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Het is indroevig dat zoveel Europeanen blijven stemmen op de multikul-politici. Neem
nu een triestige plant als Hollande: die bestond het meteen na de aanslagen de grenzen
te sluiten… om de moordenaars niet te laten
ontsnappen. Terwijl hij de grenzen beter had
gesloten om geen terroristen binnen te laten,
Jef Nys:
de idioot.
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Wie Jef Nys zegt, zegt Jommeke. Die stelling lijkt
voor elke stripliefhebber als vanzelfsprekend. Wat
de meeste liefhebbers van het beeldverhaal echter al
lang vergeten zijn - mochten ze het al geweten hebben - is dat diezelfde Jef Nys zijn eerste stappen als
cartoonist en illustrator bij het satirische weekblad ‘t Pallieterke heeft
gezet.

Let op mijn woorden: straks betogen de
‘grooote’ leiders weer in Parijs. Eigenlijk tegen zichzelf.
Inderdaad, over Nys’ periode als cartoonist tussen 1945 en 1956 is weinig geweten. Wie heeft bijvoorbeeld weet van zijn grenzeloze fascinatie
voor Walt Disney? Wie heeft ooit zijn eerste bescheiden stripverhaaltjes,
zoals de Familie Knol, gelezen? Om maar te zwijgen van de prachtige
politieke spotprenten en film- en sportkarikaturen die van de jonge Jef
Nys in ‘t Pallieterke zijn verschenen. Hier en nergens anders lag de basis
voor Nys’ latere doorbraak.
Dit boek plaatst aan de hand van 300 toepasselijke illustraties het werk
van de jonge Jef Nys voor het voetlicht.

Filip De Man
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
Tomas Verachtert (22 januari 1982) is germanist van opleiding.
Hij is boekrecensent en cultuurredacteur voor ‘t Pallieterke.

Tomas Verachtert

9 789082 244311
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et nieuwe kalifaat?
Net als bij vorige terreuraanslagen loopt het spoor van het bloedbad
in Parijs rechtstreeks naar dit land. Net als bij de aanslagen op Charlie
Hebdo en de verijdelde Thalys-aanslag is België de zwakste schakel
in de internationale strijd tegen terreur. Nochtans stonden de indicatoren reeds geruime tijd op rood, maar werden zij genegeerd, weggewuifd en verbloemd.
Opnieuw werd het bloedbad verricht door moslimfundamentalisten. Opnieuw lezen we emotionele getuigenissen in de krant, zien we gruwelijke
beelden op televisie, horen we onvoorstelbaar wrede verhalen op het internet en weerklinken staalharde beloftes van onze regeringsleiders.

BELGISCH SURREALISME

“HET JARENLANG
OPENGRENZENBELEID EN ISLAMGEPAMPER ZIJN
UITGEMOND IN
EEN EXPLOSIEVE
COCKTAIL”

Wie er de kranten van 8 januari 2015 op naslaat, leest die beloften ook.
Daags na de raid op de redactielokalen van Charlie Hebdo stelde vicepremier Jan Jambon in de Kamer dat er “geen reden was tot paniek en de
nodige maatregelen werden getroffen”. Nog geen jaar later blijkt dat teruggekeerde IS-strijders, die zich bezondigd hebben aan de meest gruwelijke
wreedheden, vrij rondlopen door onze straten en zelfs worden uitgenodigd in praatprogramma’s op onze openbare omroep. Het Belgisch surrealisme kent geen grenzen.

NU HANDELEN
Het jarenlang opengrenzenbeleid en islamgepamper zijn uitgemond in
een explosieve cocktail van islamgeweld en moslimfanatisme. Willen we
vermijden dat dit land verder uitgroeit tot het nieuwe kalifaat van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op. Ons devies: ontneem
islamradicalen de nationaliteit, sluit de subsidiekraan naar de islam, ga
over tot permanente grensbewaking en stel een immigratiestop in voor
islamitische landen.
De tijd van getalm, gepalaver en wegkijken moet definitief achter ons liggen. De tijd van het handelen is aangebroken.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
ARMOEDE BESTAAT
OOK BIJ ONS
‘Armoede bestaat ook bij ons’.
Onder die slogan organiseerde het
Vlaams Belang begin vorige maand
op verschillende plaatsen in Vlaanderen soepbedelingen. Met deze
actie wilde het Vlaams Belang de
aandacht vestigen op het feit dat
er in Vlaanderen heel wat verdoken armoede bestaat. Terwijl deze regering armoede
uit zowat heel de wereld
blijft importeren, leeft
meer dan één op tien
Vlamingen onder de
armoedegrens. Zo’n
680.000 Vlamingen
kunnen de eindjes niet
meer aan mekaar knopen. Bij ouderen ligt
dat cijfer nóg hoger: één
op vijf 65-plussers is arm.

ters en warmtecamera’s in, maar
in België kan dit alleen onder heel
strikte voorwaarden. Specialisten
pleiten al lang voor een uitbreiding
van de bestaande wetgeving. Als we
geen gebruik maken van dergelijke
proactieve opsporing, zullen er nog

VERBODEN
DEBAT

CANNABISKWEEK IN
OPMARS
Cannabiskwekerijen rijzen in
dit land als paddenstoelen uit de
grond. Dat blijkt uit cijfers die
Kamerlid Barbara Pas opvroeg
bij vicepremier Jambon. Waar in
2003 nog ‘maar’ 35 plantages werden ontdekt, steeg dat in 2013 tot
1.212. Dat is een verdertigvoudiging in nauwelijks elf jaar tijd. Al
even tekenend is dat de drugsplaag
zich al lang niet meer beperkt tot
de grensstreek met Nederland,
maar zich verspreid heeft over heel
het land. Maar er is meer: “Gezien
de moeilijke opsporing van derge
lijke plantages zien we momenteel
wellicht enkel het topje van de ijs
berg”, aldus Barbara Pas. Zij pleitte
dan ook voor een betere opsporing
van cannabiskwekerijen: “Bij onze
noorderburen zet de politie helikop

gelden voor wie voor onze overheid
wil werken”, aldus Janssens. Hij
voegde er nog aan toe dat de voorwaarden om lid te worden van de
club overigens niet bepaald hoog
liggen: “Door de massale naturalisa
ties van de voorbije jaren en de blij
vend lakse nationaliteitswetgeving
is het begrip nationaliteit immers
aanzienlijk uitgehold.” Maar veel is
kennelijk niet genoeg…

meer drugsslachtoffers vallen en zal
de illegale cannabishandel voor een
groot deel onder de radar blijven.”

Enkele weken geleden
diende het Vlaams Belang in de Kamer een
voorstel in met het oog
op de ordelijke opdeling van België. Tot een
bespreking van dit voorstel zal het echter niet komen. Een meerderheid van
de Kamerleden stemde immers
tegen de inoverwegingneming ervan. Lees: wanneer het de zelfverklaarde Belgische democraten niet
past, mag het debat zelfs niet gevoerd worden.

LID VAN DE CLUB

JA, NEE, MISSCHIEN,
EEN BEETJE…

In het Vlaams Parlement verzette
Chris Janssens zich als enige tegen
de afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde voor statutaire ambtenaren. Dat enkel personen met de
Belgische nationaliteit ambtenaar
kunnen worden, heeft niets met
discriminatie te maken. “Wie iets te
zeggen wil hebben in één van de vele
verenigingen die Vlaanderen rijk is,
moet ook lid zijn van die verenigin
gen. Niemand stelt zich daar vragen
bij. Maar blijkbaar mag dat niet

Dat het Vlaams Belang er opnieuw
in slaagt te wegen op het politieke
debat, mag alleen al blijken uit de
voortdurende pogingen van NVA-voorzitter Bart De Wever om
met stoere verklaringen de lakse
politiek van zijn eigen ministers te
camoufleren. Zo stelde hij enkele
weken geleden – in navolging van
het Vlaams Belang – dat de Conventie van Genève dateert uit 1951,
we vandaag in een andere context
leven en het debat daarover moet
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kunnen gevoerd worden. Helemaal
juist! In dat kader diende Vlaams
Belang-Kamerlid Barbara Pas alvast een voorstel in waarin de regering wordt aanbevolen op internationaal vlak de nodige stappen te
zetten om werk te maken van een
eventuele herziening van de Conventie van Genève. Kortom: om
exact datgene te doen waarvoor De
Wever had gepleit. Onze verbazing
was niet klein toen bleek dat de
voltallige N-VA-fractie, inclusief
Bart De Wever, tégen de aanbeveling van het Vlaams Belang stemde. Dat er tussen de N-VA van het
woord (voor de televisiecamera’s)
en de N-VA van de daad (in de regering) een kloof gaapt die breder
is dan de Middellandse Zee, zal op
termijn ook de beste PR-campagne
niet kunnen wegmoffelen.

MET DE KOP IN
HET ZAND

Foto: Flickr - Simon Blackley

Toen duidelijk werd dat Molenbeek een draaischijf is van de islamitische oorlog in Europa werd
schepen Gypers van Molenbeek op
Radio 1 geïnterviewd. En wat een
bekentenis kregen we te horen: gedurende twintig jaar onder het PSbewind van Moureaux werd er niet

ingegrepen op bevel van de burgemeester, ambtenaren keken de andere kant uit, schepenen lieten zich
afdreigen. Gypers kan het weten,
zelf maakte hij toen deel uit van
het schepencollege. Het Vlaams
Belang heeft die situatie jarenlang
aangeklaagd, maar werd genegeerd.
Misschien zou de openbare omroep er beter aan doen het Vlaams
Belang iets minder uit debatten te
weren. Of betekent ‘openbaar’ dat
iedereen mag luisteren, maar niet
iedereen mag spreken?

EN EEN HALVE BLIK
OP HET SCHERM
Uit een analyse van berichten op
het sociale medium Twitter werd
nog eens duidelijk dat België een
bolwerk is van IS-sympathisanten.
Niet minder dan een derde van de
Arabische tweets die in dit land
werden gepost, sprak in een positieve teneur over de internationale
moordenaarsorganisatie. Daarmee
bekleedt België – na Qatar en Pakistan – de derde plaats in de internationale ranking. Al even frappant is het feit dat deze statistiek
al begin dit jaar in de Britse krant
The Guardian werd gepubliceerd.
Het had meer dan een teken aan
de wand moeten zijn. Dat een en
ander aan het oog van de Belgische
veiligheidsdiensten is ontsnapt,
hoeft uiteraard niet te verbazen.
Uit een verslag van het Comité P,
het overheidsorgaan dat de politiediensten controleert, bleek onlangs
nog dat de dienst van de federale
politie die instaat voor het online
opsporen van islamextremisme
wordt bemand door… een halftijdse werkkracht. Welkom in de
21ste eeuw.

