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ze weinig of niet bij tot de economie, maar
zijn ze niet beschaamd om elke maand het
handje omhoog te houden voor overheidsgeld. Sommigen zijn zelfs ‘professionele’
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Zij zingen vredevol ‘kumbaya’, maar dreigen
catastrofes te veroorzaken in hun poging de
wereld te verbeteren. Sommigen zijn daar zo
fanatiek in dat men bijna van voorbedachte
rade kan spreken. Robert Musil waarschuwde daarvoor: “Alle Enterbten kennen eine Katastrophenfreudigkeit”.

Colofon

De toekomst van onze Europese beschaving
zal mee afhangen van de strijd tussen deze
Gutmenschen en… de realo’s: mensen die
zich niet laten leiden door utopische denkbeelden, maar oog hebben voor het haalbare,
het nuttige. En vooral: voor het eigen volk.
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Drie weken nadat Geert Wilders door journalistiek Vlaanderen werd weggezet als hoorndol omdat hij onze hoofdstad de Gazastrook van West-Europa
had genoemd, werden zijn woorden omgezet in staalharde realiteit. De tol: 32
doden en 260 gewonden.
22 maart 2016 staat vanaf nu in ons collectief geheugen gegrift. De periode voor
en na deze datum moet een absoluut keerpunt zijn in het beleid. De ontzetting en
de ontreddering zijn begrijpelijk, het ongeloof is dat niet. De klokkenluiders en
de waarschuwingen waren legio, maar zij werden weggezet als islamofoob, xenofoob en kortzichtig. Wie echt mededogen toont, doet er alles aan opdat dit niet
meer kan gebeuren. Nooit meer. Maar daar knelt het schoentje. De antiterreurmaatregelen die reeds in Parijs werden aangekondigd liggen al een half jaar stof te
vergaren. De naar adem happende politie heeft na twee jaar Jambon nog steeds
niet de nodige capaciteit en onze inlichtingendiensten kreunen onder stompzinnige besparingen. Het opengrenzenbeleid werd en wordt – buiten wat tijdelijke
controles aan de Westkust – onverminderd bestendigt.

“WILLEN WE
VERMIJDEN DAT
DIT LAND VERDER
UITGROEIT TOT
HET NIEUWE
KALIFAAT VAN
EUROPA, DAN
DRINGEN
DRASTISCHE
MAATREGELEN
ZICH OP”

En ook het islamgetroetel gaat onverminderd voort. Subsidiekranen staan wagenwijd open en de slachtoffercultus wordt permanent aangewakkerd. Intussen
floreert het jihadisme verder als onkruid op een mesthoop. De islamitische kweekvijver die Brussel heet, breidt zich uit tot alle uithoeken van het land. Jihadistische cellen bewonen er safehouses en stockeren wapens in kelders, garageboxen en
verlaten loodsen. Ze nestelen zich in de samenleving als wolven in schaapsvacht.
“België, is het nou eindelijk klaar met dat islamgeknuffel”, schreeuwde de Nederlandse columnist Arthur Van Amerongen daags na de tragedie. De vraag is al vaak
gesteld, maar is na 22 maart nóg pertinenter.

ROUNDUP
Immers: wat is meer nodig dan dit bloedbad om de islamitische demonen te benoemen en te bestrijden. Wat is er nog meer nodig om openlijk de strijd aan
te binden met een haatdragende ideologie zoals die van Oostende tot Verviers
wordt gepredikt en beleden? Dat zijn we onze doden en onze gewonden toch
verschuldigd. Dat zijn we ook onszelf verschuldigd, overtuigd van de suprematie
van ons westerse samenlevingsmodel. Jarenlang is men te schuchter geweest in de
verdediging van dat model. En daar betalen we vandaag een dodelijke prijs voor.
Willen we vermijden dat dit land verder uitgroeit tot het nieuwe kalifaat van
Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op. Ons devies: ga over tot de
preventieve opsluiting van alle door OCAD gekende islamextremisten, sluit de
subsidiekraan naar de islam, ga over tot permanente grensbewaking en stel een
immigratiestop in voor islamitische landen. Het behoedzaam wieden zal het jihadistische onkruid niet verdelgen. Tijd voor Roundup, tijd voor het Vlaams Belang!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
CHOCOLADE EN
TERREUR
“Als ze in België chocolade blijven
eten en niet beseffen dat moslims in
hun land het terrorisme organiseren, zullen ze niet in staat zijn hen
te bestrijden.” Met die rake opmerking sloot de Israëlische minister
van Inlichtingen, Yisrael Kutz zich
daags na de aanslagen aan bij het
groeiende leger buitenlandse
beleidsvoerders die de tomeloze naïviteit van de
Belgische regeringsleiders met de grond gelijk
maakte. Een topman
van de Amerikaanse
a n t i t e r re u re e n h e i d
verwoordde het nog
scherper: “De Belgische
veiligheidsdiensten zijn
als kinderen. Ze weten
niet wat er aan de hand is.
Ze leven nog in de ontkenningsfase.”

ZURE LINKSEN
Dat Denemarken een scherp grenzenbeleid voert en immigranten
slechts toegang geeft tot de sociale
zekerheid nadat ze daar voldoende
toe hebben bijgedragen, wordt ter
linkerzijde met afschuw onthaald.
“Zure Denen halen slag thuis”, kopte
een Vlaamse krant nadat Denemarken recent een strengere asielwet
had goedgekeurd. Zo zuur blijken onze Scandinavische vrienden
echter niet te zijn. Uit het ‘World
Hapiness Report 2016’ van de Universiteit van Columbia (VS) blijkt
dat de Denen voor de derde keer
het gelukkigste volk ter wereld zijn.
Een opmerkzame geest zou haast
denken dat het één iets te maken
heeft met het ander.

WE ZIJN VOOR,
MAAR STEMMEN
TEGEN
Wie als buitenstaander de politieke
elite aanschouwt, waant zich vaak

“Onze partij streeft naar een totaalverbod, maar dat dwing je niet
eenzijdig af”, verklaarde Groenfractievoorzitter Bjorn Rzoska aan
Het Laatste Nieuws. Als hypocrisie
om de hoek komt luren, is ook de
N-VA nooit ver weg. “Ook al zijn
we voor, we stemmen tegen. Hierover
een crisis uitlokken heeft geen zin”,
aldus N-VA-fractieleider Matthias
Diependaele. Il faut le faire.

1 OP 2 OCMWJOBS GAAT
NAAR NIETBELGEN

in een ander universum. Terecht zo
blijkt andermaal. Afgelopen maand
slaagde Groen-parlementslid Hermes Sanctorum erin een voorstel
in te dienen voor een algeheel verbod op het ritueel slachten om er
vervolgens zelf tegen te stemmen.
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Mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen door de
OCMW’ s worden ingeschakeld in het kader van
maatschappelijke integratie.
Opmerkelijk: het merendeel
van deze gesubsidieerde OCMWjobs is in Vlaanderen weggelegd
voor niet-Belgen. Dat blijkt uit
cijfers die Vlaams Belang-kamerlid
Barbara Pas opvroeg bij minister
Borsus (MR). Van de 23.848 personen die in 2015 door Belgische
OCMW’s werden tewerkgesteld
beschikten 10.185 personen niet
over de Belgische nationaliteit.

Goed voor 43 procent. In Vlaanderen ligt dat cijfer nog hoger: hier
ging vorig jaar 52 procent van de
OCMW-jobs naar niet-Belgen met een sterke oververtegenwoordiging van de niet-Europeanen. Wie
zei ook weer dat we migranten nodig hebben om onze pensioenen te
betalen?

VOORRANG VOOR
ASIELZOEKERS
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans stelde bij herhaling
al stoer dat de vluchtelingen bij
sociale huisvesting “geen voorrang
zullen krijgen”. De realiteit is helaas
heel anders, zo blijkt uit gegevens
die Vlaams parlementslid Chris
Janssens opvroeg. Sociale verhuurkantoren bijvoorbeeld wijzen woningen toe op basis van een puntensysteem. Dat toewijzingssysteem
wordt gebaseerd op “vier verplichte
gewogen prioriteiten, namelijk de
woonnood, de kinderlast, en het actueel besteedbaar inkomen. In een
ministerieel besluit van 21 december 2007 wordt dit puntensysteem
geconcretiseerd. Hierin worden de
prioriteiten van het puntensysteem
en het gewicht dat eraan wordt gegeven bepaald. Onder de prioriteit
‘woonnood’, deelaspect ‘een effectieve of dreigende dakloosheid’,
zijn er twee categorieën die om in
aanmerking te komen voor een woning van een sociaal verhuurkantoor recht geven op het maximum
van 20 punten. Deze categorieën
zijn “geen huisvesting of opvang of
verblijf in nachtopvang hebben” en
“een instelling of gevangenis kunnen
of moeten verlaten en geen woonrecht
meer hebben”. En wie verkeert er in
deze situatie als hij het asielcentrum
verlaat? Juist.

TAAIE THEO
Begin januari kondigde staatssecretaris Francken stoer stoer aan alles
in het werk te stellen om de zes
asielzoekers, die in een asielcentrum
in Broechem een massale vechtpartij hadden uitgelokt en een ware
ravage hadden aangericht, het land
uit te zetten. “We zullen gewoon keihard optreden. Ik zal alles proberen
om die zo snel mogelijk het land uit te
krijgen”, stelde taaie Theo op ATV
(8.1.2016). Twee maand later blijken de stoere verklaringen niet meer
dan woorden in de wind, konden
we opmaken uit gegevens die Barbara Pas opvroeg. Zo hebben drie
van de zes heethoofden hun statuut
van vluchteling op zak en genieten
zij dezelfde sociale voordelen die
elke burger in dit land krijgt. Eén
asieldossier is nog in onderzoek,
terwijl de twee andere asielzoekers
uit het land werden verwijderd omdat zij zélf hun asielaanvraag introkken. De afstand tussen het woord
van Theo en de daad van Francken
blijkt breder dan de Middellandse
Zee.

TWEE OP DRIE
Bij de Brusselse post is het al even
moeilijk een Nederlandstalige ambtenaar te vinden dan een olifant op
de noordpool. Dat blijkt uit cijfers
die Barbara Pas opvroeg bij minister De Croo (VLD). Ondanks de
wettelijke verplichting zijn twee op
drie Franstalige personeelsleden in
de Brusselse postkantoren is Nederlandsonkundig, terwijl quasi alle
Nederlandstaligen tweetalig zijn.
Pas heeft een oplossing klaar: gezien hun veel sterkere tweetaligheid
moeten er meer Nederlandstaligen
worden aangeworven. “Alleen op
die manier kan de kwaliteit van de
dienstverlening worden verzekerd”.
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“Ik beschuldig politici ervan dat
zij nimmer de opkomst van de
radicale islam hebben willen begrijpen. Zij hebben die dreiging
bewust genegeerd want ze waren
bang voor stemmenverlies en dat
ze werden afgeschilderd als ’politiek niet correct’.”
De Brusselse oud-inlichtingenofficier Bernard Snoeck haalt
zwaar uit naar de jarenlange
struisvogelpolitiek in dit land,
in De Telegraaf, 24 maart 2016
“Jihadisten denken dat Europa
de zachte onderbuik is van het
Westen, en België de zachte onderbuik van Europa.”
De Franse terreurexpert
Gilles Kepel, in De Tijd,
23 maart 2016
“Al twee decennia is er een infiltratie van jihadi’s en nu pas beginnen ze er iets aan te doen. Het
zijn onwetende kinderen. Ze zijn
niet proactief, ze weten niet wat
er gaande is. Ze zitten nog in de
ontkenningsfase. Ze durven niet
toe te geven dat hun land overgenomen wordt door extremisten.”
Een anonieme topman van de
Amerikaanse antiterreureenheid
haalt fors uit naar het Belgische
veiligheidsbeleid, in
Het Nieuwsblad, 23 maart 2016
“Ik kan me niet van de indruk
ontdoen dat sommige politieke
partijen niet verder durven gaan
uit schrik een deel van hun allochtone achterban tegen de
borst te stuiten.”
Islamkenner Brahim Laytouss,
in De Morgen, 24 maart 2016
“Ik vrees dat Donald Trump een
punt had toen hij Brussel een
hellegat noemde.”
Columnist Luckas Vander Taelen,
in Het Laatste Nieuws,
24 maart 2016

