamingen als een onnodige provocatie wordt aanzien en door
de francofonen als een heuse oorlogsverklaring. Welkom in België.
De wet toepassen veroorzaakt in
dit land soms ophef. Naar de reden
van die plotse (ver)harde houding
van de minister hebben we het gissen. Dat de Vlaamsgezinde achterban van regeringspartij N-VA het
stilaan op de heupen kreeg van de
communautaire apathie van die
partij, lijkt alvast een aanvaardbare uitleg. Zoals kon worden
verwacht, schreeuwden de Franstaligen moord en brand over deze
‘aanslag op de democratie’.
In Vlaanderen ligt de bevolking
vandaag van andere dingen wakker dan van de aanstelling van een
burgemeester in een faciliteitengemeente. Nochtans is dit niet onbelangrijk. Want stel u voor dat er
in de toekomst een democratisch
verkozen islamitische meerderheid
in één van de Antwerpse districtsraden, bijv. Borgerhout, zou ontstaan. Stel dat die zou beslissen om
in Borgerhout de geldende wetten
te vervangen door de regels van de
sharia of ‘onschuldiger’, om in de
districtsraden voortaan het gebruik
van het Arabisch toe te laten. Ongehoord? Welnu, het is diezelfde
redenering die de Brusselsgezinde
meerderheid in Linkebeek en in
andere faciliteitenge-

meenten hanteert. De taalwetgeving zint hen niet, dus leggen ze
die naast zich neer, telkens weer.
Zo werden in de Vlaamse gemeenten Linkebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en een tijdlang
in Sint-Genesius-Rode Franstalige
oproepingsbrieven verstuurd bij
de gemeenteraadsverkiezingen van
2006, de federale verkiezingen in
2007, de Vlaamse en Europese in
2009 en opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. En zo
werd er herhaaldelijk in het Frans
gedebatteerd tijdens gemeenteraadszittingen. Dat is niet meer of
niet minder dan een aanfluiting
van de rechtsstaat. Zo onbenullig
is het dus niet.

FACILITEITEN,
STOMMITEITEN
De faciliteiten zijn een erfenis uit
de zestiger jaren van de vorige
eeuw, toen de taalgebieden in dit
land werden vastgelegd. Met het
definitief trekken van een taalgrens
moest er een einde komen aan de
‘taalstrijd’ in België. Echter, door
bij wijze van uitzondering op de
regel taalfaciliteiten in een aantal
taalgrensgemeenten toe te staan,
mislukte dat opzet. Telkens wanneer een inwoner er naar
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vraagt, moet de administratie in
die gemeenten overschakelen naar
een andere taal dan de streektaal.
In de ogen van de toenmalige
Vlaamse politici waren die taalfaciliteiten uitdovend, nl. de tijd nodig om zich aan te passen aan de
nieuwe toestand van eentaligheid.
De Nederlandstalige inwoners van
de Waalse faciliteitengemeenten
deden dat erg snel. De Franstaligen daarentegen beschouwden de
faciliteiten in Vlaamse gemeenten als een vorm van permanente
tweetaligheid die niet alleen voor
de inwoners, maar ook voor de
bestuurders gold. Ze werden misbruikt om de verfransing in de
hand te werken in plaats van de integratie in Vlaanderen te bevorderen. Onder andere in Voeren leek
dat aanvankelijk te lukken, maar
het wanbeleid van José Happart en
de slimme aanpak van de Vlaamsgezinde Voerenaars, zorgden daar
uiteindelijk voor een ommekeer.

NON AU CARCAN
Niet zo in de Vlaamse Rand rond
Brussel. De vastlegging van taalgebieden betekende daar dat het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad
beperkt werd tot negentien gemeenten. De francofonen voelden
dat aan als een keurslijf, een ‘carcan’. Om dat ongenoegen te compenseren, kenden de toenmalige
Vlaamse politici faciliteiten toe
aan zes Vlaamse gemeenten rond
Brussel: Wemmel,

Wezembeek-Oppem, Kraainem,
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos
en Linkebeek. De meeste gemeentebesturen kwamen er na verloop
van tijd in handen van rabiate
Franstaligen die alles in het werk
stelden om hun Vlaamse gemeente
grondig te verfransen en alsnog de
aanhechting bij Brussel af te dwingen. Vooral wat de zuidrand betreft
zijn de francofone partijen er op uit
om een geografische link tot stand
te brengen tussen Brussel en Wallonië. Naarmate het uiteenvallen
van België een realistisch scenario
werd, won die laatste geostrategische doelstelling aan belang.

DE WET IS NIET LA LOI
Het tot stand brengen van de
Brusselse Metropolitane Gemeenschap (zowat de oude provincie
Brabant) bij de jongste staatshervorming kwam tegemoet aan die
francofone verzuchting. Maar de
MR wil meer: de francofone liberalen mogen dan van de Vlaamse
regeringspartijen communautaire
vrede hebben afgedwongen, zelf
blijven ze onverminderd de Franstalige veroveringsstrategie volgen.
Wettelijkheid speelt daarbij geen
rol. De bijzondere wet en het gemeentedecreet stellen dat de burgemeester uitdrukkelijk belast is
met de uitvoering van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten. Een
kandidaat-burgemeester die systematisch weigert om ze toe te passen en die daarbij uitspraken van
de Raad van State en richtlijnen
van de toezichthoudende overheid
negeert, kàn gewoon niet benoemd
worden. Nog volgens het gemeentedecreet kan zo’n niet-benoemde
burgemeester slechts één maal in
dezelfde legislatuur door de gemeenteraad worden voorgedragen
(een bepaling die aan wijlen Joris
Van Hauthem mag worden toegeschreven). Binnen de dertig dagen
moet er iemand anders worden

Linkebeek: aanhoudende
francofone agitatie
voorgedragen. Dat is niet gebeurd
en Homans kon niet anders dan
drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen de wet eindelijk toe
te passen. Ze werd daartoe trouwens herhaaldelijk door Tom Van
Grieken en Chris Janssens aangemaand. Vraag is of de benoeming
tot burgemeester van een onvoorbereid gemeenteraadslid uit de
oppositie wel een goede beslissing
was en of het niet beter ware meteen een burgemeester van buiten
de raad aan te stellen. Francofone
politici zijn hoe dan ook niet vatbaar voor juridische argumenten
en uitspraken die hen ongelijk ge7

ven. De rechtsstaat kan die goede
Belgen gestolen worden. Zij voeren
geen juridische, maar een politieke
strijd. En net op dat vlak hebben
de Vlaamse regeringspartijen zich
door de MR laten neutraliseren.
Recidivist Thiéry zal mogelijk aansturen op nieuwe verkiezingen,
waarbij hij voor één keer wèl de
taalwetten zou naleven om nadien
benoemd te kunnen worden en
opnieuw zijn gangen te gaan. Het
is nog afwachten of hij zijn slag zal
thuishalen.
Luk Van Nieuwenhuysen

Help,

we worden
vervangen!
8

De langzame demografische vervanging van de autochtone Vlaming
en Europeaan door lieden uit de onderontwikkelde landen is al meerdere decennia aan de gang. Dat komt enerzijds - al te beknopt samengevat - door een gezinsonvriendelijk beleid en anderzijds de ongebreidelde immigratie.
Over het eerste element kunnen
we kort zijn: de kinderwens is bij
veel Europese koppels groter dan
het aantal kinderen dat in hun
schoot effectief geboren wordt.
De overheden nemen veel te weinig gezinsvriendelijke maatregelen
en leggen tegelijkertijd een zware
fiscale last op diezelfde gezinnen.
Met andere woorden: als men een
beetje comfortabel wil leven, moeten beide ouders veel tijd besteden
aan inkomensverwerving en dat is
niet bepaald bevorderlijk voor de
gezinsgrootte. Ondertussen neemt
de massa-immigratie naar Europa
het karakter aan van een heuse
volksverhuizing. Wij worden beetje bij beetje demografisch vervangen, onder meer door de politiek
van de EU-autocraten.

asielzoekers erkend en die krijgen
dan allemaal het recht op gezinshereniging. Men durft niet te becijferen hoeveel tienduizenden dus
nog zullen volgen…

TERUGSTUREN?
Het Vlaams Belang vraagt al jaren
meer gesloten centra, maar onder
deze regering zakte het aantal gedwongen repatriëringen tot een
historisch dieptepunt: tegenover
45.000 papieren uitwijzingsbevelen - waar eens goed mee gelachen
wordt - staan amper 2.586 gedwongen uitwijzingen. De beloofde verstrakking van het asiel- en
immigratiebeleid blijft beperkt tot
stoere verklaringen van De Wever
en Francken in de media.

CYNISME
Ondertussen zijn de eurocraten
cynisch genoeg om de immigratiecatastrofe die ze zelf mee hebben
georganiseerd, aan te wenden om
nog meer macht van de lidstaten
naar de EU over te hevelen. Met
het quotasysteem voor de spreiding
van illegale immigranten zullen de
lidstaten immers de laatste zeggenschap verliezen.
We verliezen dus onze soevereiniteit, maar ook heel veel geld.
Volgens de andere partijen zal de
kostprijs voor de huidige asielgolf
wellicht om en bij het half miljard
euro liggen. Als men werkelijk alle
vervolgkosten in rekening brengt,
komt men echter uit boven een
miljard euro. Uiteindelijk volgen
immers ook de uitgaven voor leeflonen, taallessen, gezondheidszorgen, duizenden sociale woningen,
kinderbijslag,
onthaaltrajecten,
bijkomende onderwijscapaciteit,
inburgeringstrajecten, enzovoort.