Ex-burgemeester van Molenbeek Philippe Moureaux
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“We zijn in oorlog.”
François Hollande,
Franse president
Nationale toespraak naar
aanleiding van de aanslagen
in Parijs, 13.11.2015
“Het politieke discours in België
is gegijzeld door een zelfingenomen progressieve elite die heilig
overtuigd is van de maakbaarheid van de samenleving. Observaties over de minder fraaie
kanten van migranten en de totalitaire elementen in de islam
worden onder het tapijt geschoven of als extreemrechtse stemmingmakerij geklasseerd.”
Teun Voeten, oorlogsfotograaf
De Tijd, 18.11.2015
“Maak de jihadisten gelukkig,
zet ze uit naar de shariagebieden,
voordat ze het noodlot over zichzelf en over ons afroepen.”
Afshin Ellian,
hoogleraar rechtswetenschap
Elsevier, 15.11.2015
“Sinds ‘nine eleven’ in New York
is het toch duidelijk dat we af
moeten van het cliché van de
arme, werkloze immigrant die
zogenaamd uit wanhoop plotseling naar de wapens grijpt. Die
aanslagen zijn degelijk voorbereide oorlogsdaden.”
Mia Doornaert, columniste
De Standaard, 14.11.2015
“Het is niet prettig als er een kogelgat in de schoolpoort zit.”
Dirk Letens,
Ex-schooldirecteur
in Molenbeek
Gazet Van Antwerpen,
18.11.2015

Criminele verwaarlozing
België blijkt de zwakste schakel
in de strijd tegen terreur. Het
Vlaams Belang eist dat diegenen
die de signalen herhaaldelijk
hebben genegeerd, hun verantwoordelijkheid nemen.
“Er is geen reden tot paniek. De
nodige maatregelen worden geno
men.” Dat zei Jan Jambon op 8
januari 2015 in de Kamer op een
vraag van de Vlaams Belangfractie, naar aanleiding van de
aanslagen op de redactielokalen van Charlie Hebdo. “Nu
duidelijk is dat België opnieuw
als draaischijf fungeert voor
internationaal islamterrorisme
klinken de woorden van Jam
bon niet alleen bijzonder hol,
zij wijzen bovendien op een
ongeziene nalatigheid”, stelde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in
een reactie.

Na de moordpartij in Parijs betuigde het Vlaams Belang zijn
medeleven door een kransneerlegging aan de Franse ambassade

SYSTEMISCHE LAKSHEID
De nodige maatregelen werden
immers niet getroffen. Zo konden
afgelopen maand islamfanatici, die
openlijk de vernietiging van het
Westen verkondigen, ongestoord
hun jihadistische boodschap
prediken op de Brusselse Moslimbeurs. Niettegenstaande de
waarschuwingen van het Vlaams
Belang weigerde minister Jambon
in te grijpen.
En ook toen de Vlaams Belangfractie minister Jambon vroeg
om radicale moskeeën te sluiten
uit veiligheidsoverwegingen antwoordde deze dat de burgemeesters dat maar dienden op te lossen.
Het rapport van Jambon wordt er
niet beter op. Het Comité P, een
overheidsorgaan dat de politiediensten controleert, leverde onlangs een verslag af waaruit bleek
dat de dienst van de federale politie die verantwoordelijk is voor het
online opsporen van islamextremisme bemand wordt door… een
halftijdse kracht. “Iedereen, over
heel de wereld, weet intussen dat
radicalisering, en meer bepaald het
ronselen van jihadisten voor de jihad
ook via het ongecensureerde internet
gebeurt, behalve minister Jambon”,
aldus Van Grieken. “Dat Jambon
vandaag nog steeds weigert om per
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manent grenscontroles uit te voeren,
illustreert zijn systemische laksheid.”

SMAKELOOS
Ook Justitieminister Geens gaat
alles behalve vrijuit. Zo waren verschillende daders van de aanslag
in Parijs gekend bij het gerecht,
maar konden zij ongestoord hun
moorddadige plannen uitvoeren.
De smaakloze opmerking van de
Justitieminister dat er “altijd iets
verkeerd kan gaan als iemand rond
loopt met een Kalasjnikov”, toont
hierbij het volledig gebrek aan verantwoordelijkheidszin aan, alsook
een totale afwezigheid van enige
ambitie om een kordaat veiligheidsbeleid uit te bouwen. En daar
blijft het niet bij. Hoewel minimum 118 Belgische Syriëstrijders
opnieuw op Belgische bodem zijn,
werd amper van 10 onder hen de
verblijfspapieren ontnomen.
“De rode draad doorheen het beleid
van Jambon en Geens is er een van
criminele verwaarlozing. Met de
meest essentiële taak van de over
heid, het garanderen van de veilig
heid van zijn burgers, werd uiterst
nonchalant omgesprongen. Hun
ontslag is onvermijdelijk”, concludeert Tom Van Grieken.
Klaas Slootmans

Alle wegen leiden naar Brussel
In de loop der jaren verwerd
Brussel tot een plaats waar moslimfanatici thuis zijn. Pertinente
waarschuwingen werden in de
wind geslagen.
Al snel na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs, kwam aan
het licht dat er – nog maar eens –
een verband bestond met de Brusselse gemeente Molenbeek. Nog
maar eens, want het was heus niet
de eerste keer dat Brussel deze twijfelachtige eer te beurt viel. Ook bij
eerdere aanslagen bleek er sprake
van een ‘Brusselse link’, waardoor
de hoofdstad van de Europese Unie
ondertussen door verschillende
buitenlandse media werd gebombardeerd tot de ‘Europese hoofdstad van het moslimfanatisme’.
Wie vandaag beweert dat niemand
dit kon zien aankomen, liegt. Wat
zich vandaag in Molenbeek – en
bij uitbreiding elders in Brussel –
voltrekt, dateert immers niet van
gisteren, maar is al veel langer aan
de gang.

MOSLIMENCLAVE
Bijzonder verhelderend in dat verband was – en blijft – een reportage
van Hind Fraihi, een jonge journaliste van Marokkaanse origine die

Molenbeek: al meer dan 20 jaar een
broeihaard van islamfundamentalisme
in 2005 (!) gedurende twee maanden in hartje Molenbeek onderdook. Wat ze daar toen zag, overtrof haar slechtste verwachtingen.
Naar aanleiding van haar reportage
die in maart van dat jaar in Het
Nieuwsblad verscheen (en later
ook in boekvorm werd uitgegeven)
stelde Hind Fraihi: “Ik stel vast dat
veel Brusselse moslims geen enkele
wil tot integratie vertonen. Ze zien
de Belgen als ongelovigen en hebben
geen enkele affectie met ons land.
Molenbeek beschouwen ze zelfs niet
meer als België, maar als moslim
enclave, waar zij de plak zwaaien
als in een islamstaat en waar Bel
gen niet welkom zijn.” En verder:
“Molenbeek is een echte moslimstaat.
(…) Er is maar één weg, één chef:

Allah. Al de rest moet wijken. De
overheid heeft in hun ogen geen en
kel gezag. Het zijn vooral moslims
uit de tweede en derde generatie.” In
haar reportage bevestigde ze toen
al berichten over imams die haat
prediken tegen het Westen en jongeren ronselen voor de jihad.

BEKLIJVEND
“Jullie, blanke autochtone Vlamin
gen, onderschatten het probleem van
het moslimextremisme in Brussel.
Het is geen fabel, maar een olievlek
die zich langzaam maar zeker uit
breidt”, zo voegde de onderzoeksjournaliste er voor alle duidelijkheid aan toe. Vertwijfeld vroeg ze
zich daarbij af hoe het mogelijk is
“dat de Belgische politiek het zover
heeft laten komen.”
Het zijn woorden die – ook en
vooral tien jaar later – beklijven.
De getuigenis van Hind Fraihi
werd - net zoals alle andere pertinente waarschuwingen - straal
genegeerd of in het beste geval
weggewuifd. Niet weinigen zullen
zich vandaag – met zo mogelijk
nog meer vertwijfeling – de vraag
stellen hoe het mogelijk is dat de
Belgische politiek ervoor koos nog
eens tien jaar langer weg te kijken.
Dirk De Smedt
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Nieuwe belasting op elektriciteit:
schande!
Stefaan Sintobin pakte de Vlaamse regering in het Vlaams Parlement
hard aan over de nieuwe belasting op elektriciteit die de gezinnen
jaarlijks 100 euro kost.
Zoals u allicht vernomen hebt,
voerde de Vlaamse regering een
nieuwe belastingverhoging in die
de stroomgebruikers zullen moeten betalen om de schulden ten gevolge van een uit de hand gelopen
subsidiëring van groene energie
weg te werken. De nieuwe belasting bedraagt voor een gemiddeld
gezin met een verbruik van 3.500
kWh en één afnamepunt van elektriciteit 100 euro per jaar. Deze
belastingverhoging – die vanaf 1
maart 2016 wordt aangerekend
– zal u op uw elektriciteitsfactuur
terugvinden als ‘heffing bijdrage
Energiefonds’.

BELASTINGREGERING
Ons parlementslid Stefaan Sintobin maakte in het Vlaams Parlement duidelijk dat deze nieuwe
taks de zesde opeenvolgende stijging van de elektriciteitsfactuur
betekent. Twee maal werden de
distributienettarieven verhoogd,
de vennootschapsbelasting van de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

energie-intercommunales wordt
nu doorgerekend aan de consu
ment, de federale regering verhoogde de BTW op elektriciteit
van 6 naar 21%, de gratis stroom
werd afgeschaft en daar komt nu
dus deze nieuwe heffing bij. Resultaat van dit alles voor een gemiddeld gezin: een stijging van de
energiefactuur met ongeveer 400
euro per jaar. Ondertussen bestaat
al 80% van de energiefactuur uit
kosten en taksen.
Stefaan Sintobin confronteerde de
Vlaamse regering met een harde
waarheid: “De werkende Vlaming,
om wie het allemaal te doen was
voor de verkiezingen, is opnieuw de
pineut. Terwijl onze Vlaamse gezin
nen nu al het slachtoffer zijn van al
lerlei verkapte belastingverhogingen,
pleegt u met deze heffing nogmaals
een aanslag op het modale inkomen
in Vlaanderen.” Ons parlementslid
wees ook op de situatie van alleenstaanden of gezinnen met maar één
inkomen, die ook 100 euro moeten

Distributienettarieven
+ € 46
Vennootschapsbelasting + € 11
BTW 21%
+ € 110
Afschaffing gratis stroom + € 90
Distributienettarieven
+ € 35
Energieheffing
+ € 100
Totaal
+ € 392
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betalen en voor wie de nieuwe heffing dus extra hard zal aankomen.
Stefaan Sintobin stelde dan ook:
“Deze Vlaamse Regering is net zoals
de federale regering een platte, ordi
naire belastingregering.” Hij had in
het bijzonder ook nog een boodschap voor minister van Financiën
Turtelboom (Open VLD): “Voor
u, als liberaal, mevrouw de minister,
moet het wel bijzonder pijnlijk zijn
dat voor eeuwig en altijd uw naam
verbonden blijft aan een belasting.
De ‘Turteltaks’ zal de geschiedenis
ingaan als uw bijdrage aan deze
Vlaamse Regering.”