Staat van oorlog
32 doden en 260 gewonden: de tol van de aanslagen in Brussel en
Zaventem is loodzwaar. Het is de prijs van dertig jaar struisvogelpolitiek.
Met de arrestatie van Salah Abdeslam mocht dan al een collectieve
zucht van opluchting gepaard
gaan, een aantal dagen later volgde
de desillusie. Bij het gloren van
de dag voegen zelfmoordterroristen zich tussen de toeristen in de
inkomhal op de luchthaven van
Zaventem. Omstreeks 8 u. brengen ze twee bomgordels tot ontploffing, 14 mensen overleven de
aanslag niet, 81 worden afgevoerd
met soms levensbedreigende verwondingen. Een uur later ontploft
een volgende bom. Deze keer in
het metrostation Maalbeek, in de
Wetstraat, pal in het politieke beslissingscentrum. In de Wetstraat
16 voelen ze de grond letterlijk
trillen. Ook hier is de prijs torenhoog: 20 doden en een veelvoud
gewonden. De beelden tarten elke
verbeelding. De oorlogshel van Islamitische Staat is niet langer een
ver-van-mijn-bed-show, maar zit
onder ons, als een tumor in een
lichaam. Als een politiek importproduct werd het in onze samenleving gedropt, of erger nog, door
onze strot geramd. Jihadistische
haatzaaiers huizen in onze straten,
op onze pleinen en in onze scho-

len. De multiculturele utopie van
links is verworden tot een jihadistische nachtmerrie.

VB WAARSCHUWDE AL IN
2010 VOOR EL BAKRAOUI
Al even wraakroepend is de precieze achtergrond van de daders. Zo
bevestigde het parket dat de broers
Ibrahim en Khalid El Bakraoui de
kamikazes waren bij de aanslagen.
Khalid El Bakraoui werd in 2011
veroordeeld wegens een reeks carjackings. Ibrahim El Bakraoui was
in januari 2010 dan weer betrokken bij een gewelddadige overval
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op een wisselkantoor in Brussel.
Hij opende daarbij het vuur op de
politie met een Kalasjnikov. Pittig detail: de toenmalige Brusselse
burgemeester Freddy Thielemans
(PS) noemde die feiten destijds
een ‘fait divers’. De heren werden
echter vervroegd vrijgelaten ondanks een moordpoging op een
agent met een oorlogswapen. Het
Belgisch surrealisme kent geen
grenzen.
Nog ontstellender is het feit dat
het Vlaams Belang meermaals
waarschuwde voor de broers El
Bakraoui. We werden echter weggehoond in alle talen. Toen Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens in 2010
reeds vroeg om hard op te treden

tegen Ibrahim El Bakraoui vond
toenmalig burgemeester van Brussel Freddy Thielemans het nodig
om in het Brussels Parlement het
Vlaams Belang en bij uitbreiding
alle Vlamingen uit te schelden voor
een bende dommeriken. En het
FDF reageerde met de woorden :
“Vous choquez tous les démocrates de
ce Parlement”, en verklaarde FDFfractie-voorzitter Didier Gosuin :
“Brussel heeft de situatie beter onder
controle dan andere steden”. Voor
22 maart klonken deze woorden
lachwekkend, na 22 maart klinken
ze verbijsterend.
De broers waren overigens ook
betrokken bij het bloedbad in
Parijs op 13 november 2015. Zo
heeft één van hen het schuilhuis
in Charleroi gehuurd. Uit dat huis
zijn de terroristen vertrokken om
de aanslagen in de Franse hoofdstad te plegen. Later werden daar
sporen van onder anderen Bilal
Hadfi gevonden, de terrorist die
zichzelf opblies aan het Stade de
France. De broers El Bakraoui vormen dus een duidelijke link tussen
de aanslagen in Brussel en die in
Parijs vorig jaar.

ONWETENDE KINDEREN
De evidente conclusies achter de
vervroegde vrijlatingen van de
jihadi-broers zijn een ongeziene
blamage voor het justitie- en veiligheidsbeleid van de federale
regering. Kamerlid Barbara Pas

eiste dan ook dat justitieminister
Geens de eer aan zichzelf zou laten. “De broers El Bakraoui hadden op 22 maart niet in Zaventem, maar achter de tralies moeten
zitten. Maar uw laks beleid van
enkelbandjes en schouderklopjes
heeft dat voorkomen.” Ze werd
hierin trouwens bijgetreden door
topleden van de Amerikaanse
anti-terreureenheid die aan Het
Nieuwsblad (23/3/2016) het volgende verklaarden: “De Belgische
veiligheidsdiensten kun je het best
vergelijken met onwetende kinderen. Ze zijn niet proactief, ze weten niet wat er gaande is. Ze zitten nog in de ontkenningsfase. Ze
durven niet toe te geven dat hun
land overgenomen wordt door islamextremisten. We hadden hen
nochtans gewaarschuwd.” Ook
verschillende internationale beleidsmakers haalden fors uit naar

Daags na de aanslagen betuigde een ruime delegatie
van het Vlaams Belang haar medeleven met de
slachtoffers aan het getroffen metrostation.
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de decennialange struisvogelpolitiek van onze regeringsleiders.
“België schroeft het aantal mensen
in hun inlichtingendiensten veel te
traag op, ze lopen de feiten nog altijd achterna”, stelde Adam Schiff,
democratisch lid van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden.

POLITIEKE
CRIMINALITEIT
Ook nu nog bestendigt de federale
regering de laksheid die ze jarenlang de PS heeft verweten. Ondanks alle justitiehervormingen
en de bombastische verklaringen
werd de wet-Lejeune (wet op de
vervroegde invrijheidsstelling, red)
niet afgeschaft en worden gevangenisstraffen nog altijd gezien als
een te absoluut vermijden middel.
Van een waterdicht grenzenbeleid
en een kordaat terugkeerbeleid is
al helemaal geen sprake. Zelfs de
beleidsbazooka die de Jambons
en Geensen van deze wereld nu al
maanden zitten aan te kondigen
ligt onverwijld stof te vergaren.
De vrijblijvende betuigingen van
medeleven van deze excellenties
ten aanzien van de slachtoffers
overschrijden niet alleen de grenzen van het cynisme en de hypocrisie, ze benaderen ook de grens
van de politieke criminaliteit.
Klaas Slootmans

Onze vrijheden
verdedigen
De Europese beschaving kent een vrijheid van denken,
spreken en doen die uniek is in de wereldgeschiedenis.
Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is
niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed.
Dat was de essentie van het colloquium dat in Brussel
doorging, het laatste in een rij van drie.
In zijn inleiding schetste colloquiumvoorzitter Chris Janssens vier bedreigingen van de onze vrijheid. In de eerste
plaats is er de Belgische constructie die de fundamentele
vrijheid van de Vlamingen om de eigen toekomst te bepalen, aan banden legt. Een tweede bedreiging is de evolutie
naar een Europese superstaat, een België in het groot. Ten
derde is er de massa-immigratie – en de daaruit voortvloeiende islamisering – die maakt dat bepaalde Westerse
principes en verworvenheden langzaam, maar zeker op
de helling komen te staan. Als vierde en laatste bedreiging had Janssens het over de lichtzinnige ‘Weg met ons’mentaliteit en de politieke correctheid met haar denk- en
spreekverboden.

GEEN RECHT, MAAR ONRECHT

Geert Wilders

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, met name de
‘shariarechtbanken’ – waarvan Groot-Brittannië er ondertussen reeds een tachtigtal kent – toonde doctor Machteld
Zee aan hoe het multiculturalisme een kritische analyse
belemmert. Voorstanders van het multiculturalisme hebben namelijk de neiging een geromantiseerde weergave
van dergelijke shariaraden te geven. Moslims moeten de
vrijheid krijgen om te kiezen voor hun eigen ‘recht’, zo
luidt het. Maar deze romantische blik belemmert de aandacht voor de negatieve praktijken en de ideologie die
schuilgaan achter deze vorm van ‘recht’, aldus Zee. In de
praktijk is er namelijk sprake van onvrijheid en dat in het
bijzonder voor vrouwen: “Terwijl in Europa de laatste decennia het burgerlijk recht is aangepast om rechtsgelijkheid
en vrijheid te faciliteren, worden moslima’s onder leiding van
islamisten en multiculturalisten een theocratisch rechtsstelsel
ingezogen waarin hun afhankelijkheid van de man centraal
staat.”

GAZASTROOK IN HET HART VAN EUROPA

Tom Van Grieken

Geert Wilders, voorzitter van de Nederlandse Partij Voor
de Vrijheid en gastspreker van deze avond, noemde de
opkomst van identitaire partijen een teken van de tijd:
“Het establishment trekt het niet meer. Ze vallen zonder benzine, hun tank is leeg.” We beleven historische tijden, aldus
Wilders: “Dit gaat niet langer om een economisch probleem.
8

Een gat in de begroting kun je dichten. Dit gaat om existentiële vragen.
Bestaat Nederland, bestaat Vlaanderen zoals we het nu kennen nog over
tien jaar?” Waakzaamheid is geboden, zo niet “krijg je Molenbeek, jullie eigen Gazastrook in het hart van West-Europa”, aldus nog Wilders.

Chris Janssens

EEN VRIJ EN VLAAMS VLAANDEREN
In zijn slotwoord wees Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken
erop dat de thema’s van de opeenvolgende colloquia – identiteit, soevereiniteit en vrijheid – niet zomaar werden gekozen. Wel integendeel, want het zijn de thema’s die de komende jaren het politieke
debat zullen beheersen. Bovendien zijn ze onlosmakelijk met elkaar
verbonden: “Net zoals vrijheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze
identiteit, moet een volk de vrijheid hebben grenzen te stellen om zijn
identiteit, zijn vrijheden en verworvenheden veilig te stellen.” “Elk volk
heeft het onvervreemdbare recht op een eigen huis, op een plaats waar
het zich veilig en werkelijk thuis kan voelen. Dat huis is – zeker in
tijden van voortschrijdende globalisering – de natiestaat”, besloot Van
Grieken. Daarom “kiest het Vlaams Belang voor een onafhankelijk en
Vlaams Vlaanderen in een vrij en Europees Europa!”
Dirk De Smedt
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Machteld Zee

Het Vlaams Belang voerde actie aan het Europees Parlement
naar aanleiding van de deal met Turkije.
10

Historische dwaasheid
Europa capituleert voor volgehouden Turkse chantage en rolt de rode
loper uit voor nog méér immigratie.
Vorige maand sloot de EU een ‘immigratiedeal’ met Turkije. Het akkoord – in feite weinig anders dan
de Europese capitulatie voor een
Turks dictaat – biedt geen oplossing voor het immigratieprobleem
waarmee Europa vandaag wordt
geconfronteerd. Wel integendeel:
het probleem dreigt morgen alleen
maar groter te worden.