VLUCHTELINGENTSUNAMI
De nieuwste golf terzake wordt
veroorzaakt door een heuse vluchtelingentsunami. De EU weigert
pertinent om de buitengrenzen te
beveiligen en de illegale immigratie
tegen te gaan. Integendeel: landen
zoals Hongarije die dat wel deden,
werden de les gelezen. Landen zoals Italië en Griekenland die hun
grenzen lieten openstaan en dus
fungeren als transitlanden voor de
illegale immigratie naar de rest van
ons continent, werden met rust
gelaten. De schandelijke uitspraak
van ‘Mutti’ Merkel (“Wir schaffen das”, we spelen het wel klaar
om een miljoen asielzoekers op te
vangen) werd ondertussen tot in
de donkerste hoeken van Afrika
gehoord.
Wij delen mee in de klappen: wellicht telt dit koninkrijk van melk
en honing tegen het einde van dit
jaar zo’n 50.000 asielzoekers extra
(dus bovenop de reeds aanwezige).
En dat is niet alles: sedert kort
wordt de grote meerderheid van de

Rookgordijn van de N-VA
De federale regering bakt er absoluut niets van om de asielstroom
naar dit land te stoppen. Integendeel, zij legt, in tegenstelling
tot sommige andere landen, de
immigranten nauwelijks iets in
de weg. Toch doen de N-VAexcellenties er alles aan om de
publieke opinie het omgekeerde
wijs te maken. En dat leidt soms
tot hilarische toestanden. Neem
nu bijvoorbeeld staatssecretaris
Francken. Die kwam op 27 september vol trots vertellen dat het
aantal asielaanvragen in de week
van 14 september met niet minder dan 38% was gedaald. Versta
daaronder: ‘wij, de regering, hebben ervoor gezorgd dat het probleem onder controle is’. Dat was
en is het uiteraard niet, want nauwelijks enkele dagen later werd
bekend dat er in september niet
minder dan 5.512 asielaanvragen
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waren ingediend, een absoluut
record sinds 15 jaar!
Of die andere N-VA-excellentie
Jambon: die verklaarde met veel
tromgeroffel dat de regering
voortaan opnieuw grenscontroles
zou uitvoeren om de vluchtelingenstroom “onder controle te houden”. Maar wat bleek? Het ging
om welgeteld 8 agenten die op
weekdagen tijdens de kantooruren een grens van 200 kilometer
moesten bewaken. De mensenmokkelaars zullen echt onder de
indruk zijn van zoveel machtsvertoon! Kortom: de N-VA trekt zoveel mogelijk een rookgordijn op
om de werkelijke toestanden te
verhullen en de publieke opinie
om de tuin te leiden.
Peter Lemmens

ONZE PENSIOENEN!
De onverantwoordelijken die ons
regeren, zeggen steevast: “De migranten zullen onze pensioenen betalen”. Ook inzake de huidige asielstroom is dat zo: “Onze economie
kan die mensen goed gebruiken”, “Er
zitten dokters en ingenieurs tussen!”
en “We moeten de vergrijzing toch
opvangen?”.
Voor de vergrijzing verwijs ik naar
het gezinsonvriendelijk beleid, vermeld in het begin van dit artikel.
Dat er voorts tussen de asielzoekers een klein percentage gediplomeerde mensen zit, zal wel waar
zijn… maar zijn die mensen nu net
niet degene die men in de ontwikkelingslanden nodig heeft? Maar
vooral: de overgrote meerderheid
van de migranten is niet gekwalificeerd voor onze arbeidsmarkt. Van
de asielzoekers die de voorbije jaren dit land binnenkwamen, heeft
slechts de helft een job. Waaronder
trouwens heel wat gesubsidieerde
banen, bijvoorbeeld in de zogeheten ‘sociale economie’ waarvan u
de gigantische kost rechtstreeks (via
dienstencheques) én onrechtstreeks
(via uw belastinggeld) bekostigt.
Meer algemeen zijn slechts 4 op 10
niet-Europese allochtonen in dit

Hoeveel zullen er nog volgen?
land actief op de arbeidsmarkt. U
betaalt voor de 60 procent die niet
wil, kan of (van hun muzelman)
mag werken. Waarom een land
met minstens 600.000 werklozen
behoefte zou hebben aan nieuwe
arbeidskrachten blijft ondertussen
een open vraag.

ELECTORAAT
Maar er zijn natuurlijk lieden die
alle voordeel hebben bij de massale immigratie: de linkse en extreem-linkse partijen die een nieuw

electoraat opbouwen; de politiek
gekleurde vakbonden en mutualiteiten die er een groot cliënteel
uithalen; de almaar groeiende immigratie-industrie met duizenden
‘begeleiders’ en ‘welzijnswerkers’;
de bedrijfswereld die graag beschikt
over een overaanbod op de arbeidsmarkt om de lonen laag te houden.
Letterlijk en figuurlijk een monsterverbond.
Filip De Man

“Grenzen aan tolerantie en vrijgevigheid”
Ter gelegenheid van het debat
over de jaarlijkse septemberverklaring van de Vlaamse ministerpresident maakte Vlaams Belangfractievoorzitter Chris Janssens de
Vlaamse regering duidelijk dat de
Vlamingen “niet gediend zijn met
een beleid dat honderden miljoenen
voorziet voor asielzoekers terwijl
eigen zorgbehoevenden in de kou
blijven staan”. “Terwijl aan de Vlamingen gevraagd wordt te besparen
en belastingverhogingen te slikken,
worden honderden miljoenen euro’s
besteed aan de opvang van overwegend economische vluchtelingen.
Dat geld hebben we in Vlaanderen

hard nodig voor armoedebestrijding, voor het betaalbaar maken
van rusthuizen, voor menswaardige
pensioenen, voor lagere belastingen,
voor onze economie, kortom voor
het welzijn van alle Vlamingen”,
zei Chris Janssens.

KEUZE
“Het is dus hoog tijd om te kiezen”,
zei onze fractievoorzitter, “Kiezen
we ervoor te zwichten voor morele
chantage of ijveren we voor het behoud van onze vrijheid en identiteit? Kiezen we voor kortetermijn10

politiek of denken we ook aan de
volgende generaties? Kiezen we voor
het onvervulbare verlangen om het
OCMW van heel de wereld te zijn
of zorgen we voor de Vlamingen in
nood? Kiezen we voor de dictaten
van niet-verkozen Eurocraten of
luisteren we naar de stem van het
volk? Onze keuze is duidelijk. Ons
gezond verstand zegt: we moeten
grenzen stellen: letterlijk aan wie
ons land binnenkomt en figuurlijk
aan onze tolerantie en vrijgevigheid.”
Wim Van Osselaer

Zwitsers willen Zwitser blijven
De Zwitsers willen blijven wat
ze zijn. Dat maakten ze vorige
maand nog een keer heel duidelijk.
De uitslag van de parlementsverkiezingen die op 19 oktober
in Zwitserland plaatsvonden,
liet aan duidelijkheid niets te
wensen over. De grote overwinnaar was andermaal de
rechts-nationale Zwitserse
Volkspartij (SVP) die afklokte
op 29,4 procent (+ 2,8). Daarmee
brak de partij niet alleen haar eigen electoraal record, maar wist ze
ook haar positie als grootste partij
van het land verder uit te bouwen.
Tegenover de socialisten (18,8 procent), die op de tweede plaats belandden, bedraagt de afstand ondertussen al meer dan 10 procent.
Bovendien vestigde de SVP nog
een ander record: sinds de invoering van het algemeen stemrecht
in 1919 wist in de Alpenrepubliek
nog nooit een partij zoveel kiezers
achter zich te scharen.

frastructuur, onderwijs en sociale
zekerheid is de impact merkbaar.

DUIDELIJK SIGNAAL
Als enige partij stelt de SVP klaar en
duidelijk dat het land een jaarlijkse
instroom van zowat 80.000 zielen
niet langer aankan. De partij becijferde dat – bij ongewijzigd beleid
– Zwitserland reeds over vijftien à
twintig jaar dicht gebetonneerd en
overbevolkt zal zijn. Een scenario
waarvoor de Zwitsers bedanken,
zoals al bleek toen zij zich op 9 februari vorig jaar in een referendum
uitspraken tegen massa-immigratie.

IMMIGRATIE CENTRAAL
THEMA
Naar een verklaring voor de historische score van de SVP hoeft niet
ver te worden gezocht. De partij snijdt immers die thema’s aan
waarover de anderen liever zwijgen, maar waarvan de doorsnee
kiezer wel degelijk wakker ligt. Dat
geldt in het bijzonder voor het thema dat de recente verkiezingsstrijd
beheerste, met name de asiel- en
immigratiekwestie. Voor een goed
begrip herinneren we eraan dat ook
in Zwitserland de immigratie de
jongste jaren almaar grotere proporties heeft aangenomen. De gevolgen van de massieve inwijking
laten zich gevoelen op zowat alle
terreinen van het maatschappelijk
leven. Zowel inzake arbeidsmarkt,
mobiliteit, huisvesting, als op het
vlak van ruimtelijke ordening, in11

Het spreekt voor zich dat de ongeziene immigratiegolf die ondertussen op Europa komt aangerold,
de ongerustheid over de toekomst alleen maar heeft doen
toenemen. Het is een feit dat
de gevolgen van deze volksverhuizing tot op heden grotendeels aan Zwitserland voorbij
zijn gegaan, zoals sommige
‘verbaasde waarnemers’ opmerkten. Feit is evenzeer dat
de Zwitsers met hun stemgedrag duidelijk hebben gemaakt
dat zij willen dat dit ook zo blijft.
Net zoals zij dat begin vorig jaar
ter gelegenheid van het referendum
deden, hebben de Zwitsers de voorbije parlementsverkiezingen aangegrepen om op een uiterst democratische, maar tegelijk besliste manier
duidelijk te maken dat zij baas in
eigen land willen blijven.

Dirk De Smedt

Ortwin Depoortere:

“Vlaamse strijd meer dan ooit ook
sociale strijd”
Op 28 september legde Gentenaar Ortwin Depoortere (45 jaar) zijn
eed af in het Vlaams Parlement in opvolging van Barbara Bonte. Een
uitstekende gelegenheid om eens te peilen naar zijn beweegredenen en
toekomstplannen.
Bent u er klaar voor?
Het politieke wereldje is
mij natuurlijk niet helemaal vreemd, integendeel.
Ik zetelde in het verleden
reeds in de Gentse gemeenteraad (nvdr: van
2000 tot 2012) en een
drietal jaar in het federale
parlement. Ook in mijn
beroepsleven ben ik altijd
werkzaam gebleven bij het
Vlaams Belang als nationaal secretaris en sinds
kort zet ik samen met
onze dynamische partijvoorzitter Tom Van Grieken en het partijbestuur
de politieke lijnen uit.
Het parlementswerk op
Vlaams niveau is echter
wel een nieuwe uitdaging.
Een uitdaging die ik overigens vol enthousiasme wil
aangaan.

gumenten zoals “de asielzoeker zal
later onze pensioenen betalen”. Dit
is toch klinkklare nonsens? Vooral
als je weet dat slechts één op de
vier van de erkende asielzoekers werkt! Intussen
loopt de asielfactuur wel
op tot 883 miljoen euro
per jaar... En dit in tijden
van taksen, belastingen en
lange wachtlijsten voor
ouderenzorg, gehandicapten en sociale woningen.
Sommigen stellen te
kwader trouw dat het
Vlaams Belang-discours
een asociaal discours zou
zijn…