MEGAWINSTEN
De nieuwe belasting moet volgens
de regering dienen om de schuldenput van 9,2 miljard euro aan
groenestroom-certificaten (2 miljard schulden uit het verleden en
7,2 miljard aan nog uit te betalen
groenestroomcertificaten tot 2028)
weg te werken. Uit de gegevens die
de Vlaamse regering begin 2015
verstrekte op vraag van partijvoorzitter Tom Van Grieken blijkt overduidelijk hoe de Vlaamse gezinnen
de factuur betalen van de megawinsten die sommigen via groenestroom-certificaten realiseerden
en nog steeds realiseren. Sinds de
invoering van het subsidiesysteem
voor groene stroom zijn er 2.238
producenten van groene stroom
die elk meer dan 100.000 euro
subsidie ontvingen, samen goed
voor een totaal subsidiebedrag van
1,4 miljard euro.
Sommige bedrijven maakten van
zonnepanelen de meest rendabele
investering in jaren en strijken via
gigantische
zonnepaneelparken
elk jaar meer dan 10 miljoen euro
op. Reeds in 2010 waarschuwde

Vlaams Belang-parlementslid Jan
Penris voor de gevolgen van het al
te gulle subsidiebeleid: “Het zijn
bedrijven die met dergelijke projec
ten niet alleen hun imago oppoetsen,
maar ook nog eens extra winsten ge
nereren. Het is de man in de straat
die op het einde van de rit de reke
ning van dit verhaal zal moeten be
talen.”

COLLECTIEVE SCHULD
Stefaan Sintobin wees er tijdens
het debat op dat – met uitzondering van het Vlaams Belang dat
reeds vele jaren waarschuwt voor
de gevolgen – alle partijen collectief schuldig zijn aan het ontsporen van het systeem van de groenestroom-certificaten en dus ook
aan deze nieuwe belasting. N-VA
bijvoorbeeld protesteerde in 2010
tegen het ‘versneld afbouwen’ van
het subsidiesysteem en maakte
sinds 2004 deel uit van de Vlaamse
regering. Alle beslissingen ter zake
heeft N-VA dus mee goedgekeurd.
Open VLD is ook medeplichtig.
Het systeem werd in 2002 niet alleen ingevoerd door een regering
onder leiding van Patrick Dewael,
maar Open VLD ging in 2010
zelfs in het verzet tegen een mogelijke vermindering van de steun
die de partij omschreef als een
“hold-up op de sector van de zon
nepanelen”. CD&V gaat evenmin
vrijuit: sinds de invoering van het
subsidiesysteem bekleedden twee
CD&V’ers de post van minister
van Energie. In die periode (tot
2009) werden de subsidiebedragen
nog verhoogd. De vorige energieminister Freya Van den Bossche en
haar partij SP.a zijn natuurlijk ook
schuldig omdat ze te lang getalmd
hebben met het afbouwen van het
systeem. Stefaan Sintobin wierp de
andere partijen – die elkaar ter ge-

legenheid van het debat de schuld
gaven van de nieuwe taks – dan
ook terecht voor de voeten: “Stop
het ‘zwarte pieten’. Jullie zijn alle
maal ‘partners in crime’!”

ALTERNATIEF BESTAAT
De regering beweert intussen bij
hoog en bij laag dat er geen alternatieven zijn voor de huidige belastingverhoging. Volgens het Vlaams
Belang zijn die er echter wel. Volgens onze partij mag het geen vanzelfsprekendheid zijn dat bedrijven
met grote zonnepaneelparken die
megawinsten maakten volledig
buiten schot blijven, terwijl de
brave burger de rekening betaalt.
Bovendien kennen de distributienetbeheerders – intercommunales
waarin politici het voor het zeggen
hebben – nog steeds winstuitkeringen toe aan hun aandeelhouders,
de gemeenten. Tot slot dient ook
opgemerkt te worden dat onze regeringen blijkbaar wel bereid zijn
900 miljoen euro te besteden aan
de opvang van buitenlandse gelukzoekers in ons land, maar niet aan
het dempen van de schuldenputten veroorzaakt door een beroerd
subsidiëringsbeleid.
Stefaan Sintobin suggereerde in het
Vlaams Parlement dan ook een alternatief voor de nieuwe belasting:
“Waarom geen bijdrage vanuit de
superwinsten die bedrijven realiseren
dankzij hun grote zonnepaneelpar
ken? Waarom kunnen de winstuit
keringen aan de aandeelhouders van
de distributienetbeheerders – de ge
meenten – niet worden verlaagd? En
waarom kan een deel van het geld
niet uit de algemene middelen van
de Vlaamse begroting komen?”
Wim Van Osselaer
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Homans verdedigt Koranscholen
Minister Homans antwoordde in het Vlaams Parlement op vraag van
Chris Janssens dat Koranscholen en een letterlijke interpretatie van de
Koran best oké zijn. Voor een kritische benadering van de islam ben je
bij N-VA aan het verkeerde adres.
“Stel u voor dat elk weekend tiendui
zenden kinderen verplicht zouden
worden om de Bijbel uit het hoofd te
leren. Elk weekend opnieuw moeten
ze naar de les om een dik boek uit
het hoofd te leren. Er zou ongetwij
feld van links tot centrumrechts veel
bezwaar geuit worden indien der
gelijke praktijken binnen het chris
tendom nog zouden plaatsvinden.
Gelukkig is dat niet het geval. Bij
de islam gebeurt dit echter wel. En
nu zwijgt iedereen behalve Vlaams
Belang.” Zo leidde Chris Janssens
zijn vraag in over de problematiek
van de Koranscholen, die hij in het
Vlaams Parlement stelde aan minister van Integratie Homans.

TERZAKE
Aanleiding voor de vraag was een
reportage van het Canvas-programma Terzake over de Koranscholen.
Daaruit bleek dat vele duizenden
moslimkinderen er elk weekend
opnieuw verplicht worden de Koran van buiten te leren. De lessen
vinden plaats in het Turks of het
Arabisch en meisjes – zelfs piepjonge van 5 à 6 jaar – worden er in een
hoofddoek gepropt. In het verleden
kwam overigens al aan het licht dat
kinderen die onvoldoende presteren
in sommige Koranscholen geconfronteerd worden met lijfstraffen.
Chris Janssens vroeg minister Homans niet weg te kijken, maar actie
te ondernemen of op zijn minst de

moed te hebben een onderzoek te
doen naar extremisme binnen de
moskeeën en de Koranscholen. Het
is immers duidelijk dat de werking
van de Koranscholen haaks staat op
elk integratiebeleid.

“CATECHESE”
Homans acht het echter onnodig
in te grijpen. De minister presteerde het de Koranscholen te vergelijken met “het vormsel van haar
oudste zoon die elke week aanwezig
moet zijn op de catechese”. Dat enige
kennis over de islam de minister
vreemd is, werd helemaal duidelijk
toen ze stelde dat “het beter is dat
een letterlijke interpretatie van de
Koran gegeven wordt dan dit over te
laten aan ronselaars die een eigen in
terpretatie geven aan de Koran”. Als
integratieminister behoort Homans
nochtans te weten dat alle ellende
die de islam vandaag de dag nog
steeds veroorzaakt in de wereld –
van de barbaarse en vrouwvernederende moraal in moslimlanden tot
aanslagen gepleegd door een reeks
terroristische moslimorganisaties
– nét voortspruit uit de letterlijke
interpretatie van de Koran.

ZIENDE BLIND
Chris Janssens toonde zich scherp
voor Homans en haar partij: “Wie
had gedacht dat een N-VA’er op de
post van Integratie garant zou staan
voor een ander beleid, zonder mul
ticulturele taboes, heeft zich vergist.
Dat is jammer. Enkel door de islam
kritisch te benaderen, kan men voor
uitgang boeken in het integratiebe
leid. Want wie anno 2015 nog steeds
beweert dat de islam geen struikelblok
is voor de integratie van de allochto
nen in onze samenleving en geen be
dreiging vormt voor het harmonieuze
samenleven in Vlaanderen is ziende
blind.”
Wim Van Osselaer
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Speciale eenheden in actie in Molenbeek

Terreurdebat: Barbara Pas legt als
enige vinger op de wonde
De forse aankondigingen in de pers staan in schril contrast met de
middelen die de regering daartegenover plaatst. Zo zal de Staatsveiligheid het volgend jaar met minder moeten doen. Dat zei Barbara Pas
tijdens het terreurdebat in de Kamer.
Om het hete hangijzer van het
overduidelijke verband tussen de
islamisering en de aanslagen in
Parijs te omzeilen, werd het debat
in de Kamer grotendeels gedomineerd door de eenmaking van de
Brusselse politiezones. Hoewel het
Vlaams Belang al jaren pleit voor
een fusering, toonde het andermaal aan dat men de islamitische
olifant in de Kamer niet wil zien.
De ongemakkelijke waarheden die
ermee gepaard gaan, doen de multiculturele droom immers als een
kaartenhuisje in mekaar stuiken.

Madrid, Charlie Hebdo en Londen
afgelopen vrijdag nog maar eens
werd bevestigd.”

ONTKENNINGSFASE
Pas toonde zich ook weinig onder
de indruk van de plannen van de
regering. Onder meer de maatregel om mensen die plannen hebben om naar Syrië te reizen een
elektronische enkelband te laten
dragen, vindt ze ondermaats.