VAN DE REGEN IN DE
DROP
Het ‘één-voor-één’-principe (voor
elke illegale immigrant die naar
Turkije wordt teruggestuurd, komt
er één legaal naar Europa) zal een
heuse immigratiecarrousel op gang
brengen, zonder dat er in wezen
iets verandert. Door massale illegale immigratie te vervangen door
massale legale immigratie, doet
men immers niets anders dan een
bestaand probleem ‘oplossen’ door
een nieuw probleem te creëren.
Meer nog: deze regeling zou er zelfs
toe kunnen leiden dat de illegale
immigratie alleen maar wordt aangemoedigd. Immers: hoe meer bo-

ten Turkije illegaal laat vertrekken,
hoe meer immigranten het legaal
naar Europa kan laten overkomen.
Aangezien Turkije zich bovendien
enkel akkoord verklaart tot de ‘terugname’ van illegale immigranten
die op de Griekse eilanden aankomen, houdt niets het regime in
Ankara tegen morgen de immigratiesluizen naar Bulgarije open te
zetten.

REMEDIE ERGER DAN DE
KWAAL
De meest begeerde prijs die Turkije
met de fameuze ‘deal’ in de wacht
wist te slepen, is ongetwijfeld de in
het vooruitzicht gestelde afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers. Nu reeds komen
heel wat niet-Europese vreemdelingen met een geldig visum naar
Europa om vervolgens in de illegaliteit onder te duiken. Het spreekt
voor zich dat het verdwijnen van de
visumplicht de kans op misbruiken
alleen maar groter maakt. Toen in
2009 de visumverplichtingen voor
de zowat 9 miljoen inwoners van
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Servië en Macedonië werden versoepeld, kwam vanuit die landen
een massale immigratiestroom
op gang. Wanneer morgen de visumplicht voor zowat 80 miljoen
Turken wordt afgeschaft, zal dat in
het Aziatische land alleen maar geïnterpreteerd worden als een open
uitnodiging om de reeds aanwezige
Turkse kolonies in Europa te komen versterken. Maar daar blijft
het niet bij. Vertegenwoordigers
van Koerdische organisaties waarschuwen er ondertussen voor dat
de opheffing van de visumplicht
voor Turkije zal leiden tot een massale instroom van Koerdische asielzoekers.

HISTORISCH
De Turkse eerste minister Davutoglu had het naar aanleiding van
de recente ‘deal’ met de EU – niet
zonder reden – over een “historisch
akkoord”. Vanuit Europees perspectief bekeken verdient het de
voorkeur te spreken over een historische dwaasheid.

Dirk De Smedt

Amokmakers in
asielcentra worden beloond!
aan het licht toen Barbara Pas zijne
excellentie Francken daarover in
het parlement ondervroeg. Blijkt
immers dat drie daarvan nog geen
twee maanden later… erkend zijn
als asielzoeker!

Zo’n 100 Irakezen en Afghanen gingen
met elkaar op de vuist.
Wat gebeurt er met kandidaat-asielzoekers die de boel op stelten zetten? Die worden gestraft, zo zou men denken. In werkelijkheid gebeurt evenwel het omgekeerde.
Met de regelmaat van een klok vinden er in de asielcentra incidenten
plaats. In 2015 waren dat er niet
minder dan 171, enkel en alleen al
in de federale opvangcentra. Daarvan werden er 28 als ‘ernstig’ gecatalogeerd. In januari en februari
2016 ging het al om 33 incidenten, waarvan 14 met politieinterventie.
Telkens wanneer zulke incidenten in de media komen,
toetert en twittert Theo
Francken (N-VA) aan iedereen die het horen of lezen wil
dat zulke mensen hier geen
plaats hebben, dat zij het
land moeten worden uitgezet en dergelijke meer. Gelijk heeft
hij natuurlijk. Maar wat doet hij
eraan, als beleidsverantwoordelijke
voor het asiel- en migratiebeleid?
Hou u vast: hij beloont amokmakers, in plaats van ze te bestraffen.

KEIHARD OPTREDEN
Hetgeen is gebeurd in het asielcentrum in Broechem kan hiervoor
het best als voorbeeld dienen. Daar
gingen op 6 januari in de refter

van het centrum zo’n 100 Irakezen en Afghanen met elkaar op de
vuist en richtten er een ware ravage
aan. Francken was er als de kippen
bij om hierover - terecht - zijn afschuw uit te spreken. Francken letterlijk: “We zullen gewoon keihard
optreden, dat is voor mij een heel

uitgemaakte zaak”. En verder: “Ik
zal alles proberen om die zo snel mogelijk het land uit te krijgen” (ATV,
8.1.2016).
Wat is er daarvan in de praktijk terechtgekomen? Een aantal vechtersbazen werd verplaatst
naar elders, terwijl de zes grootste
heethoofden in een gesloten asielcentrum werden gestoken. Wat er
verder met die zes gebeurde, tart
echter alle verbeelding en kwam
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Die lopen hier dus opnieuw vrij
rond en profiteren nu allicht van
de vele voordelen die onze sociale
welvaartsstaat biedt. Verder is van
één van die zes het asieldossier
nog in onderzoek. Enkel de twee
overblijvenden werden uit het land
verwijderd omdat zij hun asielaanvraag uit eigen beweging hadden
ingetrokken.

PERVERS SYSTEEM
Een dergelijke schandelijke gang
van zaken is het gevolg van een
heel pervers systeem. Om te beginnen is het zo dat zolang een
asielaanvraag loopt, de betrokkene niet het land kan worden
uitgezet. Verder blijkt dat
degenen die in een gesloten
centrum worden opgesloten
een voorkeursbehandeling
krijgen, in de zin dat hun
asieldossier helemaal bovenaan de stapel komt te liggen
en prioritair wordt behandeld. Met andere woorden:
wie zich hier gedraagt, komt
in de grote stapel dossiers
terecht en mag vele maanden lang
wachten op de behandeling van
zijn dossier; wie amok maakt krijgt
een spoedbehandeling en kan rekenen op een snelle erkenning als
asielzoeker. Een asielzoeker heeft
er dus in feite alle belang bij om,
zolang hij geen criminele feiten
pleegt en daarvoor in handen van
het gerecht komt, amok te maken.
Welkom in Belgistan!
Peter Lemmens

Veel verliezers, twee winnaars
Midden vorige maand werden in Duitsland drie deelstaatverkiezingen
gehouden. Die draaiden uit op een grote overwinning voor de AfD en
de democratie.
Op 17 maart werden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg en
Sachsen-Anhalt nieuwe deelstaatparlementen gekozen. Naar de resultaten van de verkiezingen werd
met spanning uitgekeken. Het was
immers de eerste keer dat de kiezers zich konden uitspreken sinds
Merkel in september vorig jaar de
grenzen openzette en Duitsland
met een ongeziene immigratiecrisis
geconfronteerd werd.

AFSTRAFFING
Alhoewel er uiteraard regionale
verschillen zijn, is de grote trend
onmiskenbaar. De linkerzijde zat
in de hoek waar de klappen vielen.
Dat bleek het duidelijkst in Sachsen-Anhalt,
waar de socialistische
SPD met 10,6 procent
zowat gehalveerd werd,
‘Die Linke’ (een samenraapsel van misnoegde
socialisten en gerecycleerde communisten)
terugviel op 16,3 procent (- 7,4) en de Groenen met 5,2 procent
(- 1,9) net de kiesdrempel haalden. Ook in
Baden-Württemberg
zag de SPD met 12,7
procent (- 10,4) haar
aanhang zowat halveren; een verlies dat slechts ten dele werd gerecupereerd door de Groenen die op
een opmerkelijke 30,8 procent (+
5,8) afklokten. In Rheinland-Pfalz
hield de SPD (36,2 procent) weliswaar stand, maar tuimelden de
Groenen dan weer naar 5,3 procent (- 10,1).
Ook voor de christendemocratische CDU van bondskanselier
Merkel draaiden deze deelstaatver-

kiezingen uit op een nederlaag. In
Sachsen-Anhalt klokte de partij af
op 29,8 procent (- 2,7), terwijl ze
in Rheinland-Pfalz (31,8 procent)
en Baden-Württemberg (27 procent) haar slechtste resultaat uit de
naoorlogse politieke geschiedenis
neerzette. Voor een goed begrip:
zes maanden eerder – tot vlak voor
Merkel haar onvoorwaardelijke
‘Wir schaffen das’ afkondigde –
was de partij in de peilingen goed
voor scores van 40 procent en
meer.

HISTORISCH
De grote overwinnaar van deze
stembusslag werd de immigratie-

kritische ‘Alternative für Deutschland’ (AfD). In de drie deelstaten
wist de partij, die pas drie jaar
geleden boven de doopvont werd
gehouden en de voorbije maanden
kreeg af te rekenen met een regelrechte hetze, naar Duitse normen
historische resultaten neer te zetten. In Rheinland-Plalz sleepte
de AfD in één klap 12,6 procent
van de stemmen in de wacht. In
Baden-Württemberg deed de partij het met 15,1 procent nog beter,
13

terwijl ze in Sachsen-Anhalt met
liefst 24,2 procent meteen de tweede partij werd.

DEMOCRATIE WINT
Behalve de AfD komt ook de democratie zelf als grote overwinnaar
uit de stembusslag. Voor het eerst
sinds vele jaren is de opkomst voor
de verkiezingen namelijk aanzienlijk gestegen, wat in belangrijke
mate aan de AfD te danken is.
Uit zowat alle verkiezingsanalyses
blijkt dat de jonge partij niet alleen
kiezers van de gevestigde partijen
wist af te snoepen, maar ook heel
wat mensen die niet (meer) gingen
stemmen, kon mobiliseren. Een
belangrijke verklaring hiervoor is
ongetwijfeld het feit dat de kiezer
met de AfD opnieuw een alternatief kreeg aangeboden. De gevestigde partijen zijn in de
loop der jaren immers
inhoudelijk steeds meer
op elkaar gaan gelijken
en deels inwisselbaar geworden, waardoor menige kiezer zich afvroeg
of zijn stem nog wel een
verschil maakte. Door
aan de politieke daklozen een stem te geven, is
de AfD er in ieder geval
in geslaagd de burger
dichter bij het politieke
bedrijf te betrekken en
opnieuw meer ‘diversiteit’ in het Duitse politieke landschap te brengen.
In feite heeft de AfD alle troeven
in handen om zich te ontwikkelen
tot een politieke factor waarmee
blijvend rekening moet gehouden
worden. De volgende electorale test
volgt in september, wanneer nieuwe deelstaatparlementen worden
gekozen in Berlijn, MecklenburgVorpommern en Niedersachsen.
Dirk De Smedt

“Federale begroting is helemaal
Maanden geleden al stelde Barbara Pas vast dat de federale begroting aan het ontsporen is. De fractieleidster van Vlaams Belang in de
Kamer krijgt nu ook van de officiële instanties gelijk. Er blijkt een
bijkomende krater van wel drie miljard in de overheidsfinanciën te
zijn geslagen.
De strategie van N-VA was, van
bij haar aantreden in de federale
regering, duidelijk: de partij zou
haar communautaire agenda volledig aan de kant schuiven en voluit
gaan voor andere veranderingen.
De zogenaamde ‘herstelregering’
zou de Vlaming bijvoorbeeld op
economisch en sociaal vlak geven
waarvoor hij gestemd had. Quod
non. Van deze beloftes komt niéts
in huis. Het overheidsbeslag blijft
boven vijftig procent van het bruto
binnenlands product (BBP) en de
begroting gaat verder in het rood.
De vetgemeste Belgische staat leeft
nog steeds ver boven zijn stand,
terwijl u als gewone Vlaming
steeds meer moet inleveren.
Ofwel is Johan Van Overtveldt
(N-VA) als minister van Financiën
incompetent, ofwel heeft hij het
parlement al die tijd iets voorgelogen. Het is immers duidelijk dat
de regering, door haar wanbeleid,
keuzes zal moeten maken: gaat ze
nog steeds voor een begroting in
evenwicht tegen het einde van deze
bestuursperiode? Dan zal het gat
in de staatskas bijkomend gefinancierd moeten worden via verdere
belastingverhogingen. Of kiest
deze regering ervoor om de schuldenberg verder te laten oplopen,
dan is de volgende generatie kind
van de drieste rekening…