Dat is inderdaad één van
de hardnekkige vooroordelen die blijven sluimeren en die ik uiteraard
bestrijd. Om maar één
voorbeeld te geven: het
Vlaams Belang is steeds
Ortwin Depoortere: “Politiek moet ten dienste
voorstander geweest van
staan van de mensen en niet omgekeerd”
de wet-Major en zal dat
ook blijven, maar de sp.a
wil dus ook zeggen dat de Wet- maakte ons wel zwart bij de Gentse
straat moet luisteren naar de Volks- dokwerkers tijdens de verkiezingsWelke klemtonen wilt u leggen straat. Ik ben dus heel vereerd dat campagne. Ik besef dus maar al te
in uw politiek werk?
ik in Brussel het buikgevoel van de goed dat dit soort leugens kwis‘gewone Vlaming’ mag vertolken.
tig de wereld wordt rondgestuurd
Reeds van kind af aan hebben
door onze linkse tegenstanders.
mijn ouders mij ingeprent dat U hebt het dan ongetwijfeld ook Dezelfde partijen trouwens die er
de Vlaamse strijd ook een sociale over de asielcrisis?
geen graten in zien om tienduistrijd moet zijn. Toen mijn vader
zenden asielzoekers binnen te lazaliger voor de toenmalige Volks- Wel ja, als het overgrote deel van de ten en van ons land het OCMW
unie in de OCMW-raad zat, keek bevolking (volgens een peiling van van de wereld te maken, terwijl er
ik enorm op naar zijn sociale be- IVOX i.o.v. Het Laatste Nieuws nog zoveel armoede is bij de eigen
wogenheid en zijn aangeboren in- en VTM) vindt dat we al genoeg mensen.
gesteldheid om mensen te helpen. asielzoekers opvangen, dan moet
Ik wil op dezelfde lijn verder gaan. de politieke klasse daar rekening Duidelijke taal. Veel succes!
Politiek moet ten dienste staan van mee houden. Wat we nu echter
de mensen en niet omgekeerd. Dat zien en horen zijn flauwe tegenar- Opgetekend door Bob De Brabandere
12
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Campagne: groot succes!
Met haar campagne ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’ vertolkte
het Vlaams Belang datgene wat een groeiend publiek stilletjes
denkt. De grootschalige campagne, met advertenties in de
geschreven pers en op sociale media, tientallen marktacties en een pamflet in elke postbus van Vlaanderen liet er geen twijfel over bestaan: het Vlaams
Belang staat er nog.
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ook aan een opmars in de
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Dat we er weer staan, blijkt
ook duidelijk uit de respons
op de campagne. Honderden mensen contacteerden
13

ons via sociale media, via sms of op
andere manieren. Velen onder hen
werden lid. Ook op sociale mediakanalen zoals facebook boeken we
forse winst. Duizenden mensen
bekeken, deelden of reageerden
op onze campagnebeelden. Velen
onder hen abonneerden zich ook
meteen op onze pagina.

MILITANTEN
Dit alles hebben we vooral te danken aan de inzet van onze militanten. Er werden meer dan 60.000
pamfletten verspreid in meer dan
100 gemeenten in Vlaanderen.
Diverse acties en manifestaties genereerden bovendien lokale persaandacht, waardoor onze boodschap tot in vele huiskamers te
horen en te zien was.
Hoewel onze partij nog een lange
weg te gaan heeft, kunnen we allemaal samen vaststellen dat we
het juiste pad zijn ingeslagen. De
Vlaming kan dan ook nog steeds
rekenen op het Vlaams Belang:
de enige partij die zowel voor als
na de verkiezingen dezelfde boodschap verkondigt.
Bob De Brabandere

Regeerverklaring Michel I
Op 13 oktober gaf de Kamer het startschot voor een nieuw parlementair jaar. Naar aanleiding daarvan legt de regering traditioneel een verklaring af over het beleid dat ze het komende jaar wil voeren. Vlaams
Belang-fractieleider Barbara Pas stelde daarbij vast dat deze regering
niet al te veel ambities heeft. En vooral dat zij weinig te zeggen heeft
over de écht belangrijke problemen die zich stellen.

Barbara Pas: “De kloof tussen de man in de
straat en de Wetstraat kan niet groter zijn”
Een groot deel van de regeerverklaring van Michel hield een zelfbewieroking in over de maatregelen
die zijn regering al op sociaaleconomisch vlak had genomen en nog
van zin is te nemen.

GOED-NIEUWS-SHOW
Maar Barbara Pas was niet echt
onder de indruk van deze goednieuws-show: “Zeker, er zijn goede
maatregelen bij. Stappen in de goede
richting om de loonkost te verlagen.
Maar om dat nu ‘historisch’ te noemen? Dat is toch wat overdreven.
Het fiscaal systeem vereenvoudigen
of moderniseren, dat zou historisch

zijn, maar niet de beperkte maatregelen die u treft. Dit is puzzelwerk
met als voornaamste doelstelling dat
iedereen een beetje kan scoren bij de
eigen achterban.” Ook de maatregelen waarmee zogezegd de koopkracht van de bevolking wordt
versterkt, zijn volgens Pas weinig
geloofwaardig: “Wie bruto minder
dan 2.800 euro per maand verdient,
zal 100 euro netto meer overhouden
tegen 2019, maar enkel wie geen
elektriciteit verbruikt, niet met de
auto rijdt, niet rookt, niet drinkt of
aandelen heeft, zal aan koopkracht
winnen. Men zegt dat je 100 euro
meer krijgt om te gaan winkelen
zonder erbij te vertellen dat je aan
14

de kassa een veelvoud van de vroegere
prijs zal moeten betalen.”

VERZWEGEN PROBLEMEN
Even opvallend voor het Vlaams
Belang is waar premier Michel het
nauwelijks over had in zijn regeerverklaring. Terwijl dit land wordt
overspoeld door een nooit eerder
geziene asielinvasie die onze samenleving dreigt te ontwrichten,
werd dit door de premier in twee
nietszeggende zinnen afgehandeld.
Pas: “De kloof tussen de man in de
straat en de Wetstraat kan niet groter
zijn. Uit alle opinieonderzoeken en
enquêtes blijkt dat voor de bevolking
immigratie de grootste uitdaging is
waarmee we momenteel geconfronteerd worden. Deze problematiek
had de essentie van uw regeringsverklaring moeten zijn.” Zij pleitte dan
ook voor echte grenscontroles, een
effectief uitwijzingsbeleid, een kordater optreden tegen illegale immigratie en mensensmokkel en een
gespierder optreden op het vlak
van de Europese Unie.

COMMUNAUTAIR
DRAAGVLAK
Verder hekelde Pas ook de communautaire
geheelonthouding
van de regering-Michel. Want
communautair stilstaan is uiteraard achteruitgaan. Het laat onder
meer toe dat elk jaar opnieuw een
transfer van om en bij de 8 miljard
euro van Vlaanderen naar Wallonië
wordt overgeheveld. Om al deze
redenen, zo besloot Pas, zal “deze
regering niet de federale ploeg van de
grote veranderingen zijn waarvoor
ze zo graag wil doorgaan, maar enkel de regering die de kop in het zand
steekt voor de fundamentele problemen waar onze samenleving mee te
kampen heeft.”
Peter Lemmens

Vlaamse Gemeenschapscommissie
niet voor Vlamingen
Interculturalisering. Dat blijkt het nieuwe toverwoord van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel, zo
blijkt uit de recentste beleidsverklaring. Daarmee bevestigt het College
dat het niet opkomt voor de Brusselse Vlamingen, maar voor de zogenaamde ‘kansengroepen’.
Zo stelde VB-fractievoorzitter
Dominiek Lootens vast dat er in
de beleidsverklaring bitter weinig
aandacht wordt geschonken aan de
Vlaams-Brusselse senioren. In de
woonzorgsector bijvoorbeeld moet
volgens collegevoorzitter Vanhengel (Open VLD) de eerste focus liggen op een ‘diversiteitsbeleid’. Het
Vlaams Belang daarentegen vindt
dat de prioriteit moet gaan naar de
Brusselse Vlamingen, en de senioren in het bijzonder. Senioren die
geen boodschap hebben aan een
‘interculturalisering van het beleid’,
maar die wel geconfronteerd worden met het feit dat ze nauwelijks
nog een Nederlandstalige huisarts
vinden, in heel wat ziekenhuizen
niet meer in hun eigen taal kunnen
geholpen worden en met een veel
te lakse Vlaams-Brusselse overheid
die dat allemaal maar laat gebeuren.

sel nood is aan een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige
kinderen. Dominiek Lootens: “Een
capaciteitsuitbreiding is niet de oplossing, moest ook Collegevoorzitter Vanhengel begin september nog
toegeven. Maar wat is het enige dat
we daarover kunnen lezen in de beleidsverklaring? Juist…er is nood aan
capaciteitsuitbreiding. Men weet dus
dat dat niét de oplossing is, maar toch
gaat men tegen beter weten in op datzelfde pad verder.”

WAAKHOND
Het Vlaams Belang riep het VGCCollege dan ook op om in de allereerste plaats opnieuw een waakhond te zijn, die blaft en zelfs bijt
wanneer de één of andere overheidsdienst in Brussel de Nederlandstaligen weer eens behandelt
als derderangsburgers. Kortom: het
wordt meer dan tijd dat de VGC
eindelijk eens zou doen waar ze in
de eerste plaats haar bestaansreden
aan dankt: het opkomen voor de
rechten van de Nederlandstaligen
in Brussel!
Stijn Hiers

ONKUNDE OF
SLECHTE WIL?
Ook de onkunde van het College
inzake onderwijsbeleid werd in de
beleidsverklaring pijnlijk duidelijk.
Ook dit schooljaar werden de Brusselse Vlamingen geconfronteerd
met een enorm plaatsgebrek voor
hun kinderen in de Vlaams-Brusselse scholen, omdat die overspoeld
worden door anderstaligen die vaak
het Nederlands niet of nauwelijks
machtig zijn. Jaar na jaar wijst
het Vlaams Belang er op dat een
capaciteitsuitbreiding alléén niet
het zaligmakende antwoord op de
problemen is, maar dat er in het
Nederlandstalig onderwijs in Brus-