“Ook met een enkelband kan je een
kalasjnikov hanteren”, klonk het.
In haar betoog herhaalde ze de
boodschap dat ook het Vlaams
Belang niet elke moslim over dezelfde kam scheert. “Het overgrote
deel van de moslims zijn ongetwij
feld gematigde en vredelievende
mensen die het geweld schuwen en
die de aanslagen in Parijs en ook
alle andere jihadistische aanslagen
verwerpen. Maar wie vandaag nog
ontkent dat deze terreur zijn wortels
heeft in de islam, die ontkent het
licht van de zon.”
Klaas Slootmans

VERGUISD
Als enige in het halfrond verkondigde Barbara Pas de boodschap
van het gezond verstand, wars van
taboes of verbloemende omzwervingen. Terecht wees ze op de ettelijke waarschuwingen van het
Vlaams Belang. “Hoe vaak werden
wij hier niet verguisd als onruststo
kers, racisten en islamofoben, terwijl
de juistheid van onze boodschap na

Bekijk de tussenkomst van Barbara Pas

www.youtu.be/DBKJs6c1APY
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Valium voor het volk
Enkele weken geleden kondigde de regering strengere regels aan die
de instroom van asielzoekers zou moeten inperken. Op doortastende
maatregelen blijft het wachten.
In grote lijnen laat de zogenaamde
verstrakking van het asielbeleid
zich samenvatten in een tweetal
maatregelen. In de eerste plaats
zullen erkende asielzoekers de
eerste vijf jaar slechts een tijdelijk
verblijfsstatuut toegekend krijgen.
Dat is uiteraard de evidentie zelf en
in zowat alle andere Europese landen dan ook al jarenlang de regel.
Een tweede maatregel houdt in dat
asielzoekers voortaan een engagementsverklaring zullen voorgelegd
krijgen waarin ze – en ook dat is
toch wel de logica zelve – zich ertoe
verplichten de waarden en verworvenheden van de Europese burgers
te respecteren.
De vraag blijft echter welke praktische consequenties hieraan zullen
verbonden worden. De aankondiging dat een weigering om deze
verklaring te ondertekenen gevolgen ‘kan’ hebben, is natuurlijk
onvoldoende. Een dergelijke weigering ‘moet’ gevolgen hebben, zo
niet zal de geroemde engagementsverklaring niet veel anders zijn dan
een nieuw ‘vodje papier’, zoals de
ridicule uitwijzingsbevelen.

BLIJVEND ATTRACTIEF
Belangrijker is evenwel dat hetgeen
eerder met veel tromgeroffel werd
aangekondigd, in de regeringsmaatregelen met geen vergrootglas

is terug te vinden, namelijk de verstrenging van de regels voor gezinshereniging. Wie een beroep doet
op gezinshereniging, moet kunnen
aantonen dat hij over voldoende
bestaansmiddelen (120% van het
leefloon), toereikende huisvesting
en een ziekteverzekering beschikt.
Voor asielzoekers gelden die ‘strengere’ voorwaarden echter niet: zij
kunnen één jaar lang hun gezinsleden vrijwel zonder voorwaarden
laten overkomen. In tegenstelling
tot de aankondiging dat deze periode zou ingekort worden tot drie
maanden, blijft de bestaande soepele regeling onverminderd van
kracht. Dat staat in schril contrast
met andere landen die hun beleid
ter zake ondertussen verstrakten.
Via ‘radio trottoir’ zal zich dan ook
snel het nieuws verspreiden dat de
mogelijkheden voor gezinshereniging in België gunstig zijn en blijven.

ACHILLESHIEL
Van een consequent uitwijzingsbeleid – nochtans het sluitstuk
van elke geloofwaardige asiel- en
immigratiepolitiek – is nog altijd
geen sprake. Was er in het verleden
al nood aan een drastische uitbreiding van de capaciteit in de gesloten
terugkeercentra, dan is dat vandaag
uiteraard nog meer het geval. Dat
was ook de reden waarom Freddy
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Roosemont, directeur-generaal van
de Dienst Vreemdelingenzaken, er
onlangs openlijk voor pleitte de
capaciteit in de gesloten centra te
verdubbelen. Daar zijn we, met
de 150 extra plaatsen die door de
regering in het vooruitzicht zijn
gesteld, nog ver van verwijderd.
In het beste geval bevinden we ons
over enkele maanden terug op het
niveau van 2011, toen niemand
minder dan Theo Francken in een
debat met toenmalig staatssecretaris Wathelet stelde: “Meneer Wathe
let, Nederland heeft 2.500 plaatsen
in gesloten centra, u heeft er 600.”
(DS, 10.09.2011). Wanneer 600
plaatsen niet volstonden in 2011,
lijkt het weinig waarschijnlijk dat
ze wél zullen volstaan in een periode waarin dit land de grootste asielcrisis in vijftien jaar doormaakt.

STRAATJE ZONDER EINDE
Samenvattend kunnen we niets anders dan vaststellen dat de beloofde
verstrakking van het asiel- en immigratiebeleid beperkt is gebleven tot stoere aankondigingen in
de media, die moeten dienen om
een verontruste bevolking te sussen. Noodzakelijke maatregelen
die er op gericht zijn de instroom
te verkleinen en de uitstroom te
vergroten, blijven echter uit. Deze
regering zit niet op de goede weg,
ze zit in een straatje zonder einde.
Dirk De Smedt

Ook zonder PS
heerst de PS-cultuur
De draaideur tussen politiek en
overheidsbedrijven draait nog
steeds op volle toeren. Ook met
de N-VA aan de knoppen is het
‘old boys network’ terug van
nooit weggeweest.

Huub Broers

Senator N-VA

Voorzitter van de Vlaamse
Landmaatschappij

Koen Kennis

Schepen N-VA Antwerpen

Voorzitter PMV en bestuurder bij BAM

“We maken definitief komaf met
de koehandel rond de politieke be
noemingen”. Wie de beloften van
de N-VA in haar verkiezingsprogramma van 2014 leest, vermoedt
wellicht dat het om een satirisch
magazine gaat. Nooit eerder sloeg
een partij erin zo snel zijn tentakels
te spreiden binnen de lucratieve
bestuursraden van de Vlaamse en
federale administraties. Vandaag
klinkt de belofte om een einde te
stellen aan de lidkaartbenoemingen enigszins anders. “We willen
geen puur politieke benoemingen
doen, maar zoeken natuurlijk wel
mensen die het regeringsbeleid reflec
teren.” Of hoe het CD&V-jargon
moeiteloos wordt overgenomen.

Marc
Europees lijstduwer
Descheemaecker N-VA

Voorzitter Raad van Bestuur bij De Lijn

Mark Andries

Kabinetschef Geert
Bourgeois

Bestuurder bij BAM

Christine
Delbaer

Kabinetsmedewerker
Voorzitter Fiscale
minister Van Overtveldt bemiddelingsdienst

Steven Vanden
Berghe

Kabinetsmedewerker
Voorzitter Rulingdienst
minister Van Overtveldt

Koen Algoed

Kabinetschef minister
Muyters

Bestuurder bij KBC

Herman
De Bode

Kabinetschef minister
Jambon

Bestuurder Nationale
Loterij en Infrabel

Het lijstje van N-VA-adepten in
royaal betaalde zitjes oogt dan ook
indrukwekkend. Niet minder dan
37 procent van de Vlaamse politiek benoemde bestuursmandaten zijn

in het bezit van N-VA-kabinetsleden of mandatarissen. Hiermee
spant de partij van Bart De Wever
de kroon. Ter vergelijking: de benoemingsgeile SP.a rijfde in twintig jaar machtsdeelname minder
dan de helft bestuursmandaten
binnen. Maar ook federaal integreerde de N-VA zich wonderwel
in de vetbetaalde – gaande van 625
tot 5.000 euro - postjescultuur.

van de raad van bestuur van voormalig Eurocommissaris Karel De
Gucht bij de Belgische telecomreus Proximus. Interessant weetje:
dit bijbaantje is goed voor zo’n
70.000 euro. Gevraagd naar de
kwaliteiten van De Gucht verwees
de woordvoerder van Proximus
droogjes naar de beslissingsmacht
van de Belgische regering als voornaamste aandeelhouder.

Maar ook de andere regeringspartijen blijven gretig zitjes binnenrijven. Zo was er
onlangs nog de
aanstelling
als lid

ZELFBEDIENING
Het Vlaams Belang pleit onverkort
voor het Engels model waarbij het
verboden is om partijleden te benoemen in het openbaar bestuur.
Wat langs de overkant van het
kanaal echter strafbaar is, is hier
geïnstitutionaliseerd. Een land
waarbij bestuurders in overheidsbedrijven
uitsluitend
aangesteld te worden op
basis van hun competenties,
lijkt verder weg dan ooit.
De politieke kleur is dan wel
veranderd, de zelfbediening
allerminst.
Klaas Slootmans
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“

e versc
Janma
Op 8 oktober stelde de Nederlandse journalist
Joost Niemöller, onder andere bekend van Het
immigratietaboe, zijn nieuwe boek voor: De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij. Naast de bekende Nederlandse (linkse)
politicoloog Meindert Fennema, hield ook de oprichter van de Centrumpartij, dr. Henry Brookman, een toespraak met als conclusie: “We zijn
als monsters behandeld”. Het Vlaams Belang was
er bij in het Van der Valk hotel in Wassenaar, de
enige plek waar Hans Janmaat (anoniem) mocht
vergaderen, en interviewde auteur Joost Niemöller.
Alvorens het interview wordt aangevat, benadrukt
Niemöller de symboliek van deze locatie: het Van der
Valk hotel in Wassenaar is de plek waarnaar Hans
Janmaat moest uitwijken toen hij trouwde met Wil
Schuurman. Voor de huwelijksreceptie die zou plaats
vinden in Hotel Des Indes in Den Haag werd Janmaat
immers geweigerd.
Je boek heet De ‘verschrikkelijke’ Janmaat. Heb
je door het onderzoekswerk voor dit boek sympathie gekregen voor Hans Janmaat?
Voor de persoon eigenlijk niet echt. Ik heb hem
nooit persoonlijk ontmoet, maar ik heb toch wel het
beeld gekregen van iemand - het woord ‘intrigant’
komt in me naar boven - die eigenlijk een beetje met
zijn eigen onkunde geen raad wist. Hij was helemaal
geen figuur om een partij te leiden. Dat is eigenlijk
ook de dramatiek: toen hij eenmaal op die plek zat
en zich had geout als partijleider, kon hij niet meer
terug. Hij was wel docent, maar daar wilde hij alleszins mee ophouden. Ook in de partij zag men:
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chrikkelijke
aat”
lezen. Maar Janmaat had wel gevoel voor humor, dus
in die zin was hij wel slim. Dat merkte je soms ook in
het parlement, wanneer hij op een grappige manier
met zijn tegenstanders discussieerde.

dit is niet de juiste persoon, hij spreekt niet goed en
heeft geen charisma. Met zachte hand probeerde men
hem aan de kant te zetten, maar men kon ook geen
andere leider vinden. Janmaat bleek totaal niet in
staat tot enige zelfreflectie. Dat blijkt ook uit zijn autobiografie, die uitblinkt
in kritiekloze zelfverheerlijking. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat
deze man onterecht op
een verschrikkelijke manier is aangepakt, en
daar gaat een groot deel
van mijn boek ook over.
Toch is het moeilijk om
met Janmaat medelijden te voelen.

kregen.