STAATSSCHULD BLIJFT
STIJGEN
Het is bijna niet voor te stellen,
maar sinds het aantreden van de
regering-Michel is de overheidsschuld al gestegen met 8% (nu
108 procent van het BBP). Ter-

zelfdertijd is het leven voor de
hardwerkende Vlaming er alleen
maar duurder op geworden. De
taxshift, die met zoveel toeters en
bellen werd aangekondigd, valt
in de realiteit bijzonder pover
uit. Als voor werkenden het
netto-besteedbaar inkomen
al stijgt, dan smelt dit extra
loon als sneeuw voor de zon,
via allerhande nieuwe belastingen. De Turteltaks en
verhoging van de BTW op
elektriciteit (van 6% naar
21%), het nog maar eens
doen stijgen van de accijnzen, het duurder maken van bedrijfswagens,
de speculatietaks, het
afschaffen van het gratis
basispakket aan water,
de indexsprong… De
lijst van gestegen facturen
voor
gezinnen en bedrijven is
eindeloos.
De begroting hangt met
spuug aan elkaar en is
gebouwd op drijfzand,
zo wist ook het Monitoringcomité in maart
te melden. De fiscale inkomsten vallen maar liefst 1,8
miljard lager uit
dan eerst begroot
werd. De kosten
voor de asiel- en
migratiecrisis
werden door
de regeringspartijen N-VA,
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Open VLD, CD&V en MR dan
weer sterk onderschat.
Voor Vlaams Belang komen de

ontspoord”
cijfers van het Monitoringcomité
allerminst als een verrassing. In
het najaar van 2015 waarschuwde
Barbara Pas in de Kamer al voor
de foute berekeningen. In de begroting werd de asielcrisis voorgesteld als een ‘uitzonderlijke’
en ‘eenmalige’ uitgave van 350
miljoen euro. In realiteit loopt
het kostenplaatje op tot veel
hogere bedragen én is deze
asiel- en migratiegolf chronisch van aard. Maak u geen
illusies: ook de komende
jaren zullen de kosten voor
de opvang van de migranten groot blijven, en zal de
begroting op dit punt opnieuw bijgestuurd moeten worden.
Terwijl de Vlaming aangespoord wordt om de

broeksriem verder aan te
halen, moet meer geld beschikbaar worden gesteld

voor de toestromende migranten.
Hetzelfde gebeurt ten overstaan
van de Europese Unie. Terwijl de
federale regering niet weet hoe ze
haar begrotingstekort moet dichtrijden, betaalt ze – met terugwerkende kracht – 375.100.000
euro aan de Europese Unie. Voor
2016 maakt België meer dan
3.000.000.000 euro over aan de
Europese instellingen, in het kader
van ‘de algemene werking van de
Europese Unie’. Gekker moet het
niet worden.

VAN OVERTVELDT KAN
HET NIET
Op vlak van de zogenaamde ‘terugverdieneffecten’ rekende de regering zich rijk. Het was uitgerekend
de toenmalige hoofdredacteur van
Trends, Johan Van Overtveldt, die
destijds – terecht – schreef dat Belgische regeringen de terugverdieneffecten altijd te hoog schatten.
Het is bijzonder wrang dat uitgerekend minister Van Overtveldt
(N-VA) dezelfde doorzichtige trucs
toegepast heeft om te trachten de
begroting te laten kloppen. Van
deze volksverlakkerij krijgen we nu
met zijn allen de rekening gepresenteerd.
Valt er dan geen enkel goed nieuws
te rapen? Jawel. Er werden de jongste maanden wat banen gecreëerd.
Echter, de regering-Michel-De
Wever gaat hier valselijk met deze
eer lopen. Als onze economie al
wat aantrok, dan kwam dit niet
door de taxshift. De lastenverlagingen voor bedrijven zijn immers
niet meer dan een druppel op een
hete plaat. Het is vooral de daling
van de euro en de dito olieprijzen
die als externe factoren ervoor gezorgd hebben dat de exportpositie
van onze bedrijven is toegenomen.
Als de euro opnieuw in waarde
stijgt en de olieprijzen wederom
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de hoogte in gaan, dan zal eens te
meer duidelijk worden dat de onderliggende, structurele problemen
van de NV België niet werden aangepakt door deze regering.

DOORGAAN MET DEZE
REGERING HEEFT GEEN
ZIN MEER
Het vertrouwen onder bedrijfsleiders neemt trouwens opnieuw af.
Uit een rondvraag van uitzendgroep Manpower blijkt dat er onder werkgevers maar weinig animo
bestaat om in het tweede kwartaal
van 2016 werknemers vast aan te
werven. Sterker nog, de tewerkstellingsvooruitzichten zijn zelfs
bemoedigender voor Wallonië
dan voor Vlaanderen. Neen, wie
dacht dat het zonder socialisten in
de regeringen allemaal anders zou
worden, komt bedrogen uit. ‘Centrumrechts’ blinkt uit in maatschappelijke stilstand, overgoten
met een saus van leugens.
De bekende journalist en opiniemaker Rik Van Cauwelaert sprak in
De Tijd (5 maart) in dit kader over
‘de nieuwe middelmaat’. Het gat
in de federale begroting is ondertussen zo groot dat we niet langer
kunnen spreken over een tegenvaller, alles begint op onkunde te lijken, aldus Van Cauwelaert. In een
adem vraagt de voormalige hoofdredacteur van Knack zich luidop
af of doorgaan met de huidige coalitie nog wel zin heeft. De vraag
stellen is ze beantwoorden. N-VA,
Open VLD en CD&V slagen er
maar niet in om de hoge verwachtingen in te lossen. Het wordt misschien eens tijd dat de kiezer zich
opnieuw mag uitspreken over het
beleid, want deze regering vertegenwoordigt al lang niet meer het
gros van de Vlamingen.

“

ls ik premie
terug aan
In Nederland staat zijn partij met stip op één in
de peilingen. De Partij Voor de Vrijheid van Geert
Wilders is er virtueel groter dan de VVD en de
PvdA samen. De patriottische partij die tien jaar
geleden het levenslicht zag, dreigt roet in het eten
te gooien voor de derde ambtstermijn van premier
Rutte. Door volgend jaar een worp te doen naar
het premierschap biedt hij bovendien hoop aan de
16 miljoen Nederlanders die smachten naar een
kentering. In de marge van het colloquium Vrijheid, waar Wilders aantrad als gastpreker, kon
Vlaams Belang-magazine hem strikken voor een
gesprek.
In de pers lazen we dat u - buiten voor een lekkere mossel met friet - onze hoofdstad liever mijdt.
Waarom precies?
“Klopt. Drie kilometer westwaarts van hier ligt de
Gazastrook van West-Europa, het Mekka van het Europese jihadisme. In Molenbeek is inmiddels zowat
de helft van de bevolking islamitisch. Je voelt er aan
den lijve wat er gebeurt als je de massa-immigratie vrij
spel geeft, als je geen enkele eis stelt van assimilatie.
De oorspronkelijke bevolking vlucht weg en de islam
komt er voor in de plaats. De gevolgen zijn ernaar: de
terreuraanvallen van Parijs werden er gepland, net als
de gruwelijke aanval op het joods museum in Brussel
in 2014 en de mislukte aanslag op de Thalys tussen
Amsterdam en Parijs.”
Anderzijds is Brussel ook de hoofdstad van Europa, bakermat van de EU.
Geert Wilders: “Molenbeek is de
Gazastrook van West-Europa.”

“Voorgaande is het gevolg, de EU is de oorzaak. Het
hoofdkwartier van de Europese Unie is het monster
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er word, geef ik Nederland
n de Nederlanders”
dat alle naties van Europa van hun identiteit en grenzen wil beroven. De torens van Babel noem ik ze. De
EU duwt ons de massa-immigratie, de asieltsunami en
de islamisering door de strot. Ze maakt van heel Europa één gigantisch Molenbeek. En daar staan wij met
de PVV en onze broeders
van het Vlaams Belang
lijnrecht tegenover.”
U noemde de Nederlandse Tweede kamer
ooit een nepparlement.
Waarom?

Ook als ze beter zijn dan ooit tevoren?
“Zelfs dan. Eind 2004, toen ik was opgestapt bij de
liberale VVD, voorspelden de peilingen mij 28 zetels. Eind 2005 stond ik op nul. Hier zal u dus geen
champagne horen kraken voor de
avond van de verkiezingen. Pas
dan zijn die 40 zetels binnen. Het
neemt niet weg dat ik trots ben op
tien jaar PVV. Toen ik ermee begon, kreeg ik te horen: ‘Wilders,
wat doe je nou? Opstappen bij de
VVD? Je bent gek, man. Je had
minister kunnen worden. Straks
spreekt niemand nog over je.’ Dat
valt vandaag wel mee, stel ik vast.
Nederland is veranderd. Mensen
hebben hun angst afgelegd om te
zeggen wat ze denken.”

“

Het hoofdkwartier
van de Europese
Unie is het monster dat alle naties van
Europa van hun identiteit en grenzen wil
beroven.

“Omdat dit parlement
niet vertegenwoordigt
wat het volk echt denkt.
Sla er de enquêtes op
na: een meerderheid van
de Nederlanders wil de
asielinstroom en de islamisering van dit land een
halt toeroepen. Dat wil
helaas slechts 10 procent
van de Tweede Kamer. Die 10 procent, dat zijn wij,
de Partij voor de Vrijheid. Wel, dan heb je een nepdemocratie.”

U hebt de Nederlandse geesten
doen rijpen?

Wij hebben alleszins een aantal
zaken bespreekbaar gemaakt. Zaken die voordien ondenkbaar en vooral onzegbaar waren. Dat we de islamisering moeten stoppen. Dat we geen miljarden
moeten verkwisten aan asiel. Dat we onze zelfbeschikking moeten terugwinnen op Brussel, waar het monster huist dat zich Europese Unie noemt. In die tien
jaar hebben we slechts twee jaar mee aan de knoppen van de macht gedraaid, en dan nog uitsluitend
als gedoogpartij voor de eerste regering-Rutte. Maar
je hoeft geen macht uit te oefenen om invloed te hebben. Zonder de PVV zag Nederland er nu heel anders
uit.”

Waren er vandaag verkiezingen, dan vertegenwoordigde u niet 10, maar 30% van Nederland. Uw partij is in de jongste peiling ruim groter dan de regeringspartijen VVD en PvdA samen.
“Dat klopt. Alleen zijn die verkiezingen pas volgend
jaar. Peilingen zijn maar peilingen.
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alsnog doen wat we in november beloofden, maar we
willen 3 miljard euro extra, nog eerder visumvrijheid
en we willen nog beter zicht op toetreding tot de Europese Unie. Dat is te gek voor woorden.

U doet volgend jaar een worp naar de post van Nederlands minister-president. Wat biedt u de Nederlanders?
“Nederland zou uit de Unie stappen. Noem het een
Nexit, vrij naar de Grexit of de Brexit. Economisch en
cultureel zouden we daar wel bij varen. Met de PVV
aan het roer gaan onze grenzen dicht voor asielzoekers. Als ik premier word, geef ik Nederland terug aan
de Nederlanders.”

Binnenkort moet u voor de rechter verschijnen
omdat u aangaf minder Marokkanen te willen in
Nederland. Een politiek proces?
Zeker. Tal van burgemeesters hebben voorgedrukte
formulieren gemaakt en hun bevolking opgeroepen
om klacht tegen mij neer te leggen. Maar waarover
gaat het: 80 procent van de Syriëstrijders uit Nederland is Marokkaan. In de misdaadcijfers zijn ze oververtegenwoordigd. Wat ik wou zeggen, is: Marokkanen en andere moslims horen zich aan onze wetten te
houden en zich aan onze basiswaarden aan te passen.
Van die minder-minder-minder-uitspraak heb ik nog
geen seconde spijt gehad. En zal ik nooit spijt hebben,
ongeacht het vonnis van de rechter.”