Het wordt meer dan tijd dat de VGC eindelijk eens
doet waarvoor ze werd opgericht: het opkomen voor
de rechten van de Nederlandstaligen!
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“

e zitte
kantel
Een jaar geleden kozen 93 procent van de leden
voor Tom Van Grieken als hun nieuwe kapitein.
Zit het Vlaams Belang-schip na een jaar weer op
de juiste koers? Volgens Van Grieken gaat het alvast de goede richting uit: “We staan er weer”,
klinkt het vol zelfvertrouwen.
In de peilingen gaat het Vlaams Belang er weer
op vooruit. Is dat het ‘Van Grieken-effect’?
Die peilingen zijn een hart onder de riem, dat ontkennen, zou een leugen zijn. Naast ons werk in de
verschillende parlementen, ben ik ervan overtuigd
dat zij het resultaat zijn van de niet aflatende inzet
van onze militanten. Zij geven weer wat wij aan den
lijve ondervinden. Onze telefoon op het nationaal
secretariaat staat roodgloeiend, de ledencijfers gaan
weer omhoog, onze sociale netwerkaccounts pieken
en op de markten worden we weer aangeklampt als
in de hoogdagen. We staan er weer!
Critici stellen dat de opwaartse trend enkel te maken heeft met de nijpende asielcrisis.
Ik stel alleen maar vast dat steeds meer mensen inzien dat de actualiteit ons gelijk geeft. Al onze voorspellingen zijn - helaas - uitgekomen. De massa-immigratie is uitgemond in een massa-drama. Dit jaar
alleen al verwacht men 50.000 asielaanvragers. Dat
is een naoorlogs record. Immigratiedeskundigen als
Paul Scheffer verwachten dat dit cijfer zal verviervoudigen als gevolg van het recht op gezinshereniging.
200.000 dus. Dat betekent het bevolkingsaantal van
een stad als Gent erbij. En dat in de dichtstbevolkte
regio van de wereld. Dit onthaalbeleid is de zelfmoord van Europa.
Foto: Europees Parlement
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en op een
lmoment”
Sommigen zien dat anders. Zij gaan de vergrijzing
opvangen, klinkt het.

Is iemand die vlucht voor ellende dan niet welkom?

De economische denktank Itinera van Ivan Van De
Cloot berekende dat als dat je doel is er een instroom
van 3 miljoen mensen
nodig zou zijn in de komende 10 jaar, 3 miljoen! Bovendien los je op
die manier de vergrijzing
niet écht op. Ook de gemigreerde werkkrachten
gaan ooit op pensioen. Je
duwt de vergrijzingsgolf
hoogstens een aantal jaren voor je uit.

Als je eerst acht veilige landen passeert, dan geloof
ik niet dat je op de vlucht bent. Waarom willen die
vluchtelingen niet in Hongarije of
Slovakije blijven? Omdat de sociale zekerheid er veel minder gul is.
Wie bij ons erkend is als vluchteling, heeft recht op een leefloon,
sociale huisvesting, onderwijs en
gratis gezondheidszorg. Dat is de
reden van hun verre trektocht.

“

Maar op korte termijn
is het het misschien wel
een oplossing?

Als we onze
welvaart willen
behouden,
moeten we nu een
vuist maken.

Toch horen we dat veel van die
immigranten hoogopgeleid te
zijn.

Als ik de kranten lees, komen hier
alleen chirurgen, ingenieurs en
CEO’s binnen. Dat is natuurlijk onzin. Ten eerste is
dat erg moeilijk te controleren en ten tweede kun je je
de vraag stellen of wij - als het al waar zou zijn - werkelijk behoefte hebben aan iemand die het Afghaanse
rechtssysteem door en door kent. Ik dacht het niet.

Neen, want de mensen die hier aankomen zijn geen
arbeidsmigranten maar ‘welvaartsplukkers’. Een recente studie van de KUL bevestigt dit. Deze studie
ging na wat de werkzaamheidsgraad is van de asielzoekers die tijdens de asielcrisis in 2000 in ons land
aankwamen. En wat bleek? Na 10 jaar werkt amper
1 op 4. De rest is afhankelijk van een uitkering. Wij
importeren met andere woorden armoede, terwijl 1
op 7 Vlamingen nu al tegen de armoedegrens aanschurkt. Niemand minder dan moraalfilosoof Etienne Vermeersch zei onlangs in een interview dat 95
procent van de vluchtelingen een belasting zal vormen voor ons sociaal systeem. En dat is niet bepaald
een rechtse jongen.

Mogen mensen dan geen betere toekomst zoeken?
Toch wel. En dat is ook begrijpelijk. Maar wij moeten
aan onze eigen mensen denken. De asielcrisis kost de
Vlaamse belastingbetaler ongelooflijk veel geld: voor
de opvang alleen al 1.249 euro per asielzoeker per
maand, terwijl het gemiddeld pensioen 1.212 euro
bedraagt. Dat is toch niet te rechtvaardigen. Onze sociale zekerheid kan dat trouwens niet dragen. Ik ben
ervan overtuigd dat we op een kantelmoment zitten.
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gevend initiatief dat dit in de praktijk wil brengen.
Wat het kindergeld betreft, gaan we de proef nogmaals op de som nemen. In het Vlaams Parlement
hebben we een voorstel ingediend dat het kindergeld
voor nieuwkomers pas in voege laat treden wanneer
zij hier enkele jaren hebben gewerkt. Ik voorspel u:
de stemknopjes van de N-VA gaan allemaal op rood
staan.

Ook onze levenswijze komt onder grote druk te staan
door de import van culturen die niet compatibel zijn
met de onze. En daar komt vanuit de politieke klasse
geen daadkrachtige reactie op.
Is er met Francken aan het asielroer dan geen verbetering?
Was het maar waar (fors). De instroom vergroot en
de uitstroom verkleint. Er kwamen het laatste jaar
meer vreemdelingen het land binnen dan er kinderen
werden geboren. Het aantal asielaanvragen steeg met
80 procent en daar bovenop krijgen we van Europa
nog eens 5.000 asielzoekers extra door de strot geduwd. En wat doet Francken? Hij doet de middelen
voor uitwijzingen met een kwart dalen en hij verdubbelt de opvangcapaciteit. Datgene wat hij gisteren
bestreed, voert hij vandaag in overtreffende trap uit.
Wat zijn uw oplossingen
dan?

Er zijn dus twee N-VA’s?
Ja, die van het woord en die van de daad. De Wever verkoopt in de media rechtse praat om zijn links
beleid in te dekken. Hij is de machtigste man van
het land, maar hij kan zijn invloed blijkbaar niet uitoefenen op zijn eigen ministers. Want die doen net
het omgekeerde van wat hij in de nieuwsstudio’s verkondigt. Terwijl De Wever pleit voor een push-backbeleid, speelt zijn defensieminister Vandeput voor
veerdienst door boten van
mensensmokkelaars
naar
Griekenland te slepen. Tussen woord en daad gaapt een
kloof die breder is dan de
Middellandse Zee.

“

Onze telefoon
staat roodgloeiend, de
ledencijfers gaan
weer omhoog en
onze sociale mediaaccounts pieken

Als de buitengrenzen niet
worden gesloten, moet je
het opengrenzengebied van
Schengen afschaffen. Open
grenzen zorgen trouwens
voor dode mensen. In Australië voert men sinds enkele
jaren een streng grenzenbeleid. En wat zien we? Nul
doden. Gelukzoekers weten
daar perfect dat de oversteek geen zin heeft. In de
buurlanden van de conflictgebieden moeten we veilige
havens oprichten. In eigen
land kunnen we ook nog wat
doen: verdriedubbel de capaciteit van de gesloten terugkeercentra, want nu glipt meer dan 90 procent van
de afgewezen asielzoekers in de illegaliteit. Zet je daar
niet op in, dan blijf je dweilen met de kraan open.

Laat het ons over de economie hebben. De Vlamingen
krijgen een taxshift voorgeschoteld. Tevreden met het
eindresultaat?

Dit is geen taxshift, maar een
taxlift. De lasten op arbeid
dalen amper een procentpuntje, terwijl de taksen op
basisbehoeften als brandstof
en elektriciteit de hoogte in
worden gejaagd. Volgens de
OESO staan we in 2015 nog
steeds op nummer 1 inzake belastingdruk en op de
lijst van de Wereldbank, dat het ondernemingsklimaat opmeet, dalen we van de 40ste plaats in 2014
naar de 42ste plaats in 2015. Intussen stijgt de staatsschuld tot een duizelingwekkende 111 procent. Dat
zijn bijna Griekse cijfers.

Er gaan steeds meer stemmen op die stellen dat
een uitgebouwde sociale zekerheid niet combineerbaar is met open grenzen...

Jan Jambon (N-VA) zei onlangs dat in 2019 het
communautaire opnieuw op de politieke agenda
komt. Dat is toch goed nieuws?

Dat zeggen wij al 30 jaar! In de internationale etalage
staan wij bekend als het land van melk en honing.
De combinatie van open grenzen en een open sociale
zekerheid draait uit op een failliet: 77 procent van
de bijstandsdossiers in Antwerpen hebben betrekking
op erkende vluchtelingen en gezinsherenigingen.

Wie gelooft dat nog? Al hun Vlaamse beloften hebben
ze in de vuilbak gekieperd. Het Vlaamse ontwaken
van 25 mei 2014 werd politiek niet vertaald. Nooit
eerder kon de Belgische monarchie op zo weinig tegenwind rekenen als vandaag. Jambon, die gisteren
de Vlaamse staatswording propageerde, staat vandaag
op de barricades voor de Belgische federatie.

De voorzitter van de grootste partij van het land (Bart
Dewever, red.) pleit voor een apart sociaal statuut voor
nieuwkomers, maar zijn partij stemt tegen elk wet18

Wat de sp.a betreft kan ik dat begrijpen (lacht). Nee, ik
hou niet van politici die jammeren dat hun job mentaal, emotioneel en familiaal te zwaar is. Stop dan met
politiek. Alleenstaande moeders die de derde week van
de maand financieel amper halen en moeten zwoegen
om hun kinderen de nodige zorg te geven, die hebben
het pas zwaar.

La fonction fait l’homme.
Blijkbaar. Begin dit jaar stak zijn minister-president
(Bourgeois, red.) tijdens zijn bezoek aan Davos nog de
loftrompet over het federale België in ruil voor schouderklopjes van koning Philippe. En met Koningsdag
bestond de N-VA-Kamervoorzitter (Siegfried Bracke,
red.) het zonder de minste reserve de Belgische monarchie op te hemelen. Voor de eerste keer in 45 jaar
hebben we een regering die een punt zet achter het
Vlaamse autonomieproces. En dat met een Vlaamsnationale partij aan de knoppen. Welke garantie hebben de Vlamingen dat de N-VA dat spelletje in 2019
niet gewoon overdoet? You can fool all the people some
of the time, but you cannot fool all the people all the time.