Je conclusie is ook dat Janmaat een visionair was?

Had hij islamkritiek?

In de jaren zeventig al, toen Janmaat nog bij de Katholieke Volkspartij actief was, merkte hij dat bij de
gewone achterban een enorme onvrede heerste over
de komst van Surinamers naar Nederland. Dat voelde
Janmaat heel goed aan, maar wanneer hij daarover
sprak met mensen uit het hoger kader van de KVP,
merkte hij dat er niets mee werd gedaan. Het is vervolgens Henry Brookman geweest die de Centrumpartij heeft opgericht.

In Kamerdebatten had hij het regelmatig over de
kwalijke kanten van de islam. Hij had de Koran ook
gelezen. Ook in de partijkrantjes van de Centrumpartij vind je er een aantal stukken over. Islamkritiek was
veel meer aanwezig dan ik had verwacht, met name
inzake de islamitische vrouwenhaat. Het belangrijkste punt was evenwel de afkeer van de multiculturele
samenleving. Geen aparte potjes voor minderheden,
geen onderwijs in eigen taal enzovoort. De boodschap was: aanpassen. Heel wat zaken die nu gewoon
bestaan, zoals inburgeringscursussen, werden bepleit
door de Centrumpartij.

“

Het woord
racisme wordt te
vaak misbruikt

Vind je Janmaat een intelligent man?
Hij was geen goed politicus: hij snapte het spel niet
met de media, had in de partij geen leiderscapaciteiten en was geen goed debater. Janmaat is doctorandus. Ik las zijn scriptie, maar hij kon niet goed schrijven. Door zijn slechte ogen kon hij ook niet goed

Voorspelde hij in de jaren zeventig wat nu aan het gebeuren is?
Een aantal dingen zag Janmaat
heel erg goed. Als het zo doorgaat,
zei hij in een interview in 1983,
dan hebben we hier binnenkort
1 miljoen moslims. Dat werd op
hoongelach onthaald, maar daar
heeft hij dus gewoon gelijk in ge-

Pleitte Janmaat toen ook al voor gesloten grenzen?
Ja. Janmaat was een enorme tegenstander van de
Schengenzone en daar heeft hij zich ook als enige in
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de Kamer tegen verzet.
Zat daar ook een sociaaleconomische component
aan?
Janmaat nam het op voor het
midden- en kleinbedrijf in
Nederland. Hij vond dat ze
volkomen worden overruled
door multinationals. Hij
vond de globalisering ook
slecht voor de winkeliers, die
door de open grenzen met
steeds meer overvallen werden geconfronteerd.

“

Goh, wat is een racist en wat
is racisme? Het woord wordt
zo vaak misbruikt. Ik word
racist genoemd, jij wordt racist genoemd… Je kunt je er
ook nooit tegen verdedigen.
Zelf vind ik iemand een racist die met bepaalde mensen
niet wil omgaan omdat ze
van een ander ras zijn, die er
een soort instinctieve afkeer
van heeft. Dat had Janmaat
helemaal niet. Hij kende veel
allochtonen die bij hem over
de vloer kwamen. Op zijn
begrafenis was een hindoestaanse meneer die een heel
verhaal heeft gehouden. Aan
de andere kant vind ik het
wel kwalijk dat hij op een gegeven moment iemand
uit de partij wilde zetten omdat hij getrouwd was
met een Indonesische vrouw. Daar ontstond binnen
de partij enorme commotie over omdat iedereen dat
compleet belachelijk vond.

Links is in die
geglobaliseerde
ideologie meegestapt toen het de
buitenlanders ontdekte als de nieuwe
onderklasse

Hij was ook tegen gastarbeid?
In de jaren zeventig was links enorm tegen gastarbeiders, onder meer omdat ze de lonen drukken. Nu
is dat veranderd, maar in die zin zat Janmaat toen
dus op een soort mainstreamlijn. Op een gegeven
moment hebben de liberalen en de confessionelen
gastarbeid toch doorgedrukt en werd de verwerping
ervan fout. Links is in die geglobaliseerde ideologie
meegestapt toen het de buitenlanders ontdekte als
de nieuwe onderklasse. Alles wat nationalistisch was,
werd fout.

Je bent ontsteld over hoe Janmaat is behandeld?
Hij werd gezien als het ultieme kwaad. Op een gegeven moment belde Bono van U2, verkleed als
duivel, rechtstreeks van op
het podium naar Janmaat.
Janmaat is een paar keer
zwaar in elkaar geslagen
en de politie deed niets om
hem te verdedigen. Het is
een wonder dat hij niet is
vermoord. Zijn vrouw is
haar been verloren bij een
aanslag. Het had veel erger
kunnen zijn. Een 300-tal
zwaarbewapende actievoerders had hun hotel omsingeld en een brandbom naar
binnen gegooid. Voor hetzelfde geld waren er toen
zestig mensen verbrand.
De politie heeft daar serieus
gefaald en de rechter heeft
de zaak nooit echt onderzocht. Er zijn slechts een
paar lichte strafjes gegeven.
De overheid heeft bewust
een oogje toegeknepen.
Ook de media lieten geen
verontwaardiging zien. Ze
namen niet eens de moeite
om Janmaat überhaupt te
spreken. De Telegraaf kopte

Je hebt lang aan dit boek
gewerkt?
Drie jaar. Dat was langer
dan verwacht omdat ik afhing van de vele mensen
die ik over Janmaat wilde
interviewen. Ik heb ook
de verslagen van de BVD
(Binnenlandse Veiligheidsdienst, nu: AIVD) doorploegd. Daaruit bleek dat
informanten van de BVD
bij alle vergaderingen van
de Centrumpartij aanwezig
waren. De Centrumpartij
wist dat en speelde er soms
ook spelletjes mee. Die informaten waren natuurlijk
ook onbetrouwbaar: het
waren ofwel linkse activisten die wilden bijverdienen
ofwel sympathisanten van
Janmaat.
Was Janmaat een racist?
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Joost Niemöller
zelfs: ‘Dit begrijpelijke geweld’. Niet te geloven. Termen als ‘rel’ en ‘gedoe’ werden gebruikt, terwijl het
natuurlijk gewoon een moordaanslag was. De daders
van de moordaanslag werden consequent ‘antifascisten’ genoemd, zoals ze zichzelf noemden, terwijl het
natuurlijk fascisten waren.

Janmaats moeder was Joods, hij was dus zelf eigenlijk
Joods. Hij was niet antisemitisch en ook pro-Israël.
Media, zoals Elsevier, probeerden hem op leugenachtige wijze antisemitisme in de mond te leggen. Het
spel werd héél vuil gespeeld.
Was de Centrumpartij vooral een anti-establishmentpartij, een verzetspartij?

Janmaat heeft nooit beveiliging gekregen?
Nee. Af en toe nam hij zelf een soort bodyguard mee,
een beetje op amateuristische wijze. Op een gegeven
moment wilde hij zijn huis extra beveiligen met rolluiken, maar hij kon zijn huis niet eens verzekerd krijgen
omdat er zo vaak stenen door de ruiten vlogen.

Dat kun je wel zeggen. Janmaat was ook tegen de
voortschrijdende Europese integratie. Hij was voor
een Gaullistisch Europa: zelfstandige landen die in bepaalde mate samenwerken.
Hoe is die mentaliteit in Nederland geëvolueerd?

Was de demonisering van Janmaat groter dan die
van Fortuyn en Wilders?

Moeilijke vraag. De angst dat het fascisme of het nationaalsocialisme terugkeert, is toch wel minder geworden nu. En er is ook wel meer erkenning voor het
feit dat wat iemand als Wilders aankaart, gebaseerd
is op een reëel gedragen en breed bestaand ongenoegen in de samenleving. Het gaat er toch wat minder
agressief aan toe nu. Het geweld van extreemlinks is
afgenomen. Wilders heeft in hoofdzaak beveiliging
nodig tegen moslimextremisten en niet zozeer tegen
extreemlinks. Het zijn golfbewegingen. Ik ben niet zo
optimistisch, want ik zie de tijd van Janmaat zo weer
terugkomen.

Wat Fortuyn betreft niet echt, wat Wilders betreft toch
wel. Wilders wordt toch eerder wat luchtig ‘populist’
genoemd en niet fascist, zoals Janmaat standaard werd
genoemd. Dat stond ook gewoon zo in de krant alsof
het een vaststaand feit was. Eén keer startte de Centrumpartij een rechtszaak tegen de Communistische
Partij van Nederland (CPN), die in een folder had geschreven dat men de fascisten van de Centrumpartij
moest aanpakken, wat vervolgens ook gebeurde. Maar
de rechter zei gewoon: ik vind jullie een fascistische
partij, klaar.

Opgetekend door Sam van Rooy

Werd hij ook nazi of antisemiet genoemd? Hoe
stond Janmaat ten opzichte van de Joden?
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De Gordel op apegapen
Foto: BAM/Ghelamco (© Jaspers-Eyers)

De Groene Gordel rond Brussel: het was ooit een mooi concept om
rond de negentien Brusselse gemeenten - in navolging van de green
belt rond Londen - een groene open ruimte te handhaven die bijkomend als troef de politiek-institutionele grens tussen Brussel en de
Vlaamse Rand ook fysiek waarneembaar zou maken.