De grenzen dicht voor asielzoekers zegt u. Voor allemaal?
“Voor alle asielzoekers. Ooit stond er in ons programma dat we er elk jaar 1.000 wilden opnemen. Symbolisch. Dat zijn er minder dan de 60.000 tot 100.000
die de regering-Rutte dit jaar van harte welkom zal
heten in Nederland. Let wel, ik gun elke vluchteling
zijn veiligheid. Maar die kan hij beter vinden dicht bij
huis, in landen met dezelfde
profeet, dezelfde cultuur en
hetzelfde klimaat. In een
Golfstaat als Saoedi-Arabië
bijvoorbeeld. Daar rijdt de
politie rond in Maserati’s,
maar andere moslims opvangen? Doen ze niet aan mee.
Wel, wij ook niet. Ik krijg het
niet langer uitgelegd dat Nederland miljarden besteedt
aan Griekenland en het
herbergen van asielzoekers
- 36.000 euro per jaar per
asielzoeker - en dat het tegelijk beknibbelt op onze
ouderenzorg. Dat moet anders.”

“

Ik krijg het niet
langer uitgelegd
dat Nederland
miljarden besteedt
aan asielzoekers.

U kreeg ook doodsbedreigingen van politici las ik.

Zeer recent wenste een politicus van de PvdA, de sociaaldemocratische zusterpartij
van jullie sp.a, mij dood. Hij
schreef en ik citeer: “We hopen natuurlijk allemaal dat
Wilders sterft aan een hartaanval in bed. Al dan niet
tussen de benen van een links
kamerlid. Maar als er dan
toch een kogel aan te pas komt,
dan groot genoeg om er ‘van het dankbare Nederlandse
volk’ op te graveren.” En vorige week bedreigde een bestuurslid van de jongerenafdeling van de links-liberale
D66 in Friesland – iemand met de oer-Friese naam
Mahir Mohamed – mij ook. Hij schreef en ik citeer:
“Geert Wilders kom een keer naar Drachten. Ik schiet
een kogel door je kut kop. Ik snij je open en voer je aan
de varkens, je soortgenoten. Je wordt toch wel een keer
vermoord, laat mij het dan beter doen.” Ik dacht: nu
komen de voorgedrukte aangifteformulieren, nu komen de burgemeesters en de stoeten van boze mensen. Nu zal onze premier wel weer schande spreken.
Maar niets van dat alles gebeurde! Het bleef oorverdovend stil. Wat een hypocrisie.

Intussen voert Turkije de prijs op om de EU een
handje te ‘helpen’.
De aankomende deal met Turkije is de totale capitulatie van de EU. Rutte en co laten zich in het kwadraat
piepelen door een totalitair regime, dat ook wel het
Noord-Korea aan de Bosporus wordt genoemd. In november beloofde Turkije de boten met vluchtelingen
richting Griekenland tegen te houden in ruil voor drie
miljard euro. Maar ze hebben de bootjes maandenlang doorgewuifd. En nu zeggen de Turken: we willen
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ben vandaag blij dat ik geen kinderen heb, al is het
leven dat ik leid niet de reden dat ik er geen heb. Dat
is een trieste vaststelling, maar het is eerlijk. Kinderen
hebben hoort een feest te zijn. Dat feest had ik mijn
kinderen nooit kunnen bieden. Ook zij zouden niet
vrij zijn geweest.”

U had het tijdens het colloquium over het aanbreken van een patriottische lente. Wat moeten we
daaronder verstaan?
Overal om ons heen klinkt de stem van de patriotten
steeds luider. In Frankrijk met onze vriendin Marine
Le Pen. In Oostenrijk en ook in Italië met de FPÖ en
de Lega Nord. Zelfs in het politiek-correcte Duitsland
van Angela Merkel gooien de patriottische partijen
hoge ogen. Maar ook in Vlaanderen zie ik belangrijke
wijzigingen. In de peilingen verdubbelt het Vlaams Belang zijn resultaat van 2014. Het is duidelijk: de patriottistische lente komt eraan. De geest is uit de fles. En
die gaat er nooit meer terug in.

Hoe voelt dat in de alledaagse dingen, niet vrij zijn?
“Dat is: ‘s morgens niet eens je eigen brievenbus kunnen openmaken zonder rugdekking van een gepantserde agent. Dat is: op vakantie gaan met security achter
je aan en bij het verlaten van het vliegtuig meteen in
een klaarstaande wagen worden geduwd. Maar ik wil
daar niet te veel over kwijt. Niemand hoeft me zielig
te vinden. Integendeel, ik ben dankbaar voor de bescherming die me wordt geboden. Op vakantie heb
ik ‘Joseph Anton’ gelezen van Salman Rushdie. Zeer
herkenbaar. Als u wilt weten hoe dit leven voelt: wel,
zo ongeveer.”

U krijgt 24 op 24 bewaking. U staat hier vandaag
met 12 lijfwachten rond u. Went dat ooit?
“Je wenst het je ergste vijand niet toe. Ik weet nog hoe
ik plots uit mijn huis werd gehaald en naar kazernes
en gevangenissen werd gebracht, pruik op mijn hoofd,
omdat ik alleen daar veilig overnachten kon. Dat is nu
anders. Maar veel beter is het er niet op geworden. Een
feest is het niet. Het is de hel. Voor mij. Maar meer nog
voor mijn vrouw. Zij heeft hier niets mee te maken,
maar ze betaalt er wel de prijs voor.”

Bent u bang om te sterven, Fortuyn en Van Gogh
achterna?
“Zeker ben ik bang. Ik ken de dreiging. Het gaat niet
om grappenmakers. Ik sta op de dodenlijst van de Taliban, van Al Qaida, noem maar op. Ik ben ook een
doelwit voor Nederlanders, en dan heb ik het niet over
13-jarige Marokkaantjes uit Heerenveen. Zelfs de beste
beveiliging biedt geen garantie.”

En daar kan zij mee leven?
“Ze moet wel, vrees ik. Dat is pijnlijk. Maar toegeven
is geen optie. Dat weet zij ook.”

Opgetekend door Klaas Slootmans

Zou u inbinden mocht u kinderen hebben?
“Dat is een gewetensvraag. Die kan ik niet beantwoorden. Het klinkt als een verschrikkelijke bekentenis: ik

Dit interview vond plaats voor de aanslagen
in Zaventem en Brussel.
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Vlaamse Grondwet:
nood aan politieke moed
Tom Van Grieken riep in het Vlaams parlement minister-president
Bourgeois op tot wat meer communautaire moed. Net als in januari
bleek de oproep van de N-VA’er een losse flodder.
Geert Bourgeois wil een Vlaamse
Grondwet en iedereen zal het geweten hebben. Hij deed het voorstel
op 7 maart in een toespraak naar
aanleiding van de voorstelling van
een nieuw handboek voor grondwettelijk recht van professor Stefan
Sottiaux (KU Leuven), maar dezelfde dag vulde de krant De Standaard ’s ochtends de voorpagina al
met het bericht. ’s Avonds mocht
de minister-president zijn pleidooi
nog eens uitgebreid toelichten in
Terzake. Over een gebrek aan media-aandacht kon Bourgeois niet
klagen.

STILLE DOOD
Heel wat minder – om niet te zeggen ‘geen’ – persaandacht was er
voor de actuele vraag van Tom
Van Grieken in het Vlaams Parlement twee dagen later. De Vlaams
Belang-voorzitter wilde van Geert
Bourgeois weten hoe ernstig zijn
voorstel bedoeld was en hoe hij van
plan was die Vlaamse Grondwet te
realiseren. Want – zo liet Tom Van
Grieken weten – “bijna alle minister-presidenten voor u zijn immers

komen aanzetten met een Grondwet
en telkens zijn die voorstellen een
stille dood gestorven nadat ze op een
persconferentie of in de media uitgebreid zijn aangekondigd”.
Er zijn inderdaad nogal wat twijfels over de ernst van het pleidooi
van Bourgeois voor een Vlaamse
Grondwet. Het voorstel is bijvoorbeeld niet opgenomen in het regeerakkoord en N-VA houdt zich
bovendien strikt aan de afgesproken
communautaire stilstand. Eén van
de coalitiepartners – Open VLD –
reageerde overigens reeds negatief
op het voorstel.

CATALAANS VUUR
Tom Van Grieken vroeg Bourgeois
dus in het Vlaams Parlement welke
concrete initiatieven hij nu zou nemen. Het antwoord stelde teleur.
Bourgeois zei dat hij “enkel in eigen
naam sprak” en beperkte zich ertoe
te zeggen “dat we die bevoegdheden
niet hebben om een grondwet te kunnen aannemen” en dat “Vlaanderen
na 2019 ook die bevoegdheid hoort te
krijgen”. De Vlaams Belang-voor-
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zitter antwoordde dat hij gehoopt
had op een antwoord met “wat
meer Catalaans vuur of Schotse gedrevenheid”. Bourgeois maakte immers duidelijk dat hij niet meer van
plan is dan tegen 2019 vriendelijk
aan de federale regering te vragen
om de (federale) Grondwet voor
herziening vatbaar te verklaren om
een Vlaamse Grondwet mogelijk te
maken. Een wijziging moet overigens worden goedgekeurd door een
tweederde meerderheid. Ook door
Franstaligen dus. Kans op succes:
nihil.

FRANSTALIGEN
Tom Van Grieken riep de ministerpresident op tot meer durf en verwees naar de Franstaligen die hun
communautaire belangen wél op
een actieve wijze verdedigen. Als
voorbeeld verwees hij naar de ongrondwettelijke oprichting van de
Fédération Wallonie-Bruxelles in
2011 en de pogingen van de Franstaligen om via de oprichting van een
Brusselse ‘metropolitane gemeenschap’ politieke medezeggenschap
te krijgen in de Vlaamse Rand.
“Wat ontbreekt is Vlaamse politieke
moed”, besloot de VB-voorzitter.
Wim Van Osselaer

79ste Vlaams-Nationaal Zangfeest:
Onafhankelijkheid!
Hoewel het dit jaar een Zangfeest was zonder specifiek thema, klonk
de roep om Vlaamse onafhankelijkheid luider dan ooit. En dat is een
goede zaak, zeker met enkele Belgische en Vlaamse N-VA-excellenties
in de tribune. De boodschap kan niet duidelijk genoeg zijn.
Hoewel: ANZ-voorzitter Erik
Stoffelen hoedde zich ervoor om
de N-VA niet te hard tegen de
borst te stoten of te bruuskeren.
Hij spaarde de geit en de kool
door de mogelijke strategieën naar
Vlaamse onafhankelijkheid naast
elkaar te plaatsen: “De zin en onzin om ons te willen indelen in de
goeden en de slechten is pijnlijk, nefast en maakt velen moedeloos. Wie
kent de juiste weg naar onafhankelijkheid? Lukt dat via een mars door
de instellingen? Of gaan we voor een
institutionele implosie? De meningen hierover verschillen, maar laten we focussen op wat ons bindt,
namelijk het einddoel, de Vlaamse
onafhankelijkheid. Wij respecteren
politici uit alle partijen die naar
eer en geweten overtuigd meewerken aan de vreedzame Vlaamse
ontvoogdingsstrijd.” Niettemin
klonk zijn vraag om de communautaire eisen uit de Belgische koel- en diepvrieskasten te
halen niet mis te verstaan. Het
‘toeval’ wilde dat in de omgeving
van de Lotto-Arena vlak voor
het Zangfeest een reclamewagen
van het Vlaams Belang rondtoerde
met daarop een vergrendelde koelkast… Zo zaten het Algemeen
Nederlands Zangverbond en het
Vlaams Belang alvast op dezelfde
lijn…
Stoffelen: “Wij denken dat een topchef zijn basis-ingrediënten best niet
jarenlang in de koelkast steekt. Vroeg
of laat zal die toch weer open moeten!
De Vlaamse Beweging, aangemoedigd door heel wat politici uit meerderheid en oppositie, zal er alles aan
doen om de communautaire koelkast

ANZ-voorzitter Erk Stoffelen
open te breken en onze oprechte communautaire verzuchtingen bovenaan de politieke agenda te plaatsen.
Wij rekenen hierbij op de steun van
alle Vlaams-nationalistische politici !

naar de nering zetten, blijven we
jaarlijks een gulzige 12 miljard euro
transfereren naar een regio die er niet
beter van wordt, en absoluut geen
blijk geeft van loyaliteit. Intussen
blijven de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aangroeien, blijven sociale noden in Vlaanderen onbeantwoord. Wij willen hier verandering
in krijgen. Wij zijn liever solidair
met de sociaal zwakkeren in Vlaanderen dan met de Nederlandsonkundige chirurgen in peperdure Brusselse
ziekenhuizen! Vlaanderen kan geen
volwaardig sociaal beleid voeren
omwille van de miljardentransfers.”
Ook dat mochten de Belgische NVA-machthebbers incasseren.
Verder hoorden we nog een terecht pleidooi tegen de bouw van
een nieuw nationaal voetbalstadion in Grimbergen, omdat dat
gewoonweg neerkomt op de verbrusseling van de Vlaamse Rand.
Ook de oproep om een positieve
JA-campagne op te zetten zoals
in Schotland en Catalonië om de
Vlaamse onafhankelijkheid ook
reëel te maken bij de Vlamingen,
kon op grote sympathie rekenen.