Wat mogen we u toewensen het volgende jaar?
Dat ons land niet onder de voet wordt gelopen. Ik
hoop oprecht dat we over 10 jaar niet tegen de nieuwe
generatie moeten zeggen dat we niet genoeg ons best
hebben gedaan. Als we onze cultuur, onze tradities en
onze welvaartstaat willen behouden, moeten we nu
een vuist maken.

Voormalig sp.a-voorzitster Caroline Gennez noemde het partijvoorzitterschap een hondenstiel die ze
haar ergste vijand niet zou toewensen. Deelt u haar
mening na een jaar aan het roer te staan van het
Vlaams Belang?

Bedankt. En veel succes.
Opgetekend door Klaas Slootmans

Gerolf Annemans en Tom Van Grieken bij
de voorzitterswissel in oktober 2014
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Belgische voetvegen
De Turkse president Erdogan was in oktober op staatsbezoek, na een
uitnodiging van de Belgische koning. Dat het een bezoek zou worden
waarbij toch wel wat wenkbrauwen werden gefronst, lag voor de hand.
Alleen al de wijze waarop de Turken zich hier eigengereid en dominant
kwamen manifesteren, tartte alle verbeelding.
komt hij tegen zijn landgenoten die
in ons land wonen - en die hier alle
rechten en voorrechten genieten -,
zeggen dat zij vooral de band met
hun echte vaderland moeten strak
houden. Hij lijkt wel een kalief van
het oude Ottomaanse Rijk.

DOORZICHTIG
Tijdens het bezoek opende Erdogan de Europalia-openingstentoonstelling ‘Anatolia’ in het
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, met prachtige archeologische
vondsten en religieuze kunst. De
eerste gesprekken om Turkije centraal te stellen op Europalia dateren
reeds van 1995, maar vanuit ons

VAN INCIDENT NAAR
INCIDENT
Het staatsbezoek bulkte van de incidenten en de ongemakkelijkheFoto: Quinn Dombrowski - Flickr

Recep Tayyip Erdogan heeft Turkije in zeer korte tijd van een seculiere staat door een geleidelijke
islamisering op de weg van een
islamitische staat gezet. Waar Turkije en zijn leiders sinds Atatürk de
fundamentalistische islam lang onderdrukt hebben, maakt Erdogan
er al lang geen geheim meer van
dat het geloof zich niet meer moet
beperken tot het privéleven, maar
een invloed dient te hebben op
alle aspecten van de maatschappij.
Daarom neemt hij het niet nauw
met de persvrijheid en de burgerrechten, kijkt hij de lastige Koerden
in het beste geval liever met de nek
aan, vernauwt hij stelselmatig de
scheiding tussen kerk en staat en

land werd steeds gepleit voor aandacht voor de cultuur van Koerden
en andere minderheden, zoals de
Armeniërs. En daar had Turkije het
altijd moeilijk mee. Nu, na twintig
jaar, is er een tentoonstelling, maar
dan een die een wel erg rooskleurige kijk op de geschiedenis geeft…
Want waarom wordt Turkije hier
klaarblijkelijk bewust beperkt tot
Anatolië? Is het omdat men dan
niet over de in het uiterste oosten
wonende Koerden moet spreken?
En waarom stopt de expo in 1922?
Kwam Mustafa Kemal Atatürk niet
in 1923 aan het bewind, de politicus die van Turkije een seculiere
staat maakte? Al te doorzichtig, als
je ’t ons vraagt.
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Als klap op de vuurpijl mochten
er door de pers geen vragen worden gesteld en als die dat toch deden (een RTBF-journaliste over
de gevangenschap van een Turkse
journalist bijvoorbeeld), dan werd
er gewoon niet geantwoord en
werden de journalisten afgedreigd
door een kabinetsmedewerker van
de premier om een en ander toch
maar best niet uit te zenden om
‘gevolgen’ te vermijden. Via de
Vlaamse Vereniging van Journalisten kwamen we ook nog te weten
dat een journalist van de regeringskritische Turkse krant Zaman geen
accreditatie had gekregen om het
staatsbezoek te verslaan, maar dat
dat uiteindelijk toch was gelukt nadat hij op de lijst van de Belgische
journalisten werd gezet…

Foto: ABH-ACE - Flickr

den. Het meest in het
oog springend waren
wellicht de zelfs fysieke
aanvaringen
tussen de Belgische
en de Turkse veiligheidsdiensten. Deze
laatsten vertrouwden
hun Belgische collega’s duidelijk niet en
wilden het werk zelf
doen. Verder liet de
kalief - als gast nota
bene - ongegeneerd
de premier wachten
voor een ontmoeting
en kwam hij ostentatief en zonder verontschuldiging een uur
te laat voor de lunch
op het paleis. Mevrouw Ergodan wilde
zich niet alleen laten bijstaan door
een vrouwelijke veiligheidsagente,
ze wilde ook ongestoord even gaan
winkelen op de Louizalaan, waarbij
haar entourage de straat blokkeerde
en dus trams werden opgehouden,
voetgangers een omweg moesten
maken en… de andere klanten uit
de winkels werden gezet.

Philippe en Erdogan:
democraten onder elkaar

VLUCHTELINGENCRISIS
Tijdens zijn verblijf in ons land
besprak Erdogan ook de vluchtelingencrisis met de drie Europese
voorzitters van respectievelijk de
Raad, het parlement en de Commissie. Tegen bakken Europees
geld is hij bereid meer vluchtelingenkampen te organiseren om zo
tegemoet te komen aan de vraag
van Europa om meer vluchtelingen
aan de buitengrenzen op te vangen.
Op die manier weet hij dat Europa
steeds meer afhankelijk van hem
wordt en hij een steeds grotere vinger in de Europese pap heeft. Tenslotte heeft hij maar één doel en dat
is de toetreding van Turkije tot de
EU.

GROOTLINT
Alsof het echt niet meer op kon
kreeg Erdogan van de kasteelheer
van Laken nog probleemloos het
Grootlint in de Leopoldsorde. Naar
verluidt hoort zo’n onderscheiding
automatisch bij een staatsbezoek.
Niet iedereen was daar mee opgezet. Kamerlid Barbara Pas diende
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alvast een parlementaire vraag in
voor de minister van Buitenlandse
Zaken, waarin ze o.m. vraagt of de
twijfelachtige scheiding van kerk
en staat en de even twijfelachtige
gelijkheid voor vrouwen in Turkije
geen redenen zijn om van een dergelijke toekenning van het Grootlint af te zien. Bovendien: moeten
wij de hoogste onderscheidingen
geven aan iemand die journalisten in de gevangenissen gooit, de
burgerrechten weglacht en ook de
Koerden al eens durft bombarderen?
Uit alles blijkt dat Turkije democratisch niet spoort met Europa. Dat
men zich hier laat intimideren en
voor schut laat zetten door een islamitische potentaat, zegt dan ook
meer over dit land en zijn ‘leiders’
dan over Erdogan zelf. Die lacht
immers in zijn vuistje en denkt met
misprijzend genoegen terug aan het
minzame handjes schudden met
Kamervoorzitter Siegfried Bracke,
het al even minzame lachje van Filip de Belgique en aan alle andere
Belgische voetvegen.
Paul Meeus

Catalaanse lessen voor Vlaanderen
Dat Catalonië vandaag zo ver staat, is natuurlijk niet zomaar uit de
lucht komen vallen.
De verkiezingen in Catalonië zijn
uitgedraaid op een overwinning
voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Daar heeft die beweging de voorbije jaren hard aan
gewerkt. Zij heeft gezocht naar een
juiste strategie, heeft die strategie
planmatig toegepast en die is nu
met succes bekroond.

Het bijzondere aan de Catalaanse
Beweging is evenwel dat zij erin
geslaagd is om brede steun te verwerven bij de Catalaanse elites.
Het gros van de Catalaanse media
steunt de zelfstandigheidsbeweging. Het Catalaanse middenveld
– of het nu gaat om de culturele
wereld, de sociale organisaties of
iconen van voetbalclub FC Barcelona – kiest doorgaans eveneens
partij voor het recht op zelfstandigheid. Minstens even belangrijk is
evenwel dat ook het partijpolitieke
veld gewonnen werd voor de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd.
Het lijdt geen twijfel dat de steun
die bij de politieke, sociale, culturele en economische elites werd
verworven de onafhankelijkheidsbeweging een onweerstaanbare
‘boost’ heeft gegeven. Neem daarbij nog dat de Spaanse overheid tegenover de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging te keer is gegaan
als een olifant in een porseleinwinkel en steevast de confrontatie
heeft opgezocht.

ELITES

Het nationaal secretariaat van
het Vlaams Belang werd n.a.v. de
onafhankelijkheidsverkiezing met
de Catalaanse kleuren getooid

Dat Catalonië vandaag zo ver
staat, is geen toeval. Er bestaat om
te beginnen al heel lang een zelfstandigheidstendens in Catalonië,
zeg maar – naar analogie met de
Vlaamse Beweging – een Catalaanse Beweging.

Catalonië is overigens niet de enige
natie die deze succesformule heeft
toegepast. Ook in Schotland konden we de voorbije jaren zien hoe
een onafhankelijkheidsbeweging
vleugels had gekregen door een
samengaan van de basisbeweging
met de elites van de Schotse natie
(ook al was er een nipt verlies voor
de
onafhankelijkheidsbeweging
tijdens het eerste referendum daarover vorig jaar).
Het contrast met de situatie in
België is in alle geval groot. Zoals
alle enquêtes aantonen is er in de
schoot van het Vlaamse volk een
basissegment aanwezig dat varieert
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tussen 10% en 20% dat voluit kiest
voor Vlaamse onafhankelijkheid
en in tijden van communautaire
spanningen bijwijlen flink kan uitlopen tot tegen de 30 of zelfs 40%.
Een dergelijke vertrekbasis deed
zich aanvankelijk ook in Catalonië
en Schotland voor. Maar in tegenstelling tot deze twee naties, wordt
de Vlaamse basisbeweging niet ondersteund door de Vlaamse elites.
Bij de Vlaamse politieke partijen
zag het er theoretisch een tijdje
goed uit, vermits vier van de zes
Vlaamse partijen onafhankelijkheid of confederalisme in hun statuten of partijprogramma hadden
staan. Inmiddels is evenwel gebleken dat dit voor drie partijen niet
veel meer dan wat praat voor de
vaak heeft betekend. Meer zelfs, de
N-VA slaat in de federale regering
lustig de Belgische trom. In het
verlengde daarvan wordt ook de
Vlaamse regering, die een motor
zou kunnen en moeten zijn voor
het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven, onder leiding van diezelfde
partij op dat vlak volledig lamgelegd. Als klap op de vuurpijl wordt
dit alles door de grootste Vlaamse
partij dan nog verantwoord met
het excuus dat er momenteel
geen… draagvlak is voor Vlaamse
onafhankelijkheid!
Maar zo werkt het natuurlijk niet,
zoals ons de Catalaanse en Schotse
voorbeelden tonen. Een draagvlak
komt niet vanzelf. Dat alle NVA’ers die zo graag flirten met buitenlandse onafhankelijkheidsbewegingen en zelfs mee in hun marsen
opstappen, er in het eigen Vlaamse
land eindelijk eens toe beslissen
om mee de hand aan de ploeg te
slaan. Want ook de Vlaming verdient soevereiniteit, vrijheid en
zelfbestuur.
Chris Janssens

Gij zult Unie-burger zijn

Foto: Europees Parlement

Het Europees Parlement wil een verkiezingswet uitvaardigen die het
Europese electoraat massaler naar de stembus moet leiden, maar
vooral de kiezers zijn EU-eenheidsworst wil opdringen en de lidstaten
meer en meer buitenspel zetten. ‘Gij zult een burger van de Unie zijn
of niet zijn’, luidt het motto.