Ontwerpbeeld van het nieuwe
voetbalstadion op Parking C
De idee ontstond in de nasleep
van het taalpact van Hertoginnedal in 1963, toen de taalgrens
werd vastgelegd. In opdracht van
de toenmalige Cultuurraad voor
Vlaanderen werd door studiegroep
Mens en Ruimte een onderzoeksopdracht uitgevoerd waaruit bleek
dat suburbanisatie en verfransing
in de Vlaamse Rand rond Brussel hand in hand gingen. In 1977
resulteerde dat in een gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse waarbij het
concept van een groene gordel
rond Brussel werd gehanteerd,
waarbinnen stringente urbanisatieregels golden. Reeds geplande
villawijken werden geschrapt en
bouwgrond werd groenzone. De
verstedelijking was niet teruggedrongen, maar wel gestabiliseerd.
Twintig jaar later werd het gewestplan echter vervangen door het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarbij de Vlaamse Rand
niet langer als buitengebied maar
als Vlaams Stedelijk Gebied rond
Brussel werd ingekleurd, met zes

deelgebieden - samen groter dan
de helft van de oppervlakte van
Brussel - bestemd voor stedelijke
ontwikkeling. Dat zette de deur
open voor verdere verstedelijking
en verfransing. Weliswaar bleven
de opeenvolgende Vlaamse regeringen lippendienst bewijzen aan
het Vlaams karakter van de Rand.
Zo startte de Vlaamse regering in
2000 een vrij prestigieus Bruegelproject om door middel van cultuur en natuur dat Vlaams karakter in de verf te zetten. Maar het
bleef voornamelijk bij de aankoop
en het beheer van hier en daar wat
bossen, parken en domeinen: wat
groene vlekken op de kaart in de
omgeving van Brussel, veeleer dan
een heuse groene gordel rond de
hoofdstad. De verbrusseling zette
zich door.

fitness- en wellnessruimtes, een
klassehotel, een binnenspeeltuin,
een bioscoop en theater, dat alles
verspreid over 190.000 m². Wie
denkt dat dit geen effect zou hebben op het Vlaams karakter van
dat deel van de Rand, maakt zich
illusies. Uplace zal een belangrijk
aanzuigeffect hebben op het Brusselse en de gevolgen voor het verkeer en de middenstand in omliggende (Vlaamse) gemeenten dreigt
nefast te zijn. Het privé-project
zou overigens ook heel wat investeringen van de Vlaamse overheid
vergen. Die gaf in 2011 niettemin een bouwvergunning af en in
2012 volgde de milieuvergunning,
die na klachten door de Raad van
State echter werd verbroken. De
projectontwikkelaar wacht op de
definitieve goedkeuring van het
ruimtelijk uitvoeringsplan, maar
bij de regeringspartijen lijkt er nu
toch twijfel te rijzen. Uplace is
immers geen alleenstaand geval,
binnen een straal van nog geen
tien kilometer zitten er nog twee
andere grootschalige projecten in
de pijplijn in het Brussels gewest,
waarvan de Vlaamse Rand de gevolgen zal voelen. Docks Bruxsel
(dat aanvankelijk Just Under the
Sky heette), wordt een winkel- en
ontspanningscomplex gelegen aan
de Van Praetbrug, op slechts enkele
kilometers van Uplace. Op de Heizel iets verderop zouden het sportstadion, Kinepolis en Mini-Europa
de plaats moeten ruimen voor de
projecten Neo I (dat het grootste
winkelcentrum van het land zou
worden) en Neo II (groot congrescentrum, dito concertzaal en megabeurzen).

PROJECTEN BIJ DE VLEET

PARKING C:
LEBENSRAUM VOOR BXL?

Een goed voorbeeld daarvan is
het project Uplace, een grootschalig complex in Machelen, met
winkels, kantoren, restaurants,

Het Koning Boudewijnstadion
moet dus worden afgebroken.
Uit een studie van de Brusselse
administratie in 2008 bleek de
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site Schaarbeek-Vorming van de
NMBS met voorsprong de beste
optie voor een nieuw stadion.
Toenmalig Brussels ministerpresident Charles Piqué schaarde
er zich achter, maar zijn opvolger
Rudy Vervoort en diens kompaan
Guy Van Hengel opteerden voor
Parking C. Dat terrein is eigendom van de stad Brussel, maar het
bevindt zich op het grondgebied
van Grimbergen, op de grens met
Wemmel en dus in Vlaanderen.
Echter, de beide gemeentebesturen
noch de Vlaamse regering werden
bij die beslissing betrokken. Het
maakte blijkbaar niet uit dat zowel het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan als het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan bepalen dat bedrijven die omwille van
de schaal en het ruimtelijk impact
niet verenigbaar zijn met de omge
ving, niet toegelaten zijn. Met een
voetbalstadion, 16.000 m² kantoorruimte, 34.000 m² voor diensten en voorzieningen, 7.000m²
voor sociale-culturele activiteiten,
een sportcampus, een sportbibliotheek, 78.000m² horeca (!)
en14.000 nieuwe parkeerplaatsen,
mag het nochtans duidelijk zijn dat
dit niet verenigbaar is met
de
omgeving. Waarom dan
tekende Vlaams minister-

president Kris Peeters in september
2013 samen met premier Di Rupo
en de Brusselse minister-president
Vervoort een intentieverklaring
om “alle kansen te maximalise
ren, zodat een zo sluitend mogelijk
dossier kan overgelegd worden bij
UEFA in april 2014 en aldus van
Brussel als speelstad bij Euro 2020
te bewerkstelligen”? Wat had Vlaanderen daarbij te winnen? Wilde
Peeters gewoon aangeven dat er
wel een mouw zou gepast worden
aan de bouwaanvraag in ruil voor
de door de Vlaamse regering gewenste uitbreiding van de Ring,
waartegen Brussel zich altijd had
verzet? Nadat RSC Anderlecht (of
wordt het RSC Grimbergen?) na
wat pokeren beslist heeft toch naar
het nieuwe stadion verhuizen, lijkt
alles wel in kannen en kruiken,
hoewel dat procedureel noch
juridisch het
geval is.
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Hoe dan ook, als al die projecten
worden doorgezet, zal de verstedelijking in de noordrand toenemen
en zal het verkeersinfarct in en om
de Ring nog vergroten. De verfransing zal een nieuwe stimulans
krijgen. Voor de site van het nieuwe stadion gewagen Francofone
politici nu al van een apart tweetalig statuut, naar het voorbeeld van
de luchthaven van Zaventem. Tenzij er alsnog een kink in de kabel
komt, wordt dit stadion en al wat
er bij hoort een nieuwe stadswijk
waar de gemeente Grimbergen en
de Vlaamse overheid niets meer te
zeggen zullen hebben en met een
impact op de wijde omgeving.
Met dank aan de opeenvolgende
Vlaamse regeringen.
Luk Van Nieuwenhuysen

Van IJzerbedevaart tot IJzerwake
Het IJzertestament was gebaseerd op de beroemde brief van de
Fronters aan Albert I in 1917. De eerste IJzerbedevaart dateert van
1920. De eerste IJzertoren werd ingehuldigd in 1930, en in 1946
opgeblazen, vrijwel zeker door leden van de ontmijningsdienst van
het Belgisch leger. Van 1952 tot 1965 werd aan de nieuwe IJzertoren
gebouwd, en ongeveer vanaf 1989 begonnen het verraad en de Belgische recuperatie.
“Nooit Meer Oorlog. Zelfbestuur.
Godsvrede”: men kan eindeloze
discussies voeren over de betekenis die men aan die drie begrippen
uit het IJzertestament wilde geven,
maar we kunnen wel met zekerheid vaststellen wat ze niet betekenden. Het begrip zelfbestuur
werd in de Vlaamse Beweging tijdens en na de Grote Oorlog steeds
gebruikt met betrekking tot oude,
beschaafde en cultureel hoogstaande naties als bijvoorbeeld
Tsjechië en Polen die zich wilden
bevrijden uit de wurggreep van het
Duitse, Russische of Oostenrijkse
keizerrijk. Het Vlaamse streven
naar zelfbestuur werd in dezelfde
lijn gezien. Geen van de opstel-

lers van het IJzertestament dacht
er zelfs maar aan die principes over
zelfbestuur ook toe passen op de
kolonies in Afrika. Vele mensen in
de VS en in Europa, ook in Vlaanderen, hadden de massamoorden
en de uitbuiting aangeklaagd in de
Congo Vrijstaat, het privébezit van
Leopold II. Maar nadat Congo in
1908 een echte kolonie was geworden, waarvan het bestuur gecontroleerd werd door het parlement,
zag men dat als een afdoende oplossing. Er was niemand, ook niet
binnen de Vlaams Beweging, die
toen al geloofde in de utopie van
het zwarte zelfbestuur. Het IJzertestament ging niet over ‘racisme’,
niet over het koloniale systeem, en

al helemaal niet over het absurde
idee dat men Congolezen – of
Arabieren, of Turken - naar België
zou moeten laten emigreren, of
over het nog absurdere idee dat zij
Belgen of zelfs Vlamingen zouden
kunnen worden. De progressieven
die zulke multiculturele onzin op
de IJzerbedevaarten probeerden
te verkondigen, hadden niet het
recht zich op het IJzertestament te
beroepen.

DE STEM
Dat geldt ook voor Zuid-Afrika.
Minstens vanaf de Tweede Boerenoorlog stond heel de Vlaamse Beweging aan de kant van de Boeren
in hun strijd tegen het Britse imperium. Iedereen beschouwde de
Boeren als ons broedervolk. Men
was tegen de onderdrukking in
Zuid-Afrika en men bedoelde dan
altijd de onderdrukking van de
Boeren door de Britten. De Apartheid als systeem bestond nog niet,

De IJzerbedevaart, 1966
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maar net als in Congo vond men
het vanzelfsprekend dat het land
door blanken bestuurd moest worden. Na de Tweede Wereldoorlog
was er zeker kritiek mogelijk op
het Apartheidsregime, maar niet in
naam van het IJzertestament. Kritiek op een politiek systeem verandert niets aan het feit dat de Boeren ons broedervolk zijn. Men kon
kritiek leveren op het sowjetcommunisme, zonder op de Russen als
volk te spuwen. Men kon Baskische vlaggen bij de Paxpoort laten
wapperen, zonder akkoord te gaan
met alle aanslagen van de ETA.
Maar inzake Zuid-Afrika werden
die nuances opzettelijk genegeerd.
Men huilde o zo graag mee met
de linkse wolven. De linkse en
belgicistische krachten binnen het
IJzerbedevaartcomité gebruikten
de hetze tegen de Stem van ZuidAfrika opzettelijk en doelbewust
om verdeeldheid te zaaien en radicale Vlaams-nationalisten van
de bedevaartweide te verjagen. De
discussie over een omstreden politiek thema als de Apartheid had
buiten de bedevaartweide moeten
blijven. Tenzij men opzettelijk op
tweespalt aanstuurde… De Belgische en multiculturele recuperatie
van de IJzerbedevaart was geen alleenstaande evolutie. Met kleine
verschillen heeft hetzelfde proces
van verruiming, infiltratie en ‘ontvlaamsing’ zich ook voorgedaan
in De Standaard en GVA, in het
onderwijs en de kerk – waar zijn
Vlaamsgezinde schoolmeesters en
‘petits vicaires’ van vroeger? - in
de meeste jeugdbewegingen, in de
VTB-VAB, in de Gordel, en gedeeltelijk zelfs in het Davidsfonds.