TOT VOLGEND JAAR?!
[…] Want eigenlijk willen wij niets
anders dan in een communautair
bevrijd land te leven.” Het resultaat
was een stormachtig applaus.

TRANSFERS,
DE RAND EN JA!
Erik Stoffelen haalde ook nog dat
andere heikele punt aan waaraan
de hele Vlaamse Beweging zich
meer dan ergert: de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië: “Terwijl we elke dag de putten
van het verleden dichten en de tering
21

Voor het overige was het een vrij
klassiek maar sfeervol zangfeest,
dat zeer gesmaakt werd door de
5.000 aanwezigen. Veel samenzang, jeugdmuziekkapellen, een
prachtig zingende kindergroep, het
optreden van Ingeborg, een uitstekend orkest en een ervaren begeleidend koor zorgden ervoor dat het
Zangfeest een cultureel hoogstandje werd. Wij kijken alvast uit naar
het 80ste Zangfeest – op 26 maart
volgend jaar!
Paul Meeus

Veel weerstand tegen de
plannen in de Vlaamse Rand

Vlaamse Rand: schone schijn?
Dat de groene en Vlaamse gordel rond Brussel onder druk staat,
schreven we al eerder. Vooralsnog is er geen hoop op beterschap, integendeel.
In december 2015 nam de Vlaamse regering een principiële beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor
Uplace, het mega-winkelcomplex
vlakbij het Brussels gewest in Machelen. Er werd toen gesteld dat als
er tegen eind 2017 geen garanties
zouden zijn voor een aantal ingrepen inzake openbaar vervoer, de
nieuwe ruimtelijke plannen niet in
werking zouden treden en dat men
zou terugvallen op de bestaande
plannen. De Raad van State had
tegen dat laatste bezwaren geuit. In
januari keurde de Vlaamse regering
het GRUP voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel goed en
stuurde ze de mobiliteitsvoorwaarden bij. Daarmee kregen de ruimtelijke plannen voor Uplace groen
licht en staat de deur open voor

de verstedelijking en de verfransing van de ruime omgeving. Het
is merkwaardig dat uitgerekend
de N-VA zich binnen de Vlaamse
regering als pleitbezorger van dit
project heeft opgesteld.

GEFOEFEL ROND
STADION
En dan is er nog het Eurostadion
dat op Parking C van de Heizel
moet komen, op een terrein dat
eigendom is van de stad Brussel
maar zich in het Vlaams-Brabantse
Grimbergen bevindt. De verwezenlijking hiervan lijkt voor de
Brusselse regering wel een obsessie, die veel geld mag kosten. Het
terrein wordt voor 1 euro per jaar
in erfpacht gegeven en het Gewest
en de stad investeren 80 miljoen
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euro in de parking. De stad Brussel zal daarenboven gedurende dertig jaar jaarlijks 4,1 miljoen euro
voor de exploitatie betalen. In een
brief beloven Open VLD-minister
Vanhengel en Brussels ministerpresident Vervoort (PS) bovendien
dat het Brussels Gewest jaarlijks
1,1 miljoen zal ophoesten voor de
beveiliging van de voetbalmatchen
die RSC Anderlecht in het stadium
zou spelen. De gemeente Grimbergen wordt volkomen genegeerd.
Volgens diezelfde brief zullen er
geen lokale taksen worden geheven op de organisatie van evenementen in het stadion. Ook hier
treedt het Brussels gewest in de
plaats van Grimbergen. Er wordt
dus een loopje genomen met het
territorialiteitsbeginsel dat het een
lieve lust is. Behalve als het over de
ontsluiting gaat, want daar moet
Vlaanderen voor opdraaien. Het
enige lichtpunt is dat het dossier
zodanig werd mismeesterd dat de

planning helemaal in de war dreigt
te geraken, nota bene niet dankzij
weerwerk van de Vlaamse regering
die zich altijd welwillend heeft
opgesteld, maar door het Brussels
geknoei.

NOORDRAND
ONDER DRUK
Vorige maand werd duidelijk dat
de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening samen met het
Brussels gewest en de provincie
Vlaams-Brabant nadenkt over het
ruimtelijk aspect van de omgeving
van Brussel binnen een dertigtal
jaar. Termijndenken is goed, maar
het document getiteld ‘Territoriaal
ontwikkelingsprogramma Noordrand’ (TOP) omvat naast delen
van Vilvoorde, Machelen, Zaventem en Grimbergen, ook NederOver-Heembeek, Haren, Evere
en Schaarbeek, vier gemeenten
die deel uitmaken van het Brussels gewest. Intenties als “de open
ruimte als motor voor de stedelijke
ontwikkeling benutten” en de “onderbenutte ruimte in de Noordrand
activeren” trekken de aandacht.
Als er onder andere sprake is van
het opofferen van nog meer open
ruimte om duizenden flats bij te
bouwen in Grimbergen, Wemmel
en Merchtem en die met sneltrams
naar het Neo-project in Brussel
te verbinden, gaan de lichten aan
het knipperen. Of wanneer er gedroomd wordt van een ‘grootstedelijke boulevard’ tussen de Europese wijk en de luchthaven van
Zaventem met daarrond een hele
‘internationale’ stadswijk, dan is
dat vanuit Vlaams oogpunt veeleer
een nachtmerrie. De Noordrand
zou uiteindelijk één morfologisch
geheel met Brussel vormen, dat
tot zelfs voorbij Louvain-la-Neuve
reikt. De fameuze driehoek Brussel-Leuven-Waver, waartegen in
de jaren zestig van de vorige eeuw
krachtig werd geprotesteerd door
de Vlaamse Beweging, dreigt daarmee alsnog voor een stuk te worden verwezenlijkt.

WEYTS: MINISTER VOOR
FOLKLORE
Onbegrijpelijk is dat minister
Weyts (N-VA), bevoegd voor de
Vlaamse Rand, van niets leek te
weten. Pas nadat er her en der protest begon te klinken, liet hij weten
niet gelukkig te zijn met de plannen. Minister Schauvliege, bevoegd
voor Omgeving, antwoordde VBparlementslid Stefaan Sintobin dat
het TOP “een puur ambtelijke tekst
is die uit het dagelijks bestuur komt
en absoluut niet politiek gevalideerd
is”. Een onschadelijke voluntaristische oefening van wat ambtenaarplanologen als het ware. Maar
waarom heeft Schauvliege vooraf
geen krijtlijnen uitgezet waarbinnen kon nagedacht worden? En
is het niet hoogst eigenaardig dat
er niet het minste voorafgaande
overleg is geweest met de minister
bevoegd voor de Vlaamse Rand?
Dat de teksten nu ‘in consultatie
zijn’ en nog een heel traject moeten doorlopen vooraleer ze politiek
gefinaliseerd worden, mag als een
ferme waarschuwing veeleer dan
als geruststelling gelden. Want de
evolutie is duidelijk: met Uplace,
de Neo-projecten op de Heizel,
Docks Bruxsel, het voetbalstadion, de Brusselse Metropolitane
gemeenschap en nu het TOP, is de
doorgedreven verbrusseling van de
Noordrand wel degelijk ingezet.
Schauvliege mag dan nog beweren
dat het niet haar ambitie is “om
de verstedelijking door te trekken,
om de Rand in gevaar te brengen of
om afbreuk te doen aan de taal in
de Rand”, in werkelijkheid gaat het
steeds meer die richting uit. Het
lijkt er wel op dat de Vlaamse regering meer bekommerd is om de
natte dromen van de francofonie
(en van VOKA?) te verwezenlijken, veeleer dan om het Vlaams
karakter van de Rand te versterken.
In die mate dat de bevoegdheid
‘Vlaamse Rand’ stilaan onder het
Vlaamse ministerie voor folklore
mag gaan ressorteren.
Luk Van Nieuwenhuysen
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Feiten
&
cijfers
In 2015 (januari-september) werden 160 asielaanvragen van Afghanen door de Belgische asieldiensten afgewezen. Van die 160
werden er slechts 17 effectief uit
het land verwijderd (schriftelijke
vraag nr. 337 van Barbara Pas
aan de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie).
***
Het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren bedroeg in 2015
voor wat de Vlamingen betreft gemiddeld 14,47 dagen per ambtenaar. Voor de Franstalige federale
ambtenaren was dat 17,25 dagen
(schriftelijke vraag nr. 533 van
Barbara Pas aan de minister van
Ambtenarenzaken).
***
In 2015 (januari-september) waren er slechts 2239 in dit land
verblijvende illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers die via
het terugkeerprogramma van de
Internationale Organisatie voor
Migratie vrijwillig terugkeerden naar hun land van herkomst
(schriftelijke vraag nr. 256 van
Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie).
***
De Dienst Vreemdelingenzaken
kon in 2015 2863 nieuw aankomende kandidaat-asielzoekers
niet tijdig op de erg besmettelijke
ziekte TBC testen wegens gebrek
aan tijd of middelen (schriftelijke
vraag nr. 369 van Barbara Pas
aan de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie).

“Stop met knoeien
aan ons onderwijs”

Chris Janssens kantte zich in het Vlaams Parlement tegen nog maar
eens een nieuwe reeks onderwijshervormingen, ditmaal voorgesteld
door Gwendolyn Rutten.
Er waren voorzittersverkiezingen
bij Open VLD en Vlaanderen zou
het geweten hebben. Open VLDvoorzitster Gwendolyn Rutten, die
kandidaat was om zichzelf op te
volgen, liet enkele weken geleden
plots weten dat ze de afgesproken
hervorming van het secundair onderwijs – beslist in de vorige regering, waar Open VLD geen deel
van uitmaakte – niet zou ondersteunen. Detail: het door CD&V,
N-VA en Open VLD afgesloten
regeerakkoord van 2014, ook ondertekend door Rutten, bepaalt:
“We voeren het masterplan hervorming secundair onderwijs uit in
dialoog met het onderwijsveld.” Wie
het zich niet herinnert: Open VLD
zette toen haar handtekening snelsnel onder het regeerakkoord, nadat dat akkoord eigenlijk al onderhandeld en beklonken was tussen
CD&V en N-VA.