Uiteraard worden de lidstaten ook
aangespoord om maatregelen te
nemen om ‘etnische, taalkundige
en andere minderheden’ te promoten op de lijsten. Tegelijk zal
de EU zich moeien met de manier
waarop de politieke partijen hun
verkiezingslijsten zullen opstellen.
Het hoeft niet gezegd dat het ritssysteem de ‘gendergelijkheid’ moet
bevorderen. De lidstaten moeten
garanderen dat Europese burgers
die buiten de EU wonen, ook voor
het Europees Parlement zullen
kunnen gaan stemmen.
Ook zal overal een verplichte kiesdrempel worden ingevoerd om
‘verdere fragmentatie te vermijden’, lees om het nieuwe, kleine en
vaak EU-kritische partijen moeilijker zoniet onmogelijk te maken
om nog een zitje in het Europees
Parlement te veroveren.

AUTONOOM
De Europese verkiezingen worden
in ons land geregeld via de (Belgische) federale kieswet die rekening
houdt met de richtlijnen van een
oude EG-verkiezingsakte uit 1976.
Deze verkiezingsakte voldoet tot
op vandaag om op een ordentelijke
manier democratische verkiezingen
te houden in de lidstaten. Daarmee
is de kous af, zou u denken. Dat
is echter buiten de eurofiele kaste
van het Europees Parlement gerekend. Zij dringen aan op een ‘actualisering’, eigenlijk een volledig
herschrijven van de verkiezingswet.
Midden 2014 ging minder dan
43% van de kiesgerechtigden
stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat cijfer wordt dan nog
opgekrikt door de landen waar de
opkomstplicht (België, Griekenland…) geldt. Deze magere opkomst illustreert op zijn minst dat
het EU-project maar weinig enthousiasme losweekt bij de gemid-

delde Europeaan. Bovendien wees
een post-electoraal onderzoek uit
dat ‘slechts’ 41% van de EU-burgers Martin Schultz kent of 37%
ene Guy Verhofstadt. Dat was
ongetwijfeld het alarmsignaal dat
het tijd is om een heuse Europese
verkiezingswet op te leggen aan de
lidstaten.

SCHIJNWERPERS
De op stapel staande Europese verkiezingswet bepaalt dat de verkozenen geen vertegenwoordigers meer
zullen zijn van hun lidstaat, maar
wel ‘vertegenwoordigers van alle
burgers van de Unie’. De media
zullen ingespannen worden om de
kandidaat-Commissievoorzitters
in de schijnwerpers te stellen en op
de stembrieven zullen naast de nationale partijlogo’s ook de namen
van de Europese partijen verschijnen.
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Gerolf Annemans stelde namens
de ENV-fractie in het Parlement
voor om niets te wijzigen aan de
Verkiezingsakte van 1976, omdat
die nog steeds een garantie is voor
rechtstreekse algemene verkiezingen volgens democratische principes. Hij voegde er aan toe dat de
lidstaten autonoom moeten blijven
om de verkiezingsvoorwaarden en
-procedures zelf te bepalen voor
hun burgers.
Voorstellen over de verlaging van
de stemleeftijd en de invoering
van een aparte Europese kieskring
- vergelijkbaar met het debat over
de Belgische nationale kieskring
- hebben het voorlopig nog niet
gehaald. Maar het mag duidelijk
zijn dat dit een wensdroom blijft
van sommigen. Een volgende electorale harmoniseringsgolf kondigt
zich al aan.
Dimitri Hoegaerts

‘Blaue Wende’ in Oostenrijk
Foto: Dieter Zirnig - Flickr

Na
verkiezingsoverwinningen
in Burgenland (+ 6%) en Steiermark (+ 16%) zette de Oostenrijkse partij FPÖ in oktober
haar electorale opmars bij de regionale verkiezingen onverminderd verder. Ook in de deelstaten Opper-Oostenrijk en Wenen
werden nu historische resultaten
neergezet.
Begin oktober verdubbelden de
‘Freiheitlichen’ onder leiding van
regionaal kopman Manfred Haimbuchner hun score in Oberösterreich tot meer dan 30% van de
stemmen. De partij sleept op die
manier 3 ministerzetels in de deelstaatregering in de wacht en staat
‘op ooghoogte’ van de Christendemocratische ÖVP.

BLOKKERINGSMINDERHEID
Ook in de kleinste, maar meest bevolkte deelstaat Wenen was FPÖ
onder leiding
van partijleider
HC
Strache
aan het feest.
De deelstaat
en stad worden
sinds mensenheugenis bestuurd
door
de socialisten.
Zij deelden in
de klappen en
met een indrukwekkende
score van 31
procent kwam FPÖ opnieuw als
onbetwiste overwinnaar uit de
stembusslag. Met meer dan een
derde van de 100 te begeven mandaten beschikt de partij over een
blokkeringsminderheid waardoor
het voor rood-groen bijvoorbeeld
onmogelijk wordt om het vreemdelingenstemrecht in de deelstaat
in te voeren.

FPÖ-voorzitter HC Strache:
van overwinning naar overwinning

STEMFRAUDE?
Uiteraard beheerste de migrantencrisis ook in Oostenrijk de electorale agenda en was het een strijd
van één-tegen-allen. Er zijn zelfs

van stemfraude aanbrengt. Dat zou
overigens niet de eerste keer zijn.
Ook in 2010 werden stembrieven
van zwaar dementerende patiënten
gebruikt om de stemverrichtingen
te manipuleren.

MEERDERHEIDSSTANDPUNTEN

vermoedens dat er met de stemming werd geknoeid, want bij de
per post uitgebrachte stemmen
scoort FPÖ opvallend minder goed
dan de grote sprongen voorwaarts
in de eigenlijke stemlokalen of
gaat ze zelfs achteruit! In elk geval
is het grote verschil niet statistisch
te verklaren en heeft FPÖ 5.000
euro uitgeloofd voor wie bewijzen
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Onze partijvoorzitter Tom
Van Grieken feliciteerde
Strache met de behaalde
electorale resultaten en ook
de Oostenrijkse kiezers “die
opnieuw duidelijk hebben gemaakt dat zij zich niet door
het politiekcorrecte bestel willen laten voorschrijven wat ze
moeten denken en voor wie
ze vooral niet mogen stemmen”. De opeenvolgende verkiezingsoverwinningen van de FPÖ
tonen bovendien nogmaals aan dat
de standpunten van partijen zoals
het Vlaams Belang actueler zijn
dan ooit en beantwoorden aan wat
steeds bredere lagen van de bevolking denken.
Dimitri Hoegaerts

“De Mannekens”
de liberale PVV (“pest voor
Vlaanderen”) en uiteraard
onze geliefde tegenstrevers: de rode voorvechters
met wie we geregeld in de
clinch gingen. Waarbij we,
zonder ze over één kam
te scheren, ook de magistraten niet over het hoofd
mogen zien.

Karel Luyckx schreef een
boek over Wim Maes en
de VMO, de Vlaamse en
militante organisatie die
zo’n halve eeuw geleden
actief was. Een vraaggesprek met de auteur,
jarenlang zelf in de bres
voor de Vlaamse zaak.
Waarom een geschiedenis
oprakelen die bijna een
halve eeuw oud is?

De Belgische wet verbiedt milities. Was de
VMO een militie?

K.L.: Voor alle duidelijkheid, dit is niet hét verhaal van de VMO en Wim
Maes. Het is onbegonnen
werk alle grote en kleine acties te bundelen waar Wim
en zijn mannekens bij betrokken waren, het zou een
encyclopedie worden. Maar
dit gezegd zijnde: omdat ik
langs verscheidene kanten
aangemoedigd werd om
mijn ervaringen op papier te zetten.

K.L.: We droegen een eenvormige kledij: grijs hemd,
zwarte das en dito lange
broek. En dan? Als men
ons had verboden, had
men ook alle muziekkorpsen van het land buiten de
wet moeten stellen. Minister van Justitie Wigny antwoordde indertijd ontkennend op de vraag van een
liberaal parlementslid die wilde weten of de VMO al
dan niet als militie moest beschouwd worden.

Bij jongere lezers klinkt de naam Wim Maes minder vertrouwd in de oren. Wie was hij?

De VMO werd na een hele reeks processen ontbonden, maar kreeg toch een navolger.

K.L.: Ik kan zonder enige overdrijving getuigen dat
Wim Maes niet alleen recht voor de vuist en moedig
was, maar ook een gevoelig hart had. Wat hem wellicht fataal is geworden, Wim was nauwelijks 43 toen
hij stierf. Na zijn tragische dood waren zelfs sommige
van onze toenmalige tegenstrevers zo ridderlijk om toe
te geven dat hij altijd oprecht en met open vizier heeft
gestreden.