ZONDER TANDEN
Het begrip godsvrede was in de
beginjaren voor iedereen duidelijk: de Vlaamse Beweging moest
eensgezind zijn, over de toen nog
zeer scherpe grenzen tussen ka-

De IJzerwake, 2014
tholieken, protestanten, joden en
vrijzinnigen heen. Dat was in de
tijdsgeest van toen helemaal niet
vanzelfsprekend, maar bijvoorbeeld in de Raad van Vlaanderen
lukte dat heel goed. Het ging over
godsvrede tussen Vlamingen die
samen voor meer zelfbestuur wilden strijden. Het ging niet om
‘verdraagzaamheid’ tegenover de
barbaarse praktijken van de moslims. Die werden er achteraf met
de haren bijgesleurd. Kan iemand
in het IJzertestament ook maar één
zinnetje aanwijzen waarin multiculturalisme of ‘verdraagzaamheid’ tegenover de islam wordt
gevraagd? De vervanging van
‘Zelfbestuur, Nooit meer oorlog,
godsvrede’ door de nietszeggende
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termen ‘Vrijheid, vrede, verdraagzaamheid’ was een verloochening
van het IJzertestament. Geen vernieuwing, maar een verkrachting.
Koenraad Elst schreef daarover
in Doorbraak: “De Frontsoldaten
hadden haar op hun tanden, en dat
vertaalde zich in drie doorleefde en
heldere eisen. De welgedane comi
téleden slaagden erin om daar iets
grijs en betekenisloos van te maken.
[…] het heeft de vijanden van de
Vlaamse beweging alleszins veel
plezier gedaan. Wel zijn de linksen,
spijts de bedoelingen van het comité,
nooit op bedevaart gekomen. Twin
tig jaar lang is de IJzerbedevaart al
leen maar achteruit gebold en heeft
ze zowel haar harde kern als haar
meelopers weggejaagd, tot ze zichzelf

in 2012 moest afschaffen.” Was de
ondergang van de IJzerbedevaarten te wijten aan onoverkomelijke
tegenstellingen tussen linksen en
rechtsen, progressieven en conservatieven, minimalisten en maximalisten, kortom, tussen flaminganten onderling? Nee, niet echt. Die
tegenstellingen hadden natuurlijk
altijd al bestaan, maar ze waren
nooit een beletsel geweest voor een
eendrachtige IJzerbedevaart. De
echte doodsteek kwam toen men
de IJzerbedevaart ging ‘verruimen’
met mensen die helemaal géén flaminganten waren, zelfs geen linkse
of gematigde. Soms waren ze zelfs
helemaal geen Vlamingen. Zij
kwamen niet om de IJzerbedevaart te verruimen en te versterken,
maar om haar te tem-

men en haar Vlaamse-nationale
tanden uit te trekken.

IJZERWAKE
De IJzerbedevaart is weggedeemsterd, maar de IJzerwake, die trouw
bleef aan de oude beginselen, trekt
elk jaar nog steeds duizenden
Vlaams-nationalisten. Als de bedevaarders van pakweg vóór 1989
met een tijdmachine opnieuw naar
de IJzervlakte konden komen,
en als zij daar zowel de IJzerwake
konden bijwonen als de officiële,
door het Belgische establishment
ingepalmde IJzerbedevaart, waar
zouden zij zich dan thuis voelen?
Welke van beide manifestaties zouden zij zelfs maar herkennen als een
IJzerbedevaart?
Marc Joris

Oproep
Dit jaar werd het voortbestaan
van de IJzerwake ernstig bedreigd
door de openbare verkoop van de
Van Raemdonckhoeve. Daar lag
de parking van de IJzerwakewei
de en ook de enige normale toe
gangsweg. Dat gevaar is nu afge
wend door de aankoop van enkele
percelen weidegrond vlak ernaast.
De kosten voor de aankoop, de
aanleg van een nieuwe toegangs
weg en de drainage lopen echter
op tot 75.000 euro. Alle bijdra
gen - hoe bescheiden ook - zijn
welkom. Uw steun kan overge
schreven worden op het rekening
nummer van de vzw IJzerwake
IBAN: BE33 7330 1128 2746
- BIC: KREDBEBB met vermel
ding “Aankoop weiland”.

Vlaams Belang vraagt onderzoekscommissie
ondertekenen. Niemand wilde dat doen. Alleen
Jan Vercammen stuurde een weigering. De anderen hadden zelfs niet de beleefdheid te antwoorden. Dat mocht waarschijnlijk niet van hun Franstalige meesters in de regering. Enige dagen later
vroeg N-VA-Kamerlid
Brecht Vermeulen als
schaamlapje voor die
lafheid plots een “diepgaand historisch onderzoek”, maar niet in een
onderzoekscommissie.
Dat kwam wel in de
media. Het oorspronkelijke voorstel van Barbara Pas niet.

Kort voor 11 november diende ons Kamerlid Barbara Pas een voorstel in tot
oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die moet nagaan
hoe en door wie het gerechtelijk onderzoek naar de dynamitering van de
IJzertoren werd tegengewerkt.
Om er geen partijpolitiek spelletje van
te maken, vroeg
B a r b a ra
Pas de
Kamerleden van
N-VA dit
voorstel
mee te
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Jef Nys, de beginjaren als cartoonist
ruim tweeduizend tekeningen
voor maken. Voor dit boek werden hiervan een driehonderdtal
pareltjes geselecteerd, die samen
een mooi en representatief beeld
geven van het politieke gebeuren
in die dagen, van de koningskwestie tot de schoolstrijd…

Jef Nys (1927-2009) is, met
zijn succescreatie Jommeke,
Jef Nys:
ongetwijfeld
een
van de tekeDe beginjaren als
cartoonist
naars
die
het
stripverhaal
in
Wie Jef Nys zegt, zegt Jommeke. Die stelling lijkt
voor elke stripliefhebber als vanzelfsprekend. Wat
Vlaanderen
hebben
groot
gede meeste liefhebbers van het beeldverhaal echter al
lang vergeten zijn - mochten ze het al geweten hebmaakt.
Op dat vlak hoort hij
ben - is dat diezelfde Jef Nys zijn eerste stappen als
cartoonist en illustrator bij het satirische weekblad ‘t Pallieterke heeft
zeker
in
het rijtje thuis van Bob
gezet.
De
Moor,
Willy Vandersteen en
Inderdaad, over Nys’ periode als cartoonist tussen 1945 en 1956 is weinig geweten. Wie heeft bijvoorbeeld weet van zijn grenzeloze fascinatie
Marc
Sleen.
voor Walt Disney? Wie heeft ooit zijn eerste bescheiden stripverhaaltjes,
zoals de Familie Knol, gelezen? Om maar te zwijgen van de prachtige
politieke spotprenten en film- en sportkarikaturen die van de jonge Jef
Nys in ‘t Pallieterke zijn verschenen. Hier en nergens anders lag de basis
voor Nys’ latere doorbraak.

Iedereen kent uiteraard zijn
stripheld,
de belhamel
Dit boek plaatst aan
de hand van 300 toepasselijke
illustraties het werk‘met het
van de jonge Jef Nys voor het voetlicht.
strooien dakske’, maar slechts
weinigen hadden er tot nu toe
weet van dat Jef Nys zijn tekencarrière aanvatte als cartoonist
in de weelderige kantoren van ’t
Pallieterke. Het is de verdienste
van auteur Tomas Verachtert dat
hij met dit boek hierin verandering heeft gebracht.
Tomas Verachtert (22 januari 1982) is germanist van opleiding.
Hij is boekrecensent en cultuurredacteur voor ‘t Pallieterke.

9 789082 244311

Tomas Verachtert

Nys, wiens vader lid was van de Vlaamse Oud-Strijders en wiens grootvader voor het VNV in de gemeenteraad van Berchem had gezeteld, groeide op in een
Vlaamsgezind milieu. Nochtans was het eerder bij toeval dat hij als jonge tekenaar bij ’t Pallieterke terecht
kwam. Hij had in 1946 deelgenomen aan een tekenprijskamp van het blad ‘voor mensen met een goed
hart en een slecht karakter’, en als uiteindelijke laureaat kreeg hij een aanbod van hoofdredacteur Bruno
De Winter. Een lucratief voorstel dat de jongeling op
dat ogenblik moeilijk kon weigeren.

Tomas Verachtert blikt terug
op de elf jaargangen waarin
Nys politieke spotprenten voor
’t Pallieterke maakte. Hij doet
dit met de nodige eerbied voor
de cartoons zelf, voor het ronduit prachtige tekenwerk, die hij
telkens van een geschiedkundige
omkadering voorziet. Je krijgt
aldus op een toegankelijke wijze
een bewogen stukje Vlaamse politieke geschiedenis mee.

ZESTIG MILJOEN!
Maar niet enkel om deze reden is het een heel interessant werkstuk geworden. Naast de cartoonist is er natuurlijk ook de stripauteur. Jef Nys zal voor de massa
altijd bekend blijven als de geestelijke vader van Jommeke. Een stripreeks waarvan ondertussen bijna zestig
miljoen (!) albums over de toonbanken gingen…
Het boek heeft ondertussen, terecht, ook zijn weg
gevonden in het milieu van de stripliefhebbers. Voor de fans van stripmonument Nys
is het heel verrassend, bijna een openbaring,
om tekenmateriaal uit diens
debuutjaren te kunnen aanschouwen. Deze periode uit
Nys’ werk is jammer genoeg
steeds onderbelicht gebleven, maar dankzij dit boek
kan men zich er een correct
beeld van vormen.

Al gauw raakten Nys en De Winter bevriend en de cartoonist voelde
zich prima thuis in het satirische flamingante tijdschrift. Beide heren gingen,
met scherts en spot, samen
de strijd aan tegen de excessen van de repressie, tegen
de hypocrisie en het bedrog
vanwege machthebbers, en
tegen valse beloftes van politici. Het motto van het blad,
‘Wat niet lachend gezegd
kan worden is de waarheid
niet’, gold zeker voor het duo
Nys-De Winter. In de tien
jaar dat hij verbonden was
aan ’t Pallieterke, van 1946
tot 1956, zou ‘Jefke’ Nys er

Frederik Pas
Tomas VERACHTERT.
Jef Nys: De beginjaren
als cartoonist,
’t Pallieterke, 2015, 224 p.,
ISBN 9 789082 244311.
Prijs: 21,95 euro.
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Maatpakken voor heren

Splits.be gaat
digitaal.

Retouche bij verkoop

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

U volgt toch ook?