“MODULAIR”
Rutten kwam dus op de proppen
met eigen voorstellen. Haar voor-

stellen willen het onderwijs nog
verder hervormen dan het afgesproken masterplan en niet alleen
het kleuter- en het lager onderwijs
betrekken in de hervormingen,
maar zelfs een ‘modulair systeem’
invoeren in de eerste jaren van het
secundair onderwijs, waarbij leerlingen op verschillende leeftijden
studiekeuzes zouden kunnen maken. Ruttens moment de gloire was
echter van korte duur. Tijdens het
debat in het Vlaams Parlement dat
volgde op de uitspraken van Rutten, bleek dat haar optreden door
niemand werd gesmaakt.

HERVORMINGSDRIFT
Onze fractievoorzitter Chris Janssens wees er tijdens het debat op
dat het Vlaams Belang zich als
enige partij van meet af aan heeft
verzet tegen de socialistische hervormingsdrift in het onderwijs,
gestart onder onderwijsminister
Vandenbroucke en verder gezet door zijn opvolger, minister
Smet (beiden sp.a). Chris Janssens
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kantte zich in scherpe bewoordingen tegen de huidige roep om
aandacht van Rutten: “Wanneer de
aanval van Open VLD op het masterplan zou zijn geïnspireerd door
een bezorgdheid over de daling van
de onderwijskwaliteit, dan had ik
daarvoor begrip gehad en had Open
VLD kunnen rekenen op onze steun.
Maar dat is helemaal niet het geval.
U wilt zelfs nog verder gaan, u wilt
nog meer gecontesteerde hervormingen doorvoeren, nog verder de rust in
het onderwijs verstoren.”

KWALITEIT
Chris Janssens wees erop dat met
de eindeloze discussies over de onderwijshervormingen in de vorige
legislatuur en ook nu weer veel tijd
verloren is gegaan. Tijd die had
kunnen worden gebruikt om oplossingen te zoeken voor de reële
knelpunten in ons onderwijs die
niemand ontkent, zoals de ongekwalificeerde uitstroom, de onderwaardering van tso en bso en de
problematiek van de leerkrachten
die er vervroegd de brui aan geven.
Wim Van Osselaer

Keulen: Kalifaat Light
vrouw gehaat en veracht wordt omdat zij de bron zou
zijn van alle kwaad. Langs de andere kant het westerschristelijke met zijn traditie van hoofse en later romantische liefde, galanterie en het diepgewortelde besef dat
mannen verplicht zijn vrouwen te beschermen en met
respect te behandelen. Natuurlijk wijken vele mannen van die normen af, in oorlogstijd nog meer dan
in vredestijd, maar dat gaat om de criminaliteit van
individuen. Met de algemene traditionele norm
is er niets mis. Vrouwenhaat is in het Westen een
individueel
probleem
in de islam is het collectief. Vandaar ook dat
massale verkrachtingen
door
moslimmannen
ook in vredestijd veel
voorkomen. Ook andere
auteurs (bv. Lukkassen
en Eshter van Fenema)
hebben in dit boek gewezen op het onvermogen van de feministen
om de vrouwenhaat in
de islam uitdrukkelijk
te veroordelen. Voor de
feministen zijn alle mannen even schuldig. Deze
auteurs wijzen ook op
een ander gevolg van de
jarenlange feministische
indoctrinatie in media
en onderwijs: de verregaande feminisering van
de westerse mannen, die
in Keulen-scenario’s zelfs
niet meer in staat bleken
te zijn hun vrouwen tegen islamitische aanvallers te verdedigen. Overigens verbaast het mij dat niemand in dit boek de
cruciale vraag stelde waarom de politieagenten in Keulen niet hardhandig tussenkwamen om die belaagde
vrouwen te redden. Dat is hun plicht, toch?

Hoe verschillend de auteurs van dit boek ook zijn
– er staan zelfs twee artikels in van een goedmenende, moedige, kritische maar ontzettende naïeve
vrouwelijke imam! – ze zijn het over één ding bijna
allemaal eens: de media hebben ons collectief bedrogen en belogen over de massale aanrandingen
die in verschillende Europese steden door moslims
werden gepleegd.
Eerst werden die misdaden in de doofpot
gestopt. Pas toen dat
niet meer lukte, werd er
met mondjesmaat over
bericht. Maar zelfs dan
probeerde men nog de
islamitische factor buiten beeld te houden. De
media hebben zich na
‘Keulen’ gedragen als op
heterdaad betrapte oplichters, die hun verhaal
telkens veranderen, en
zich steeds dieper in hun
eigen leugens verstrikken.
Derk Jan Eppink concentreert zich in zijn
bijdrage niet op de islam, maar op Duitsland.
Hij tracht te analyseren
welke
psychologische
en politieke krachten
Duitsland ertoe hebben gedreven voor de
derde keer in een eeuw
een grote ramp over ons
uit te storten: eerst de
wereldoorlogen, nu de
massale volksverhuizing.
Luc Pauwels kijkt vanuit een Franse invalshoek naar
‘Keulen’. Een schitterend en radicaal artikel. Maar dat
Israël gedwongen zou moeten worden meer Syrische
vluchtelingen op te nemen, dat moet toch een grapje
zijn?
Koenraad Elst maakt brandhout van de feministische
misvatting dat verkrachtingen het gevolg zijn van de
‘ongelijkheid tussen man en vrouw’. Het verschil tussen de islam en het Westen ligt niet in de mate van
‘ongelijkheid’, het gaat om twee verschillende wereldbeelden. Langs de ene kant het islamitische, waarin de

Marc Joris
Perry Pierik (red.),
Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een conflict.
Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2016, 302 p.
ISBN: 9789461539403 – Prijs: 14,95 euro
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De Paasopstand van 1916

General Post Office, het centrum
van de Paasopstand in Dublin
Juist een eeuw geleden brak in Ierland de Paasopstand uit, waarbij
Patrick Henry Pearse, die eigenlijk Pádraig Anraí Mac Piarais heette,
de Ierse republiek uitriep vóór het pas veroverde postgebouw van Dublin.
Pearse was een archetypische Ierse
opstandeling: tegelijk dichter, leraar, advocaat en politiek activist.
Een romanticus, een diepgelovige
katholiek en een dappere strijder,
die begreep dat een vrijheidsstrijd
soms niet alleen met vlammende
toespraken gevoerd moet worden,
maar ook met wapens. De twee belangrijkste groepen die in de Paasopstand vochten, waren de Irish
Volunteers, die leden hadden uit
bijna alle klassieke nationalistische
partijen en geheime eedgenootschappen, en het Irish Citizen’s
Army, een socialistische groep geleid door Connoly. Roger Casement - een protestant! - was dan
weer de onwaarschijnlijke figuur
om een Ierse opstand te organiseren. Hij was jarenlang diplomaat
in Britse dienst geweest en hij was
een mensenrechtenactivist avant
la lettre. Hij had de uitbuiting van
Indianen in Peru aangeklaagd, en
het terreurbewind van Leopold II
in de Congo Vrijstaat. Maar anders
dan vele van zijn moderne tegenhangers spuwde hij niet op zijn eigen volk. Hij was een dappere na-

tionalist, die niet geloofde dat de
Home Rule ooit met parlementaire
middelen bereikt zou worden. Hij
geloofde wel in de tactiek van Sinn
Féin, dat hoopte het Britse juk te
kunnen afschudden met geweldloze, maar buitenparlementaire methoden zoals stakingen en boycots.
Maar in 1912 waren de bevoegdheden van het Hogerhuis ingekrompen, zodat het wetten nog
wel kon vertragen, maar niet meer
tegenhouden. Bovendien zat de
Irish People’s Party in het Britse
Lagerhuis op de wip en kon ze verregaande hervormingen afdwingen. Zelfs Pearse was toen nog
voorzichtig optimistisch, maar hij
waarschuwde ook dat de Ieren een
bloedige oorlog – ‘a red war’ - zouden ontketenen als ze weer bedrogen werden. We zullen nooit weten
hoe oprecht de Britse toegevingen
waren: in 1914 brak de Grote Oorlog uit en de voorziene wetgeving
over Home Rule verdween in de
koelkast. De tijd leek rijp voor een
gewapende opstand, met Duitse
steun. Als voormalig diplomaat
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wist Casement hoe zo’n internationaal manoeuvre aangepakt
moesten worden. Hij kreeg van
de Duitsers een levering los van
enkele tienduizenden geweren en
tien mitrailleurs. Maar één van de
twee schepen met wapens voor de
Paasopstand werd door de Britten
op zee onderschept. Het tweede
bereikte de kust, maar door organisatiefouten moesten de geweren op
klaarlichte dag ontscheept worden,
wat natuurlijk mislukte. De Duitse
duikboot die Casement drie dagen
vóór Pasen naar Ierland bracht,
werd niet ontdekt. Maar Casement
kreeg een aanval van malaria. Hij
moest zich verbergen in het oude
McKenna’s Fort en werd daar gearresteerd.

KORTSTONDIG SUCCES
Toen de opstand op Paasmaandag
ondanks alles toch werd ontketend,
was de verrassing volledig. Niemand had zijn mond voorbij gepraat. Maar de rebellen hadden wel
veel te weinig wapens… Ondanks
dat konden ze in Dublin bijna al
hun doelwitten veroveren, behalve
Dublin Castle. Ondersteunende
aanvallen op kazernes in de graafschappen Galway, Enniscorthu en
Wexford leverden niets op. Ondanks het feit dat zij hun handen
al vol hadden met de Turken en de
Duitsers, dàchten de Britten zelfs
niet aan onderhandelen. Zij gingen
onmiddellijk in de tegenaanval. De
rebellen konden met veel moeite
nog standhouden tegen de aanvallen van infanterie en politietroepen, maar toen de Britten artillerie hadden aangevoerd, werden de
Ierse bolwerken en barricaden van
de opstandelingen één na één weggeveegd. Ook honderden burgers
werden gedood door granaatvuur.
Vooral de brandgranaten richtten
in het dichtbebouwde centrum van
Dublin een verschrikkelijke ravage
aan. Na nauwelijks een week moes-

ten de opstandelingen zich overgeven. De balans: 132 doden aan
Britse kant, 64 gesneuvelde rebellen en 254 gedode burgers, vooral
door granaatvuur.

OMMEKEER
De Britten hadden zelfs toen waarschijnlijk nog de lont uit het Ierse
kruitvat kunnen halen door de opstandelingen als krijgsgevangenen
te behandelen. Maar zij wilden een
afschrikwekkend voorbeeld stellen: vijftien leiders van de opstand
werd gefusilleerd. Connoly was
zwaargewond en moest op
een stoel gebonden worden. Ach, de parallellen met de Vlaamse
geschiedenis liggen
voor het grijpen.
Eamon de Valera, die later de
eerste president
van Ierland
zou worden,
kreeg ‘slechts’
levenslang,
omdat hij een
Amerikaanse
staatsburger
was. Casement
werd achteraf opgehangen wegens
verraad, op basis
van een dubieuze interpretatie van een negen
eeuwen (!) oude wettekst uit
de Frans-Normandische periode.
Het Ierse verzet leek verpletterd te
zijn. De leiders van Sinn Féin, die
niet bij de opstand betrokken waren, werden in interneringskampen opgesloten. Het past niet in de
heldhaftige mythe, maar tijdens de
Paasopstand zelf hadden vele Ierse
burgers zich tegen de rebellen gekeerd. Ze hadden zelfs geprobeerd
hun barricaden af te breken, of te
beletten dat zij in overheidsgebouwen binnendrongen. Enkele burgers waren daarbij door rebellen

neergeschoten. Toen na het neerslaan van de opstand de gevangenen werden weggevoerd door de
straten van Dublin, werden zij op
vele plaatsen uitgescholden en zelfs
fysiek belaagd, niet alleen door unionisten, maar ook door gematigde
Ieren die hen de verwoestingen en
het bloedvergieten zeer kwalijk
namen. Ook de echtgenotes van
Ierse soldaten die in de loopgraven vochten, gedroegen zich soms
als woedende feeksen. Maar na de
executies

sloeg
de stemming
plots om. Het geloof in een parlementaire oplossing zakte als een
pudding ineen. De geesten waren
rijp voor de volledige onafhankelijkheid, desnoods met geweld.
Sinn Féin, dat de opstand nochtans niet had gesteund, kende een
explosieve groei. De Ierse geest was
uit de fles. De rebellen hadden een
postume overwinning behaald.