K.L.: Dat is een verhaal op zich. Sven, de zoon van
Bert Eriksson, die de nieuwe VMO zou leiden, heeft
daar een boek over geschreven ‘Vlaanderen mijn land’.
In mijn boek breng ik een eresaluut aan die eigengereide doordrijvers en aan Bert Eriksson in het bijzonder. Maar mijn verhaal eindigt bij de dood van Wim.
In de woelige periode die ik probeer te schetsen, heeft
de VMO onder leiding van haar onvergetelijke voorman, naast onvermijdbare fouten, een ommekeer helpen verwezenlijken in het veel te lijdzame Vlaanderen.
Dat ontelbaren Wim en zijn mannekens in hun hart
droegen, bewees de uitvaart waarbij duizenden in de
kille regen de laatste eer bewezen

Waarom als titel De mannekens van Wim Maes? De
feitelijke leider was toch Bob Maes?
K.L.: Dat klopt, de leider van de VMO was de Brusselaar Bob Maes, geen familie van Wim. Maar door
het Antwerpse overwicht en zijn aangeboren leiderscapaciteiten ontpopte Wim zich geleidelijk tot de dominerende figuur.

Het boek kost 16 euro (verzending 3 euro).
Te bestellen bij Karel Luyckx via 03/449.28.86
of e-mail karel.luyckx@skynet.be

Waaruit bestond de tegenstand toen?
K.L.: De Belgische patriotten die teerden op hun zogezegde heldendaden tijdens de Tweede Wereldoorlog,

Rekeningnummer: BE49 8508 1298 3771
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De Ottomanen in Europa
De herinneringen aan de Ottomaanse terreur zijn in Oost-Europa nog
levend. De Europeanen in het westen zijn hun geschiedenis vergeten,
maar die in het oosten niet. Daarom wil Oost-Europa wel christelijke
vluchtelingen opnemen, maar geen islamitische immigranten.
In 1683, het jaar van hun mislukte
aanval op Wenen, strekte het Europese deel van het Ottomaans rijk
zich uit over heel de Balkan, inclusief het oude Byzantium, Hongarije, de Krim en grote delen van
het huidige Oekraïne. De Zwarte
Zee was volledig omringd door
Ottomaans gebied. Het khanaat
van de Krimtataren was één van
hun vazalstaten. De veroveringen
in de Arabische wereld, Noord- en
Oost-Afrika laten we verder buiten
beschouwing. We beperken ons tot
het Europese deel van het rijk.

MILLET EN SHARIA
Onder het millet-systeem konden
christelijke minderheden binnen
het Ottomaanse Rijk sommige interne aangelegenheden zelf regelen.
Een juridisch dispuut tussen twee
christenen kon bijvoorbeeld door
een christelijke, meestal kerkelijke
rechtbank beslecht worden. Maar
het millet-systeem bood geen enkele bescherming tegen onrecht of
misdaden gepleegd door moslims:
die vielen automatisch onder het
Ottomaanse strafrecht, dat op de
sharia gebaseerd was. Christenen
mochten daar zelfs geen getuigenverklaringen afleggen. Een moslim
kon straffeloos in een christelijk
dorp in het publiek een moord of
een verkrachting plegen. Niemand
zou een vinger naar hem durven
uitsteken, want iedereen wist dat
dat tot bloedige represailles zou
leiden, met nog meer moorden
en verkrachtingen. Hij zou alleen
gestraft worden als er een andere
moslim tegen hem wilde getuigen.
Bijna nooit dus. Zelfs christenen
die officieel geen slaven waren,
waren weerloos overgeleverd aan
de willekeur, de wreedheid en ver-

nederingen van hun islamitische
overheersers. Voor vele inwoners
van moderne grootsteden met veel
islamitische inwijkelingen is de
geschiedenis van de Ottomaanse
overheersing ongetwijfeld een
soort déjà vu.

BLOEDPACHT
Eén van de wreedste praktijken van
de Ottomanen was de devshirme
of bloedpacht. Deze verschrikkelijke belasting moest niet met geld
betaald worden, of met een deel
van de oogst of de kuddes, maar
met kinderen. Jaarlijks werden
duizenden kinderen, meestal tussen de leeftijd van zeven en zestien
jaar, bij christelijke families weggehaald. Ze werden onder dwang
besneden en tot de islam bekeerd.
Oorspronkelijk waren Griekse,
Kroatische, Bulgaarse, Servische en
Albanese christenen het slachtoffer
van de devshirme. Later werden
ook kinderen opgeëist bij christenen in Anatolië en Armenië. In
de literatuur en de kronieken van
de Balkanlanden vindt men hartverscheurende getuigenissen van
moeders die achter de kolonnes
opgeëiste kinderen aanliepen om
een laatste glimp van hun zoontje
op te vangen. Er waren ouders die
hun zonen een vinger of een oor afsneden, in de hoop dat ze daardoor
niet voor de devshirme uitgekozen
zouden worden. De kinderen werden geïndoctrineerd en opgeleid
tot paleisdienaren, ambtenaren of
gedrild tot janitsaren, een militair keurkorps. Bekeerlingen zijn
meestal fanatieker en wreder dan
mensen die binnen een bepaalde
religie zijn geboren. Dat geldt voor
de westerse bekeerlingen die als
beulsknechten voor IS werken, en
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het gold ook voor de janitsaren. Zij
waren veel betere soldaten dan de
geboren Turken, die rechtstreeks
van barbaarsheid naar decadentie
waren overgestapt. Zij waren harder, gedisciplineerder en soms nóg
wreder. In alle Balkanlanden zijn
er verschrikkelijke verhalen over
janitsaren die bij het neerslaan
van opstanden hun broers of hun
ouders afslachtten, of hun eigen
moeders en zusters verkrachtten.
Zo diep kan de islam mensen laten vallen. De Turken vonden dat
prachtig. Dat was het summum
van hun beleid van verdelen-enheersen. Janitsaren konden zekere
machtsposities verwerven in de
Ottomaanse hiërarchie, maar zij
bleven slaven. Het huwelijk was
voor hen verboden. Homoseksualiteit was in het janitsarenkorps
dan ook eerder regel dan uitzondering. Het instituut van de slaafsoldaat bestond alleen in de islam.
De janitsaren waren niet de enigen. Al in de negende eeuw, lang
vóór de Ottomanen dus, had de
kalief van Bagdad al slaafsoldaten
in dienst, die Mammelukken werden genoemd. In Egypte pleegden
die slaafsoldaten zelfs een geslaagde
staatsgreep en stichtten ze een eigen dynastie.

DECADENTIE EN
VERDORVENHEID
Naast de gewone seksuele slavernij,
zoals we die nu nog altijd in de Islamitische Staat zien, en waarvan
meisjes en vrouwen het slachtoffer zijn, bestonden er in het Ottomaans Rijk ook twee soorten
mannelijke slaven, die door homoseksuelen als prostituees gebruikt
werden: de taysan oglan en de
köçek. Ze speelden muziek en voerden buikdansen uit. De köçek waren zelfs travestieten. Soms waren
ze gewone slaven, soms slachtoffers
van de devshirme. Beide groepen
werden onder dwang gerekruteerd

1683, het beleg van Wenen
bij zigeuners en christenen op
de Balkan, al waren er natuurlijk
soms ook vrijwilligers. In het decadente en verdorven Ottomaanse
rijk waren zij waanzinnig populair.
Er werd soms voor hen gevochten
en gemoord. Als de Ottomanen
een christelijk gebied veroverden,
verkrachtten zij niet alleen systematisch vrouwen en meisjes – dat
was al verschrikkelijk genoeg –
maar ook jongens. Dat versterkte
in alle landen van Oost-Europa de
haat tegen de verdorven en wrede
Turken. Ook hun weerzinwekkende gewoonte om een deel van
hun mannelijke slaven te castreren,
leidde tot nog meer haat. Elders
in het Ottomaanse rijk waren er
slaven van alle rassen en godsdiensten, maar de slaven uit de Balkan
waren bijna allemaal christenen.
Volgens de sharia mogen moslims
geen andere moslims als slaven roven, maar de verachting voor de
zwarte Afrikanen was bij de Turken
– en de Arabieren overigens – zo

diepgeworteld, dat ze dat verbod
miljoenvoudig aan hun laarzen lapten. Tot in 1908 (!) werden in het
Ottomaanse rijk nog altijd vrouwelijke slaven verkocht, en tijdens
en na de Armeense genocide kende
de slavernij een grote heropleving
doordat tienduizenden Armeense
vrouwen als slaven waren buitgemaakt. Nee, de Islamitische Staat
heeft echt niets nieuws bedacht.

BLANKE SLAVEN
Blanke Europese en Circassische
slavinnen waren de meest begeerde
lustobjecten in de Ottomaanse slavenstaat. De Turken beschouwen
zichzelf als de rechtstreekse afstammelingen van een steppewolf, maar
in werkelijkheid zijn zij door het
eeuwenlange massale misbruik van
niet-Turkse slavinnen een mengvolk geworden. Islamitische piraten waren tot in de negentiende
eeuw als slavenjagers actief in de
Middellandse Zee en zelfs op de
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Atlantische Oceaan. In 1631 plunderden zij zelfs het Ierse stadje Baltimore en maakten daar een honderdtal slaven buit. De beruchtste
slavenjagers van het Ottomaanse
Rijk waren echter de Tataren uit
het Krim-khanaat. In de zestiende
en de zeventiende eeuw sleepten
zij twee miljoen blanke christenen
weg uit Rusland, Oekraïne en de
landen van het Pools-Litouwse Gemenebest, dat zich toen veel verder
naar het oosten uitstrekte dan het
huidige Polen. Hongarije maakte slechts gedurende een relatief
korte periode deel uit van het Ottomaanse rijk, van 1541 tot 1699.
Maar in die jaren werden wel drie
miljoen Hongaren als slaven weggesleept. Verbaast het u nog dat de
Hongaren en de Polen hun poorten niet willen openzetten voor
honderdduizenden moslims?