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Voor wie communautair op de hoogte wil
blijven, is een gratis digitaal abonnement
op Splits.be een echte aanrader. Elke maand
brengt Splits.be via zijn digitale nieuwsbrief
communautair nieuws heet van de naald in
uw elektronische brievenbus.
Abonneer u door u in te schrijven via het
invulformulier op www.splits.be of stuur een
e-postbericht naar info@splits.be

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

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

De nieuwe koning kreeg vandaag de ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie op bezoek om
te komen praten over de steeds maar omvangrijker wordende asielcrisis. Maar hij liep wat gestresseerd rond
omdat hij ook van deze aangelegenheid eigenlijk niks kent en toch moet tonen dat hij geïnteresseerd is.
Zijn kabinetschef had hem daartoe al wat vragen op een blad gegeven, maar hij vergat ze telkens weer of hij
haspelde ze door elkaar. De kabinetschef werd er wanhopig van, zeker toen de koning spontane vragen opperde
zoals ‘Hoeveel vluchtelingen denkt u in het paleis van mijn papa te kunnen onderbrengen?’ en ‘Wat komen
ze eigenlijk in ons land doen?’ en ‘Gaan ze mijn troon komen omver stoten?’ De kabinetschef bezwoer hem
daarop zelf geen vragen meer te verzinnen, maar strikt naar hem te luisteren. Hij zou zich op zijn hurken
achter de gordijnen wegsteken en de koning ongemerkt wat vragen in het oor fluisteren, die hij dan gewoon
moest herhalen.
Toen de ministers binnenkwamen, zat de koning achter zijn bureau en met zijn rug tegen het gordijn.
Hij bekeek de twee ministers met een arendsblik en groette met drie vingers, want hij was ooit nog bij
de scouts van Laken geweest. Hij keek recht voor zich
uit en wachtte op de kabinetschef, wat deze ook deed
omdat hij meende dat de koning wel een inleidinkje
zou maken. Niet dus. “Het is crisis in ons land…” be
gon hij toch maar. Toen hij niet snel genoeg een vraag
van achter het gordijn hoorde, sloeg hij met zijn vuist
achterwaarts, waarna een doffe kreet volgde en een ge
dempt “Gedoemme, een bloedneus”. Een glimlach to
verde zich op het gezicht van de koning en hij vroeg aan
de ministers zonder verpinken: “Hebben de asielzoekers
verdomme allemaal een bloedneus?”. Waarop het olijke
ministerduo: “Neen, neen, Sire, misschien iemand wel,
maar niet allemaal”. Toen het gesprek daarop meteen
stilviel, mepte hij nog eens in het gordijn, waarop de ka
binetschef het uitschruwelde: “Nog een tand uit ook…”.
Waarop de koning dan weer aan zijn ministers: “Zijn
ze al allemaal het land weer uit?”. De ministers keken
naar elkaar en trokken het gordijn omhoog, waarachter
de toegetakelde kabinetschef met de handen voor de ogen
zat te wenen.
“We komen nog wel eens terug, Sire”, zeiden de minis
ters, en we brengen dan een babyfoon mee. Dan kan
de kabinetschef veilig vragen stellen vanuit het kantoor
hiernaast.” “Ja, zei de koning, een babyfoon. Zijn er
veel baby’s bij de asielzoekers?”. De ministers vluchtten
weg toen de koning begon te zeggen dat hij snel een fristi
wilde om al het asielleed weg te spoelen. Ja, het was een
dag als geen andere… Maar de vorst slurpte gelukkig en
tevreden, want de dagtaak zat er op. En de kabinetschef
dronk achter het gordijn haastig een borrel uit zijn zak
fles omdat hij al aan morgen dacht...
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org

WINNAARS
VORIGE MAAND
9
M. Van Acoleyen, Aalst
Andy Weytens, Wielsbeke
Werner Blondeel, Ingelmunster
Fam R.J. Veldman,
Vlaardingen (Nederland)
Martine Maes, Sint-Martens-Latem

9

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.

muzikaal
slot

miraculeus

Kalender
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.
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.
DINSDAG 8 DECEMBER
RUMBEKE. Kerstfeest in Zaal ‘Den
Hazelt’, Pastoor Slossestr. 1, Roeselare
om 14.30u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo,
0493 55 19 12.
DONDERDAG 10 DECEMBER
WILRIJK. Gezellig dagje uit: museum
van land van Herve en bezoek kerstgrot
in Valkenburg. Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.: Guy Eggermont, 0495 52
69 73 (Guy) of 0498 77 48 71 (Mieke).
HASSELT. Startactiviteit Seniorenforum Limburg: Museum Land van Herve
en bezoek kerstgrot in Valkenburg, om
09.15u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Limburg. Inl.: Koen Ooms, 0497
02 50 49.
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.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 14 december

VRIJDAG 18 DECEMBER
HOBOKEN. Stand op de kerstmarkt
om 18u. Org.: Vlaams Belang Hoboken.
Inl.: Machteld Fitters, 0468 17 07 90.
AALST. Boekvoorstelling ‘Het Legerkamp der Heiligen’ met Jef Elbers in
Kasteel Terlinden, Square J. Geerinckx
2 om 20u. Org.: Vlaams Belang regio
Aalst-Oudenaarde. Inl.: Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.

om 20u. Org.: Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 0496
28 32 06.

ZATERDAG 19 DECEMBER
BRAKEL. Standje op de kerstmarkt
om 17u. Inl.: Veronique Lenvain, 0478
79 68 85.

DONDERDAG 21 JANUARI
ROESELARE. Bezoek Arhus, De Munt
8 om 14u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo,
0493 55 19 12.

VRIJDAG 8 JANUARI
DENDERLEEUW.
Gespreksavond
met Tom Van Grieken en Bart De Valck
(VVB) met aansluitend nieuwjaarsreceptie in Café De Standaard, Guido Gezellestr. 3 om 20u. Inl.: Kristof Slagmulder,
0476 22 64 97.
ZATERDAG 9 JANUARI
SCHOTEN. Glühwijnstand VBJ op de wekelijkse zaterdagmarkt in Gelmelenstr. om
09u. Inl.: Gianni Peeters, 0497 35 66 96.
ZONDAG 10 JANUARI
ANTWERPEN.
Nieuwjaarsreceptie
Koepel Antwerpen met Filip Dewinter
en Jan Penris om 11u. Org.: Vlaams Belang Koepel Antwerpen. Inl.: Nancy Verrijke, 03 216 92 13.
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met
Barbara Pas in Café Tivoli, Dr. E. Moreauxlaan 101 om 11u. Inl.: Christian
Verougstraete, 0477 62 75 53.
VRIJDAG 15 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Chris
Janssens in De Lispenaar, Voetbalstr. 23

DINSDAG 19 JANUARI
ANDERLECHT. Nieuwjaarsreceptie
met Dominiek Lootens in café ‘Het
Rad van de Metro’, Bergensestwg. 1104
om 20u. Inl.: Louis Bogemans, 0499 31
80 86.

ZONDAG 24 JANUARI
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie in
Zaal Familia, Truweelstr. 138 om 11.30u.
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
VRIJDAG 29 JANUARI
HAALTERT. Nieuwjaarsreceptie met
Gerolf Annemans en Barbara Pas in
Café Ankerhof, Huytstr. 36 om 19.30u.
Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477 56 73 59.
ZATERDAG 30 JANUARI
BRUSSEL. Nieuwjaarsreceptie met Jef
Elbers, Dominiek Lootens en Bob De
Brabandere in het Raadsgebouw van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Lombardstr. 67 om 16u. Org.: Vlaams
Belang regio Brussel-19. Inl.: Bob De
Brabandere, 02 219 34 67.
HERENTALS. Nieuwjaarsreceptie in
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstr. 7 om
19u. Org.: Vlaams Belang Regio Kempen. Inl.: Danny Neel.
TEMSE. Nieuwjaarsreceptie met Barbara Pas in De Gulden Cop, Hoek
Markt-Kasteelstr. om 19.30u. Inl.: Annemie Peeters-Muyshondt, 0478 34 87 12.

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 in Bowling Pottelberg, Engelse
Wandeling 2 om 14.30u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 0477 21 61 85

openingsuren :
woensdag 9/12 : 11-17 u.
donderdag 10/12 : 13-19 u.
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vrijdag 11/12 : 10-17 u.
zaterdag 12/12 : 13-17 u.
zondag 13/12 : 13-17 u.

STOP HET ISLAMTERRORISME!
Tijd van het
wegkijken is
voorbij!
Het spoor van de bloedige jihadaanslagen in Parijs loopt opnieuw
rechtstreeks naar België. Net als het
bloedbad bij Charlie Hebdo en de
verijdelde Thalys-aanslag, blijkt dit
land de zwakste schakel in de strijd
tegen terreur. In de internationale
pers bestempelen terreurexperten
België als een ‘broeihaard van moslimfundamentalisme en islamitisch
terrorisme’. Het jarenlang opengrenzenbeleid en islamgepamper zijn
uitgemond in een explosieve cocktail van islamgeweld en moslimfanatisme.
Willen we vermijden dat dit land
verder uitgroeit tot een nieuwe islamitische enclave in Europa, dan
dringen drastische maatregelen zich
op. De tijd van getalm, gepalaver en
wegkijken moet definitief achter ons
liggen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Onze 4 voorstellen
Grenzen sluiten
Met het opengrenzenbeleid van de afgelopen decennia hebben de machtspartijen het Paard van Troje binnengehaald. Met hun lakse houding
hebben zij zich gedegradeerd tot
handlangers van moslims die ons sa-

menlevingsmodel verwerpen en zelfs
actief bestrijden. Om de instroom van
deze islamfanatici te stoppen, dient
onmiddellijk te worden overgegaan
tot permanente grensbewaking en
een immigratiestop uit moslimlanden.

Nationaliteit ontnemen
Vele ‘Belgische’ moslims plaatsen de
Sharia boven onze wetten. Dat is
hun recht, maar niet hier. De nationaliteit van jihadisten dient te worden

ontnomen. De wet voorziet in een
dergelijke procedure, maar ze wordt
nauwelijks toegepast.

Sluit extremistische moskeeën
Veiligheidsexperts wijzen al jaren op
de belangrijke rol van extremistische
moskeeën als voornaamste rekruteerders voor de jihad. Toch weigert de
regering deze haatpaleizen te sluiten.

Nog sterker, ze worden royaal gesubsidieerd. Ons standpunt is duidelijk:
moskeeën die oproepen tot haat en
jihad moeten worden gesloten.

Versterking veiligheidsdiensten
De veiligheid van ons allen staat of
valt met de informatie die onze inlichtingendiensten kunnen verzamelen.
Toch beschikt onze Staatsveiligheid
over minder middelen dan de totaal

overbodige en geldverslindende Senaat. De oprukkende islamterreur
kan maar effectief worden bestreden
wanneer er voldoende geld besteed
wordt aan onze veiligheidsdiensten.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | info@vlaamsbelang.org
facebook.com/vlbelang twitter.com/vlbelang