HELDENDOM EN
DRAAGVLAK
Vele Vlaams-nationalisten hebben
oprechte sympathie voor de Ierse
vrijheidsstrijd. Maar voor vele anderen is de Paasopstand slechts een
goedkope manier om zichzelf van
op héél grote afstand het aureool
van dappere strijders aan te meten.
Zij zijn angstvallige legalisten die
nooit iets onwettigs durven doen
en die zichzelf al heuse helden vinden als zij op elf juli een radicale
toespraak houden. Maar zij dwepen wel met Pearse, Connoly
en zelfs de IRA. De Paasopstand duwt ons met
onze legalistische en
parlementaire neus
op een historische
wetmatigheid
die een groot
deel van de
Vlaamse Beweging niet
meer onder
ogen
durft
zien:
naties
worden
meestal slechts
onafhankelijk
doordat dappere
mannen
bereid
zijn voor hun vrijheid te vechten. Ja, er
zijn hoopvolle uitzonderingen, zoals Tsjechië en
Slowakije. Maar die zijn heel,
heel schaars. De geschiedenis is
onwrikbaar: wie niet voor zijn land
en zijn vrijheid durft vechten, zal
ze allebei verliezen. Militair gezien
hebben Pearse en Connoly volkomen gefaald. Maar hun opstand
was niet zinloos. Om een moderne
Wetstraatterm te parafraseren: met
hun geweren creëerden zij een
draagvlak voor onafhankelijkheid
dat er eerst niet was.
Marc Joris
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Maatpakken voor heren

Privé dineren op onze locatie op afspraak
van 6 tot 45 personen
- Menu in overleg 0485 73 08 18 - feestaannemer@gmail.com

Retouche bij verkoop

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

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

hans.couttenye@telenet.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Bestel dit profetische boek

‘Het Legerkamp
der Heiligen’

vertaald door Jef Elbers
15 euro
(+verzendkosten)

www.uitgeverijegmont.be

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?

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

Een gat in de begroting! Hij had er altijd goed mee gelachen, zeker toen hij nog hoofdredacteur en trendsetter
van een toonaangevend Vlaams economisch tijdschrift was. In die tijd vulde hij virtueel de gaten in de Belgische begroting van achter zijn schrijftafel en met zijn journalisten joelden ze het uit bij een zoveelste kemel of
vergetelheid die het begrotingstekort alleen maar groter maakte. Het was een jaarlijks hoogfeest van lol en pret
en drank, en van het verguizen en het uitlachen van de Belgische ministers van Begroting en van Financiën
die er weer een potje van hadden gemaakt. Heerlijke tijden waren dat…
Het lachen was hem echter snel vergaan toen hij het kabinet van Financiën had overgenomen en dan op een
zeker moment nog een minister van Begroting naast zich kreeg die wel goed was in Vlamingen pesten, maar
niet in een sluitende begroting opmaken. Hij was al wel eens naar zijn voorgangers Koen en Didier geweest
met wat smeekbeden om hulp, maar die hadden hem vrolijk wandelen gestuurd met de mededelingen ‘te druk’
en ‘gij moet uw plan leren trekken’ en ‘gij zou het toch beter dan ons gaan doen?’.
Ja, eerst was er een tekort geraamd op 2 miljard, dan werd het 3,1 miljard en dan kwam daar nog eens een
bedrag van ongeveer drie kwart miljard euro bij voor de asielkosten. Het dàn nog vinden van een evenwicht
tegen 2018 zou een schier onmogelijke opdracht worden.
De wallen onder zijn ogen waren gegroeid, zijn haar lag gedurig in de war en hij werd – zo voelde het althans
– vlug ouder. Hij besefte nu dat hij misschien beter voor het gerenommeerd weekblad was blijven werken,
want het redden van België was een onbegonnen zaak en het geven van causerieën over staatsfinanciën was
een veel gemakkelijker klus.
Die avond brak het zweet hem uit toen hij gebeld werd door de premier met de boodschap dat hij zich ’s anderendaags met hem en de minister van Begroting ten paleize diende te begeven om de koning in te lichten over
de staatskas. Hij begon te ijsberen en vergat de tijd.
’s Nachts had hij geen oog dicht gedaan en de volgende dag stond hij
dremmelend in de antichambre van het paleis. De koning stak meteen tactvol van wal door te zeggen dat hij er slecht uitzag omdat er
wellicht veel geld te kort was. “Ja, Sire…”, mompelde hij. “Geen
probleem”, zei de andere, “laat dan maar geld bijdrukken en vraag
wat meer belastingen aan het volk. Poepsimpel.” En de vorst nam uit
zijn vestzak zijn brieventas en stopte hem zowaar een fooi van 5 euro
toe, zeggende: “Hier jongen, ga er ene drinken en… ik reken op u.”
“Ik ‘reken’ op u”… Johan wilde in tranen uitbarsten, maar werd in
de arm geknepen door de minister van Begroting, die hem bij de les
hield. Hij rukte zich echter los en stormde het paleis uit en liep over
’t veld naar zijn dienstwagen, die hij liet wegscheuren.
De koning, de premier en de minister van Begroting
keken elkaar eens aan en zeiden: “Rare jongens, die
Vlamingen. Maar ze zullen het wel weer oplossen… Zoals altijd…” Ze gingen in het salon over
tot de orde van de dag: ze schakelden meteen over
naar het Frans, dronken een Fristi met de koning
en speelden een partijtje Monopoly.
“En als we nu de bank eens overvallen!?”, riep de koning. “Jaaaah!” gierden ze het uit. “Even naar Johan
bellen!”. Het werd nog een zalige namiddag ten paleize.
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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.

hemellichaam

Europese
hoofdstad

Kalender
ZATERDAG 9 APRIL
HEPPEN. Spaghettifestijn met aansluitend Vlaamse Zangavond in Parochiezaal Heppen, Beringsestwg. 431,
Leopoldsburg om 17u. Org.: Vlaams
Belang Ham. Inl.: Michel Moreels, 0477
42 06 12.
ZONDAG 10 APRIL
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek met
Barbara Pas in Laerehof, Kampelaarstr.
48 om 10u. Inl.: Marleen Fannes, 0496
55 73 36.
DINSDAG 12 APRIL
VILVOORDE. 3-daagse Straatsburg
reis met bezoek aan Europees Parlement met opstap op diverse plaatsen in
Vlaams-Brabant. Org.: Vlaams Belang
Seniorenwerking Vlaams-Brabant. Inl.:
Ludo Monballiu, 02 721 22 54.
DONDERDAG 14 APRIL
KORTRIJK. Kroegentocht in ‘t Eiland, Kapucijnenstr. 29-31 om 20u. Inl.:
Debbie Deprez en Robin Vandenberghe.
VRIJDAG 15 APRIL
ROESELARE. Jaarlijkse kaartavond
in De Gezelle, Stationsplein 48 om 19u.
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum
Mandel. Inl.: Gerda Phlypo.
SINT-NIKLAAS. Bingoavond met
zang in Lokaal Steenstraete, Nieuwstr.
86 om 20u. Inl.: Hugo Pieters, 0479 64
16 49.
ZATERDAG 16 APRIL
WILRIJK. Afdelingsfeest met koud en
warm buffet in Feestzaal Bistro4, Heistr. 16 om 17.30u. Org.: Vlaams Belang
Wilrijk. Inl.: Guy Eggermont, 0495 52
63 73.
IDDERGEM. 23ste Stoempfestijn in
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstr. 1, Denderleeuw om 18u. Inl.:
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZONDAG 17 APRIL
IDDERGEM. 23ste Stoempfestijn in
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstr. 1, Denderleeuw om 11.30u. Inl.:
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
BRAKEL. Eetfestijn in Zaal De Vierklaver, Groenstr. 1 om 11.30u. Inl.: Veronique Lenvain, 0478 79 68 85.
VOORSHOVEN. Brunch en wandeltocht met Barbara Pas in OC Voorsho-

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 april

ven, Tismansweg 4, Maaseik om 08.30u.
Org.: Vlaams Belang Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren. Inl.: Leo Pieters, 0494
39 60 32.
WOENSDAG 20 APRIL
VOORKEMPEN.
Boekvoorstelling
‘Het legerkamp der Heiligen’ met Jef
Elbers en Gerolf Annemans om 19.30u.
Org.: Vlaams Belang Regio Voorkempen.
Inl.: antwerpen@vlaamsbelang.org.
DONDERDAG 21 APRIL
GENT. Daguitstap naar Gent. Samenkomst in Gent-Sint-Pieters om 09.45u.
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Regio Brugge. Inl.: Renaat Van Steen, 0495
79 35 36.
ZONDAG 24 APRIL
BOOM. Stand op Bosstraatkermis in
Sint Kathelijnestr. om 08u. Inl.: Hans
Verreyt, 0496 53 31 38.
OPDORP. Kippenfestijn in Zaal Torenhof, Putweg 2, Buggenhout om 11u.
Inl.: Steven Creyelman, 02 219 60 09.
VRIJDAG 13 MEI
HEIST-OP-DEN-BERG.
Gespreksavond over de sociale zekerheid en de
asielcrisis met Jurgen Constandt en
Tom Van Grieken in Parochiecentrum
Ter Molen, Pastoor Mellaertsstrat 14B2
om 19u. Inl.: 015 41 18 48.
ZATERDAG 14 MEI
TIELT-WINGE. Vlaamse eetdag met
Chris Jannssens in ‘t Jongensschool,
Blerebergstr. 5 om 15.30u. Org.: Vlaams
Belang Aarschot-Tielt-Winge. Inl.: Robert Vranken, 0476 90 39 57.

VRIJDAG 20 MEI
KESSEL-LO. Politieke meeting met
Tom Van Grieken in OC Genadedal,
Velderblok 2A, Leuven om 20u. Org.:
Vlaams Belang Leuven. Inl.: Jan Meulepas, 0495 26 76 83.
ZONDAG 22 MEI
MACHELEN. Bezoek bij amateur-imker. Afspraak aan de Sint-Gertrudiskerk,
Kerklaan om 10.30u. Org.: Vlaams Belang Machelen-Diegem. Inl.: Ludo Monballiu, 02 721 22 54.
DONDERDAG 26 MEI
INGOOIGEM. Bezoek Lijsternest
en rondrit in het land van Streuvels.
Samenkomst in Lijsternest, Stijn Streuvelsstr. 25, Anzegem om 14.30u. Org.:
Vlaams Belang Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 0477
21 61 85 en Jan Deweer, 0486 22 90 43.
ZATERDAG 28 MEI
MORTSEL. Jaarlijks buffet met Tom
Van Grieken en Marc Schampaert in
zaal ‘t Parkske, Edegemsestr. 26 om 18u.
Inl.: Jan Thomas, 0495 45 98 44.
ZONDAG 29 MEI
HAALTERT. Eetfestijn in Hof ten
Eede, Huytstr. 22-24 om 11u. Inl.: Pieter
De Spiegeleer, 0477 56 73 59.
VRIJDAG 3 JUNI
KESSEL. Barbecue in Tendelhof, Hoenderstr., Nijlen om 17u. Inl.: Ingrid Van
Wunsel, 015 41 18 48.
ZATERDAG 4 JUNI
ENAME. Kaas- en wijnavond in Zaal
Bascuul, Abdijstr. 79, Oudenaarde om
18u. Inl.: Michèle Rédelé, 0495 49 27 82.

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org
youtube.com/vlaamsbelang
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