Marc Joris

ZATERDAG 5 DECEMBER | 14:00 - 18:00

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

DAG VAN HET JONGE GEZIN

10% korting bij vertoon van deze advertentie

MET:
CHRIS JANSSENS
KINDERANIMATIE
& STREEKBIEREN!
’T BAU-HUIS
SLACHTHUISSTRAAT 60
SINT-NIKLAAS
Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

VLAAMS BELANG JONGEREN

hans.couttenye@telenet.be

opstijgend vocht
kelderdichting
ventilatie
u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

Karweiwerken - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

“Is het echt waar, werd er ‘België barst!’ geroepen?” wilde de nieuwe koning van de voorzitter van het parlement weten tijdens de wekelijkse audiëntie.
“Neen, Sire, bij mijn weten niet. Ikzelf heb dat in de Kamer nog nooit gehoord”, antwoordde de rondbuikige
eerste burger, wat onhandig en diep onderuit gezakt in de Louis XIV-zetel in de voormalige rookkamer van
het koninklijk paleis. De onderrand van zijn broekspijpen kwamen tot bijna aan zijn hoog opstekende knieën
en zijn kostuumvest zat nog met een knoop gesloten, maar helemaal opgefrommeld achter zijn rug. Hij vroeg
zich even af hoe hij hier weer uit zou geraken…
“Ja maar, neen”, repliceerde de vorst, “ik wil weten of dat daar in Antwerpen gebeurde.”
“Neen, Sire, ik kan het mij nauwelijks voorstellen dat de burgemeester van Antwerpen dat tegenwoordig nog
leuk zou vinden in zijn stadhuis. Vroeger zeker wel, maar nu vast niet meer.”
“Neen, neen, neen”, schuddebolde de monarch, “ik bedoel daar in de velodroom…”.
“Velodroom, velodroom?”, prevelde de Kamervoorzitter. “Neen, op de zesdaagse hoor je zo’n kreten zeker niet.”
De koning der Belgen geraakte wat geërgerd en poogde nogmaals: “Allez, ik bedoel daar waar de Noord-Belgen
elk jaar wat komen zingen over blauwe voeten en de poppenstoet en de landsknechttrom…”
“Aaaahhh, jaaaaa, het Sportpaleis… Het Vlaams-nationaal Zangfeest…”, antwoordde de Kamervoorzitter
langgerekt. “Ja, Sire, ik moet toegeven dat daar wel eens ‘België barst!’ werd geroepen. Maar”, voegde hij er
meteen aan toe, “natuurlijk niet door mij.”
“Ah bon, dus toch… Gaat gij dat nog langer toelaten? En wat als ze nog met mij beginnen lachen ook?”, vroeg
de koning haastig.
“Ja, dat laatste doen ze ook elk jaar, Sire, zij het ikzelf nooit. Maar ik kan dat niet tegenhouden, want als ik
dat zou proberen, dan gaan ze zeker nog harder roepen en dan gaan ze mij nog meer belachelijk maken dan
gewoonlijk. Ik kan echt niets doen.”
“Maar waarom gaat ge daar dan toch naartoe, mijn Eerste burger?”, wilde de zich opboeiende vorst dan
weten.
“Ach, Sire, da’s maar om te lachen. Bovendien vallen daar wat stemmen te rapen en kunnen we onze achterban wat sussen, want die kan soms erg nerveus worden. Ik beloof u dat ik u op 21 juli en 15 november als naar
gewoonte hartelijk zal ontvangen, met tricolore kokarde op mijn vest. En maak u ook maar geen zorgen over
onze ministers die ook op dat zangfeest waren. We eten gewoon van twee walletjes. Vlaanderen en België zijn
voor ons communicerende vaten. Tenslotte houden wij in uw regering uw koninkrijk nog steeds overeind.”
“Ja, dat is waar”, beaamde de vorst opgelucht en liet prompt roze champagne aanrukken.
De glazen klonken, maar de Kamervoorzitter morste vanuit zijn oncomfortabele positie een half
glas over zijn kostuum.
“Geen erg, zei hij, het zit vol kreuken. Het moest na vandaag
toch naar de droogkuis.” En opnieuw
dacht hij na over hoe hij uit de
zetel zou geraken…
De koning gierde en kirde
het uit. Hij voelde dat het
goed gaat met België, omdat het in
goede handen is.
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org
WINNAARS
VORIGE MAAND
Charlie Hoegaerts, Brasschaat
Tom Broché, Baasrode
Luc Ruysschaert, Oostende
Rogier Vandenbussche, Boortmeerbeek
Dany Goessens, Ninove

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

kunststof

Kalender
ZATERDAG 7 NOVEMBER
NEDEROKKERZEEL. Wildfestijn afdeling Kampenhout in Parochiezaal, Bogaertstr., Kampenhout om 11.30u. Inl.:
Marleen Fannes, 0496 55 73 36.
BOOM. Kip met frietavond in parochiecentrum Hoogstraat 19 om 18u.
Inl.: Heidi Verhoeven, 0477 36 40 41
WOENSDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarktstand aan de kerk, Rink om 7u. Inl.:
Hilde Lanckmans, 0486 76 26 36.
VRIJDAG 13 NOVEMBER
ANTWERPEN. Brabobar met thema
Sint-Maarten met Jan Penris in Van
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 19u.
Org.: Vlaams Belang regio Antwerpen.
Inl.: Caroline Drieghe, 03 338 83 75.
DE HAAN. Gespreksavond met Stefaan Sintobin in O.C. D’Annexe,
Leopoldlaan 24 om 20u. Inl.: Provinciaal
Secretariaat, 051 33 60 30.
ZATERDAG 14 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 9de Leeuws
etentje - pensenkermis in ‘t Pauwke,
J. Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
EKEREN. Herfstbarbecue met gastspreker Gerolf Annemans en Sam Van
Rooy in Wilgenhoeve, Wilgenhoevestr.
79 om 15u. Org.: Vlaams Belang Ekeren.
Inl.: Chris Luyckx, 0477 70 51 23.
HOBOKEN. Mosselfestijn in kantine
Voetbalclub R.V.C. Hoboken, Lumbeeckstr. 161 om 18u. Org.: Vlaams
Belang Hoboken. Inl.: Machteld Fitters,
0468 17 07 90.
DIEST. Voorstelling Wij na Waterloo
met Willy Smout in Aula Geertrui Cordeys, Begijnhof om 20u. Org.: Vlaams
Belang Diest. Inl.: Andy Bonnyns, 0472
51 76 52.
ZONDAG 15 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 9de Leeuws
etentje - pensenkermis in ‘t Pauwke,
J. Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
DINSDAG 17 NOVEMBER
WICHELEN. Seniorennamiddag met
Ortwin Depoortere in Café De Zwaan, Statiestr. 63 om 14u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Dendermonde-Sint-Niklaas.
Inl.: Gilberte Geers, 0499 21 36 71.

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

DONDERDAG 19 NOVEMBER
KACHTEM. Debattechnieken & spreken in het openbaar in secretariaat,
Kachtemsplein 5, Izegem om 20u. Inl.:
info@vbj.org, 02 219 60 09

VRIJDAG 4 DECEMBER
ASSE. 1ste algemene ‘Quiz-ten-biebel’
in zaal ‘t Jass, Asphalcosite om 19.30u.
Org.: Vlaams Belang regio Halle. Inl.:
Yves Rhode, 0485 83 59 25.

VRIJDAG 20 NOVEMBER
KACHTEM. Jaarlijks Hutsepotfestijn
met Chris Janssens in Zaal Nieuw Gemeentehuis, Kachtemsplein 13, Izegem
om 20u. Inl.: Stefaan Sintobin, 0495 36
00 75.
KESSEL-LO. Debattechnieken & spreken in het openbaar in Café Tempo, Baron August de Becker Remyplein 52 om
20u. Inl.: info@vbj.org, 02 219 60 09

ZATERDAG 5 DECEMBER
SINT-NIKLAAS. Goed GezinD - Dag
van het jonge gezin met Chris Janssens
in ‘t Bau-huis, Slachthuisstr. 60 om 14u.
Org.: Vlaams Belang Jongeren. Inl.: VBJ,
02 219 27 28.

WOENSDAG 25 NOVEMBER
GENT. Debattechnieken & spreken in
het openbaar in Brasserie ’t Vosken, SintBaafsplein 19 om 20u. Inl.: info@vbj.
org, 02 219 60 09
VRIJDAG 27 NOVEMBER
ANTWERPEN. Jan Penris kookt een
gerecht met wild in Van Maerlant, Van
Maerlantstr. 14 om 12.30u. Inl.: Caroline Drieghe, 03 231 08 45 (woe en vrij:
11u.-17u. – do: 13u.-17u.).
KORTRIJK. Vragen staat vrij aan Filip Dewinter in Feestzaal ‘Willem Tell’,
Brugsestr. 20 om 20u. Inl.: Jan Deweer,
0486 22 90 43.
ZATERDAG 28 NOVEMBER
DEURNE. Boekvoorstelling Wim Van
Rooy ‘Waarover men niet spreekt’ met
Wim en Sam Van Rooy in secr. Deurne, Turnhoutsebaan 105 om 14u. Org.:
Vlaams Belang Deurne. Inl.: Jan Van
Wesembeeck, 0477 20 86 06.
ZONDAG 29 NOVEMBER
AARSCHOT. Ontbijtgesprek met Filip Dewinter in Zaal Bekaf, Bekaflaan
51 om 10u. Org.: Vlaams Belang Aarschot-Tielt-Winge. Inl.: Bert Vannuffelen, 0486 30 17 63.
MUIZEN. Herfstetentje met Frank
Creyelman in zaal Rerum Novarum, St.
Lambertuslaan, Mechelen om 12u. Inl.:
Frank Creyelman, 0495 24 42 09.
DENDERLEEUW. Sinterklaasfeest in
Café De Standaard, Guido Gezellestr. 3
om 14u. Inl.: Christel De Bruecker, 0497
14 38 42.
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DINSDAG 8 DECEMBER
RUMBEKE. Kerstfeest in Zaal ‘Den
Hazelt’, Pastoor Slossestr. 1, Roeselare
om 15u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo, 0493
55 19 12.
9 TOT EN MET 13 DECEMBER
ANTWERPEN. Jaarlijkse kerstmarkt
met Filip Dewinter en Jan Penris in Van
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 10u.
Inl.: Caroline Drieghe, 03 231 08 45.
VRIJDAG 11 DECEMBER
ZOLDER. Boekvoorstelling ‘Het legerkamp der Heiligen’ en ‘Lessen uit
Lampedusa’ met Jef Elbers en Gerolf
Annemans in CC Muze, Dekenstr. 40,
Heusden-Zolder om 19u. Org.: Vlaams
Belang Limburg. Inl.: Annick Ponthier,
011 23 33 49.
OOSTKAMP. Gespreksavond met
Tom Van Grieken in De Valkaart, Albrecht Rodenbachstr. 42 om 20u. Inl.:
Provinciaal secretariaat, 051 33 60 30.
TURNHOUT. Leeuwenquiz in zaal
Sint-Pietershoek, Schoolstr. 1 om 20u.
Org.: Vlaams Belang Turnhout.
ZATERDAG 12 DECEMBER
EKEREN. Leeuw van Vlaanderenstand op Kerstmarkt in Veltwijkpark,
Veltwijcklaan om 14u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van Noten, 0477
70 51 23.
ZONDAG 13 DECEMBER
KORTRIJK. Bowling en gezellig samenzijn met pannenkoeken in Bowling Pottelberg, Engelse Wandeling 2 om
14.30u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe - Jan Deweer, 0477 21 61 85 –
0486 22 90 43.
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